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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 73ª VENDA SOB OFERTAS - 09/ABRIL/2022

 1. LOCAL DA VENDA: A venda ocorrerá ao vivo, no dia 9/ABRIL (sabado)com inicio previsto para as 13:00, na sede 
social da Sociedade Philatélica Paulista (SPP) situado ao Largo do Paissandú, 51 - 17º Andar - Centro (SP) Neste 
mesmo dia, às 10:00 ocorrerá a cerimonia de lançamento o� cial do livro do centenário da SPP;

2. LANCES: Para os licitantes que não podem estar presentes no local e hora do evento, serão considerados lances 
recebidos até o dia 08 de Abril (sexta feira) até as 18:00 horas, por 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 08/Abril) telefones ou 
whatsap acima. 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 são identi� cados por um nº de comprador por ordem de chegada;

3.  FUNCIONAMENTO NO DIA DA VENDA: Os licitantes presentes defenderão seus lances pessoalmente no dia, 
local e hora indicado. Os avanços 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 (evitando os centavos) Para agilizar a 
venda, a licitação será por página inteira, ou seja, vamos apregoar todos os lotes que se encontram nas determinadas 
páginas (página por página) e os interessados presentes no evento, indicarão qual (is) o (s) lote (s) tem interesse e que 
estão na página que está sendo apregoada. Não há ordem nisto, ou seja, dentro do "bloco" da página, poderá ser o 1º 
lote, o último ou o lote do meio;

4.  FUNCIONAMENTO NA WEB: Basicamente todos os lotes estão fotografados 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. 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 
2% , salvo se o comprador concordar com o envio de maior valor por carta registrada. Cada caso será combinado entre 
as partes. Conforme nova 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$. Estamos considerando o valor do U$ em média como 5 Reais. 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 seguinte simbologia:
       ** - 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/Carimbado

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. Também trabalhamos 
com o PIX, que será informado no momento oportuno quando do envio das referidas faturas;

   
       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 (09/Maio/2022)
 De 1.001,00 a 1.500,00 - 3 Parcelas iguais (A vista, 30 e 60 Dias da venda)
 Acima de 1.500,00 - 4 Parcelas iguais (A vista, 30, 60 e 90 Dias da Venda)
      Acima de R$ 2.000,00 - Consulte as condições
      
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. Fotos adicionais de lotes também poderão ser enviadas por nós 
pelo whatsapp ;

13. EXAMES DOS LOTES: No caso de interesse em veri� car pessoalmente algum lote, é necessário o agendamento 
prévio de dia e hora para esta veri� cação no nosso escritório, na cidade de Itu (SP) distante cerca de 100Km da capital. 
No dia da VSO (9/Abril) é possível veri� car os lotes no próprio local do evento (SPP) das 9h00 às 13h00, salvo 
os lotes de formato maior, que correspondem a: lotes, cartelas, pacotes, acumulações, caixas, folhas etc. Só serão 
levados ao local do evento, os lotes de formato pequeno;

14. LOTES NÃO VENDIDOS: No dia 11/Abril (segunda feira)  estaremos enviando as respectivas faturas. A lista dos 
lotes não vendidos já estará disponível para visualização no dia 10/Abril através do nosso site: www.neumann� latelia.
com.br onde continuará sendo aplicado o valor da comissão de 15% + despesas de envio;

15. ESCRITÓRIO FECHADO: Nosso escritório estará fechado entre os dias 28/Abril à 10/Maio. As faturas tem que ser 
liquidadas antes desta data ou pelo menos agendado o pagamento e tratado entre as partes.
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PRÉ-FILATÉLICOS............................................................................1 a 12

CARTAS   MARÍTIMAS....................................................................13 a 19

IMPÉRIO  EM  GERAL..................................................................20 a 291

TELÉGRAFOS...............................................................................292 a 300

FISCAIS DO IMPÉRIO.............................................................301 a 306

JORNAL......................................................................................307 a 319

NÃO FILATÉLICOS (IMPÉRIO) ..............................................320  a 324

CRUZEIRO - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.............................325 a 348

TINTUREIRO - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.........................349  a  357

CABECINHA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.........................358 a 365

MADRUGADA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL.....................366 a 386 
JORNAL SOBRETAXADO/SELOS/H. POSTAL....................387 a 399

CRUZEIRO SOBRETAXADO - SELOS/H. POSTAL............400  a  406

PRÓCERES - SELOS/HISTÓRIA POSTAL...........................407  a  411

REGULARES EM GERAL.......................................................412  a  546

BLOCOS EM GERAL..............................................................547  a  583

FOLHINHAS OFICIAIS E AUTORIZADAS.........................584  a  592

COMEMORATIVOS EM GERAL...........................................593  a  755

AÉREOS - SELOS/HISTÓRIA POSTAL...............................756 a 777

CONDOR.................................................................................778 a 783

ETA............................................................................................784 e 785

VARIG.......................................................................................786  a  795

ZEPPELIN....................................................................................796  a  801

ALEMANHA (EM GERAL)................................................1.239  a  1.596

PAÍSES DE A/Z.......................................................................1.597  a  2.307

TEMÁTICOS DE A/Z............................................................2.308  a  2.684

SELO Nº 1................................................................................2.685  a  2.701

PERFINS............................................................................2.702  a  2.720

FRANQUIA MECÂNICA....................................................2.721  e  2.722

ESTAMPILHAS/SELOS FISCAIS....................................2.723  a  2.727

ETIQUETA/CINDERELA................................................2.728  a  2.737

Nº LOTE Nº LOTE

                                                                              ÍNDICE  -  BRASIL

                                                                              ÍNDICE  -  EXTERIOR

DEPÓSITOS - SELOS ............................................................802  a  812

AUTÔMATOS - SELOS.........................................................813  a  818

OFICIAIS................................................................................819  a  824

CADERNETAS.......................................................................825  a  827

TAXA DEVIDA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL...................828  a  840

HANSEN..................................................................................841 a  845

INTEIROS POSTAIS EM GERAL.........................................846  a  909

ESTAMPILHAS - SELOS /DOCUMENTOS........................910  a  979

FERROVIA..............................................................................980  a  997

NAVEGAÇÃO........................................................................998  a 1.002

AVIAÇÃO EM GERAL.......................................................1.003  a 1.021

FDC/EPD.............................................................................1.022  a 1.026

MÁXIMOS...........................................................................1.027  e 1.028

FRANQUIA MECÂNICA..................................................1.029  a 1.032

CENSURA...........................................................................1.033  a  1.072

CARTÕES POSTAIS...........................................................1.073  a 1.081

CARIMBOLOGIA - SELOS/HISTÓRIA POSTAL............1.082 a 1.102

ETIQUETAS EM GERAL....................................................1.103 a 1.118

ACUMULAÇÃO/DIVERSOS/SELOS................................1.119 a 1.141

HISTÓRIA POSTAL PROCEDÊNCIA/DESTINOS.........1.142 a 1.153

DIVERSOS - HISTÓRIA POSTAL.....................................1.154  a 1.181

LITERATURA/ACESSÓRIOS............................................1.182 a 1.237

DOCUMENTOS HISTÓRICOS/NÃO FILATÉLICOS.................1.238 

CARTÃO POSTAL/FOTOS...............................................2.738 a 2.764 
CENSURA EXTERIOR...........................................................2.765  a  2.792

ACUMULAÇÃO/SELOS (MUNDIAL)............................2.793  a 2.822

ACUMULAÇÃO/HISTÓRIA POSTAL............................2.823  a 2.833

ACESSÓRIOS EM GERAL.................................................2.834  a 2.849

LITERATURA EM GERAL................................................2.850  a  2.869

ÁLBUNS DE FIGURINHAS..............................................2.870  a 2.882

NÃO FILATÉLICOS.............................................................................2.883
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PRÉ FILATÉLICOS
0001    Anos 1824 x 2, 1825 x 2 e 1827 - Lote com 5 sobrecartas completas, todas saindo da Bahia e tendo como destino Portugal. Todas também com carimbo 
CORRº MARITIMO (falhado, em maior ou menor intensidade) e com taxa Portuguesa "80". Muito bem conservadas para peça com quase 200 anos ! Aqui pedimos 
apenas R$ 70 por peça. Lote 0009 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................360
0002     Anos 1824 a 1827 - Lote com 10 sobrecartas, todas completas e sempre indo para o mesmo destinatário em Lisboa. Todas também com o carimbo CORRº 
MARITIMO (mais ou menos legível) e alguns também com o carimbo GM. Taxas entre 80 e 200 (este manuscrito) 4 diferentes origens: Maranhão (anos 1824 e 1825) 
Bahia (anos 1825, 1826 x 2 e 1827) Rio de Janeiro (anos 1825 e 1826) e Pernambuco (anos 1824 e 1825) O interessante é que todas foram enviadas por diferentes navios 
! Muito bem conservadas de um modo geral para peças com uma média de 190 anos !! Lote  0010 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................640
0003    Anos 1825  e 1826 - 2 sobrecartas completas, ambas saindo de Pernambuco e tendo como destino Portugal. Ambas também com carimbo CORRº 
MARITIMO (falhado, em maior ou menor intensidade) e com taxa Portuguesa "80". Muito bem conservadas para peça com quase 200 anos ! Aqui pedimos apenas 
R$ 75 por peça. Lote  0011 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................150
0004   Ano 1828 - Sobrecarta completa circulada de São Paulo para o Rio de Janeiro. Papel quebradiço. Taxa 100. Carimbo SP-48. Arquivo João G. Pereira...........50
0005   Ano 1829 - Sobrecarta completa circulada de Jundiahy para o Rio de Janeiro, via São Paulo. Taxa 20 e posterior 120. Carimbos SP15 e SP48. Arquivo João 
Gonçalves Pereira, mas ainda muito bem conservada para peças deste arquivo. Pequena corrosão frontal....................................................................................................600
0006   Ano 1830 - Sobrecarta completa circulada do Porto (Portugal) para Pernambuco, com porte manuscrito de 210. Sem carimbo. Razoável estado.................120
0007   Ano 1831 - Sobrecarta completa circulada de Itu(SP-60) para Porto Feliz, pelo Serviço Público. Peça com alguma corrosão frontal. Carimbo nitido............700
0008   Ano 1831 - Sobrecarta completa circulada de Sorocaba (SP 55) para São Paulo. Taxa 40. Papel um pouco quebradiço...............................................................500
0009  Anos 1835  e 1837 - 2 sobrecartas completas, ambas enviadas do Curato de São José do Barreiro (SP) para a Câmara Municipal de Arêas. Uma delas com 
indicação "SP" (Serviço Público) Acompanha outra sobrecarta, agora datada de 1856 e enviada de Barreiros (SP) para o Rio de Janeiro e ao que tudo indica, entregue 
em mãos. Total 3 peças. Muito bem conservadas. Lote  0022 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................120
0010   Ano 1838 - Sobrecarta completa circulada de Sorocaba (SP 55a - carimbo vermelho) para São Paulo. Taxa 20.Ótima conservação, totalmente atípica para 
peças deste período ......................................................................................................................................................................................................................................................500
0011   Ano 1839 - Sobrecarta completa circulada de São Carlos (na verdade, Villa de São Carlos, como se chamava Campinas na época) para o Rio de Janeiro, via 
S.Paulo. Carimbos: SP-43 e SP-49. Taxa 60.  A cidade de São Carlos só foi fundada em 1857.Arquivo João Gonçalves Pereira e ainda bem conservada. Lote 0002 da 
nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto....................................................................................................................................................................................450
0012   Ano 1839 - Fatura circulada de Pernambuco para Londres, com 2 diferentes carimbos no destino, na parte traseira. Taxa 2/6 frontal....................................100

CARTAS MARÍTIMAS (Acordos Po� ais, sem selos - salvo indicação em contrário)
0013    Ano 1846 - Sobrecarta completa circulada de Lisboa para Pernambuco. Sem nenhum carimbo, tanto de saída, como de chegada, apenas a indicação da taxa 
de 210 manuscrita.........................................................................................................................................................................................................................................................120
0014    Ano 1854 - 3/4 de Sobrecarta circulada de ? via Inglaterra, para Santos. Taxa 240 manuscrita + outros 3 carimbos. Para e � rma � eodor Wille. Parte do 
endereçamento com corrosão da tinta.......................................................................................................................................................................................................................150
0015    Ano 1854 - Sobrecarta completa circulada de Lisboa para Pernambuco. Carimbo circular e linear com cercadura de Lisboa + taxa 480 manuscrita e no verso, 
carimbo oval do pagamento de 180 pelo Paquete. Texto frontal com corrosão da tinta. Pede-se veri� car......................................................................................................100
0016    Ano 1862 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para a Alemanha, com carimbos de saída, transito em Londres e chegada. Taxa manuscrita 
frontal. Indicação pelo "Oneida"...............................................................................................................................................................................................................................150
0017    Ano 1868 - Sobrecarta completa circulada do Porto, via Lisboa, para Pernambuco. No verso, carimbo do P. Transatlântico, sem data. Selos caíram ?........120
0018   Ano 1868 - Sobrecarta completa circulada do Porto, via Lisboa, para Pernambuco. No verso, carimbo do P. Transatlântico com taxa 300. Selos foram 
arrancados ou não precisava de selos ?....................................................................................................................................................................................................................180
0019   Ano 1874 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para Figueira (Portugal) No verso, carimbo do P. Transatlântico com taxa 150. Me parece que o 
selo alusivo foi cortado. Vendido como visto...............................................................................................................................................................................................................50

OLHOS DE  BOI

20 21 22 23

24

0025  ◉  8 - 180Rs - Carimbo linear de Sorocaba (Paulo Ayres 1505) em preto e 
assinatura atrás de Enzo Diena - Perfeito - 4.000UF ++ (Cerca de R$ 22.000)....4.500

0020  ◉  1 - 30Rs - Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Vinco, 2 adelgaçamentos e margem superior tocada. Bela cor..................................................................400
0021  ◉  1 - 30Rs - Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Chapa gasta. Pequenino corte horizontal no canto superior esquerdo e algumas pequenas manchas 
traseiras...........................................................................................................................................................................................................................................................................800
0022  ◉  2 - 60Rs - Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Sem margens e colado sobre papel para encobrir defeitos. Vendido no "estado"...................................250
0023  ◉  2 - 60Rs - Carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Adelgaçamento e defeito na lateral esquerda...............................................................................................350
0024  ◉  2 - 60Rs - 2 selos de 2ª qualidade, com carimbo parcial do Correio Geral da Corte. Vendidos como "vistos". Tipo tapa lacuna...................................................600

NUMERAIS - INCLINADOS (RHM # 4 a 10)
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27 28 - Estado **

31

32

33
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49
44
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41
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60

55 - 100 selos no total

47

56

58 - 87 selos sem carimbo

66

63 - 100 selos no total

64
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62

61

39
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NUMERAIS - OLHOS DE CABRA (RHM # 11 a 18)
0026  ◉  12/18 - Série completa - Perfeitos. Margens conforme imagem.................................................................................................................................................................150
0027  (*)  12 - 20Rs - Exemplar margem esquerda de folha - 240 UF +................................................................................................................................................................120
0028  **  12 - 20Rs - Belo exemplar margem esquerda de folha e ainda ** !!.Lote 0060 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto..........................360
0029  *  13 - 30Rs (trinca vertical com goma original !) e nº 14 (60Rs, par vertical) )(290 UF ++) = +/- R$ 1.600.........................................................................................170
0030  ◉  13 e 14 - 30Rs e 60Rs - Ambos em trinca vertical. Margens conforme imagem. Selo superior do facial 30Rs com vinco - 155UF................................................120
0031  ◉  13B - 30Rs - Picote 13,25 - Belo par vertical, com falta do picote no lado direito. Carimbo mudo. Selo inferior com marca de dobra, não tirando em nada a 
beleza da peça. Lote 0066 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.............................................................................................................................1.200
0032  ◉  14 (margem direita de folha e pegando o selo inferior) e # 15 (margem esquerda da folha).................................................................................................................80
0033  *  15 - 90Rs - Par vertical com goma original ! e gordura dela - (750 UF ++) = +/- R$ 4.100..................................................................................................................600
0034  * 15B - 90Rs - Picote 13,25 - Goma original ! - 2.000 UF ++ = +/- R$ 11.000........................................................................................................................................1.500
0035  ◉  16 - 180Rs - Carimbo mudo. Belo exemplar margem inferior de folha..................................................................................................................................................100
0036  (*) 16B - 180Rs - Picote 13,25 - Pontos de ferrugem - 2.800 UF = Cerca de R$ 15.400.........................................................................................................................1.550 
0037  *  17B - Picote 13,25 - Goma original ! - 3.600 UF......................................................................................................................................................................................1.400
0038  *  18 - 600Rs - Goma original ! Margens conforme imagem - 1.200 UF ++...............................................................................................................................................700
0039  ◉  18 - 600Rs - Par horizontal. Margens conforme imagem - 1.400 UF Lote 0073 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.....................1.100

NUMERAIS - OLHOS DE GATO (RHM # 19 a 22)
0040  ◉  19 - 10Rs - Par vertical com amplas margens. Lote 0076 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.................................................................90
0041  *  19 - 10Rs - Trinca vertical com goma original. Vinco horizontal no selo inferior.................................................................................................................................250
0042  (*)  19 - 10Rs - Tira vertical com 5 selos. Vinco horizontal no 4º selo, só visivel pelo verso.....................................................................................................................400
0043  ◉  19 - Tira vertical com 5 selos. Furinho de ferrugem no 4º selo. Anulado à pena...................................................................................................................................500
0044 (*) 19a2 - 10Rs Azul Aço - Bloco de 6 vertical. Selo da posição 1 com aminci e par do meio com senão..............................................................................................490
0045  *  19B - 10Rs - Picote 13,25 - Novo com goma original - 950 UF = Cerca de R$ 5.200 - Certi� cado de expertização JLF...................................................................595

0046  ◉  19/19FS - Vistosa tira vertical com 5 selos e amplas margens. Carimbo mudo. FILIGRANA DE SUTURA
horizontal no ultimo selo. Provável única nesta con� guração......................................................................3.000

0047  (*)  20 - 30Rs - REIMPRESSÃO RE19 - 4 exemplares em diferentes tipos de papéis: Vergê horizontal (par) Liso e Vergê vertical (estes isolados) 1.600 UF....1.300
0048  ◉  21 - 280Rs - Expertizado Georg Buhler. Carimbo circular - 210UF +....................................................................................................................................................180
0049  *  21 - 280Rs - Goma original - 330UF ++......................................................................................................................................................................................................200
0050  ◉  22 - 430Rs - Carimbo circular. Amplas margens - 300UF.........................................................................................................................................................................105
0051  *  22 - 430Rs - Goma original - 500UF ++......................................................................................................................................................................................................300

D. PEDRO BARBA PRETA - PICOTADOS (RHM # 23 a 29)
0052  ◉  PARES - Lote com 4 pares: 10Rs, 50Rs x 2, 100Rs e par do 50Rs Barba Branca.Total 5 pares...............................................................................................................90
0053  ◉  PARES - Lote com 7 pares: 10Rs, 20Rs, 50Rs x 2 e 100Rs x 3...................................................................................................................................................................160
0054  ◉  23, 24 (carimbo Paulo Ayres 1463) 26, 27a e 28 (carimbo Nova Friburgo tipo francês - 100%)............................................................................................................95
0055  ◉  24 - 20Rs - Cartela com 100 selos usados para estudo. A grande maioria dos selos está perfeito - 600 UF = Cerca de R$ 3.300...................................................350
0056  (*)  24 - 20Rs - 2 pares lavados ? e bem oxidados............................................................................................................................................................................................150
0057  ◉  25 - 50Rs - Principio de decalque....................................................................................................................................................................................................................50
0058  (*)  27/27a/27A - 100Rs - Cartela com 87 selos sem carimbo para estudo - 6.090 UF = Cerca de R$ 33.000.........................................................................2.500
0060  ◉  27A - 100Rs - Principio de decalque..............................................................................................................................................................................................................50
0061  (*)  27AFn - 100Rs - Papel Fino - Denteação superior irregular - Foto certi� cado de expertização JLF - 700 UF = Cerca de R$ 3.750...........................................600
0062  (*)  28 - 200Rs - Par horizontal novo sem goma - 620UF = Cerca de R$ 3.400.........................................................................................................................................500
0063  ◉  28 - 200Rs - Cartela com 100 selos usados para estudo. A grande maioria dos selos está perfeito - 1.600 UF = Cerca de R$ 8.800.............................................800
0064  ◉  28Fn - 200Rs - Papel � no - Foto certi� cado de expertização JLF - 360 UF = Cerca de R$ 1.900........................................................................................................360

D. PEDRO BARBA PRETA - PERCÊ (RHM # 30 a 36)
0065  ◉  30/36 (- 33) nº 32 com carimbo Macuco (Paulo Ayres 1347 - 100%)........................................................................................................................................................70
0066  ◉  30 - 10Rs - Cartela com 21 selos usados, maioria perfeitos - 1.260 UF (Cerca de R$ 6.900). Lote 0463 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto..........................................................................................................................................................................................................................................320
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68 - Fratura

72

75

77

79 - 525 selos no total

80

81 - 114 selos no total
73 - 450 selos no total

76

86 - 153 selos no total78

70 - 61 selos no total

67 - 45 selos no total



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

9

D. PEDRO BARBA PRETA - PERCÊ (RHM # 30 a 36) - (Continuação)
0067  ◉  31 - 20Rs - Cartelas com 45 selos usados, maioria perfeitos - 1.575 UF(Cerca de R$ 8.700). Lote 0465 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.......................................................................................................................................................................................................................................................................380
0068  ◉  32 - 50Rs - Continuação da fratura de chapa no lado esquerdo. Adelgaçamento traseiro - 4.000 UF ? (Cerca de R$ 22.000)........................................................500
0069  (*)  32 - 50Rs - Par horizontal novo sem goma - 450UF................................................................................................................................................................................400
0070 ◉  33 - 80Rs - Cartelas com 61 selos usados, maioria perfeitos - 1.525 UF(Cerca de R$8.400). Lote 0480 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................500
0071  ◉  33 - 80Rs - Par horizontal com carimbo mudo - 300UF............................................................................................................................................................................200
0072  (*)  35 - 200Rs - Par horizontal sem goma. Minimo claro (proveniente de charneira) no selo esquerdo - 500UF = Cerca de R$ 2.750...........................................350
0073  ◉  35 - 200Rs - Classi� cador com 450 selos usados para estudo. A grande maioria está perfeito - 3.600 UF = Cerca de R$ 20.000................................................1.000

D. PEDRO BARBA BRANCA (RHM # 37 a 46) 
0074  ◉  PARES - Lote com 5 pares: 10Rs (escurecido) 50Rs e 100Rs x 3 - 109UF = Cerca de R$ 600..............................................................................................................100
0075  (*)  37 - 10Rs - Quadra nova sem goma - 360UF............................................................................................................................................................................................360
0076  ◉  38 - 20Rs - Tira de 5 vertical com carimbo mudo em azul. Vinco no meio do 3º selo e inferior com pequenino senão.................................................................280
0077  (*)  38 - 20Rs - Bloco de 6 vertical e algum amarelamento em função de antiga goma - 540UF para quadra e meia..........................................................................450
0078  *  38 - 20Rs - Tira de 7 horizontal com goma original - 3 selos com vinco e pontos de ferrugem..........................................................................................................600
0079  ◉  38 - 20Rs - Classi� cador com 525 selos usados para estudo. A grande maioria está perfeito - 2.625 UF = Cerca de R$ 14.500 ...................................................950
0080  (*) 39 - 50Rs - Quadra - Pequeno reforço. Selo da posição 4 com minimo claro - 600 UF = +/- R$ 3.300............................................................................................440
0081  ◉  40 - 80Rs - Cartelas com 114 selos usados, maioria perfeitos - 1.710 UF (Acima de R$ 9.400). Lote 0525 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................500 
0082  ◉  41 (carimbo Paulo Ayres 1242) 43, 44 e 45 (carimbo Registrada)..............................................................................................................................................................90 
0083  ◉  42 - 200Rs - Cartela com 147 selos usados para estudo. A grande maioria está perfeito - 3.675UF = Cerca de R$ 20.000.............................................................900
0084  ◉  43 - 260Rs - Cartela com 110 selos usados para estudo. A grande maioria está perfeito - 4.400 UF = Cerca de R$ 24.000..........................................................1.200
0085  ◉  44 - 300Rs - Cartela com 252 selos usados para estudo. A grande maioria está perfeito - 3.024 UF = Cerca de R$ 16.500............................................................800
0086  ◉  44 - 300Rs - Cartelas com 153 selos usados, maioria perfeitos - 1.836 UF (Cerca de R$ 10.000). Lote 0542 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................500
0087  ◉  46 - 1.000Rs - Cartelas com 36 selos usados, maioria perfeitos - 2.160 UF (Cerca de R$ 12.000). Lote 0547 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................600

83 - 147 selos no total 84 - 110 selos no total

85 - 252 selos no total

87 - 36 selos no total
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89

91 92
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101 99 - Cor !

97 111

117

104

118

106 - Coleção em folhas GBF

115

105 - Coleção em folhas Tafisa

107

112

108 114

95

90 - 138 selos no total

98

88

94
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D. PEDRO - AURIVERDE (RHM # 47)
0088  ◉  47 - 300Rs - Curiosidade: Marcante oxidação da cor. Lote 0150 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto....................................................90
0089  *  47 - 300Rs - Goma original e muito bem centrado - 250UF +.................................................................................................................................................................150
0090  ◉  47 - Cartelas com 138 !! selos usados, maioria perfeitos - 6.900 UF !!.(Cerca de R$ 38.000). Lote 0555 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de
desconto......................................................................................................................................................................................................................................................................1.300

CASA DA MOEDA (RHM # 48 a 69) 
0091  (*)  48 - 50Rs - Novo com goma original - Bela Cor - 375UF. Lote 0154 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto........................................320 
0092 *  49 - 100Rs - Goma original e alguns dentes falhos - 1.300 UF  = +/- R$  7.200.............................................................................................................................................680
0093  *  50 - 200Rs Cabeça Pequena - Goma original - 1.250UF............................................................................................................................................................................700 
0094  (*)/*  51 (sem goma) e 57 (gomado) 190UF......................................................................................................................................................................................................80 
0095  **/* 51 - 10Rs - Bloco de 9 (3x3) com goma original.....................................................................................................................................................................................640
0096  */(*) 53 (2 exemplares - 1 com goma e outro sem) e 56 (gomado, mas com pontos de ferrugem) 410 UF = +/- R$ 2.250......................................................100
0097  *  57 - 200Rs - Quadra com marca de charneira e reforço, boa centragem. Alguns pontos de ferrugem. Assinado Diena..................................................................415
0098 *  58 - 100Rs Fundo Unido - Goma original - Bela nuance - (800 UF +) = +/- R$ 4.400.....................................................................................................................400
0099  *  60 - Excepcional cor !! Infelizmente manchas de ferrugem. Goma original - 500UF............................................................................................................................195
0100  *  61 (20Rs) 65 (100Rs) e 68 (700Rs) Os 3 com goma original e ferrugem - 380UF..................................................................................................................................150
0101  (*) 63 - 50Rs - Novo sem goma - 65UF. Lote 0159 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto...............................................................................55
0102  *  65SD - Par vertical margem esquerda de folha. Forte dobra vertical atingindo os 2 selos, chegando a partir o selo inferior. 330 UF = +/ R$ - 1.800 (1 selo)......100
0103  *  68 - 700Rs - Goma original quebradiça e salvo por 1 picote com ponto de ferrugem, ele estaria ** - (160 UF ++) = +/- R$ 900..................................................100

ACUMULAÇÃO - SELOS
0104  */(*)  Sem Carimbo: Lote com 8 diferentes selos: 13 (sem goma) 14 (gomado) 15 (sem goma) 19 (sem goma) 32 (sem goma) 49 (gomado e pontos de ferrugem) 
65 (gomado) e 68 (gomado) 2.100UF.........................................................................................................................................................................................................................600
0105  ◉  Coleção faltando apenas 6 selos (Olhos de Boi e os 3 ultimos inclinados) para estar completa nos selos tipo. O 90Rs inclinado com uma margem tocada. 
Todos os selos comprovadamente perfeitos. A� xados em folhas de album Ta� sa - 3.998 UF = Cerca de R$ 22.000 de catálogo..............................................................1.800
0106  ◉  Coleção a� xada em folhas de álbum GBF, com protetores e faltando só 6 selos para estar completa nos selos tipo - 3.998 UF = Cerca de R$ 22.000 de catálogo...2.000

LEGENDAS 
0107  ◉  23L - 10Rs - Espanhol esquerda - 160UF.....................................................................................................................................................................................................120
0108  ◉  23L - 10Rs - Espanhol direita - 160UF.........................................................................................................................................................................................................120
0109  ◉  24L - 20Rs - Espanhol direita - 60UF..............................................................................................................................................................................................................50
0110  ◉  24L - 20Rs - Inglês inferior - 90UF.................................................................................................................................................................................................................70
0111  (*)  24L - 20Rs - Espanhol direita. Cor oxidada - 220UF................................................................................................................................................................................140
0112  (*)  24/24L - 20Rs - Quadra com reforço e legenda Inglesa completa no lado direito...............................................................................................................................750
0113  ◉  24L - 20Rs - Inglês esquerdo. Pontos de ferrugem - 90UF...........................................................................................................................................................................65
0114  ◉  28L - 200Rs - Par horizontal, legenda Espanhol no 1º selo no lado esquerdo. Selo direito com canto superior direito com senão.................................................70
0115  (*)  28L - 200Rs - Espanhol esquerdo - 270UF.................................................................................................................................................................................................220
0116  ◉  35L - 200Rs - 2 diferentes posições em Inglês: Inferior e lado direito........................................................................................................................................................75
0117  ◉  37L - 10Rs - Inferior - 125UF...........................................................................................................................................................................................................................90
0118  ◉  37L - 10Rs - 3 diferentes posições: Superior, direito e esquerdo - 375UF................................................................................................................................................280
0119  **/*  37L - 10Rs - Belissimo bloco de 15 selos (5x3) com a legenda pegando 2 selos na tira superior. 11 selos absolutamente ** (goma plena, sem marca de charneira e 
sem pontos de ferrugem) e 4 selos apenas com levissima marca de charneira. LUXO - Foto certi� cado de expertização Peter Meyer.......................................................2.000
0120  (*)  38L - 20Rs - Inferior - 350UF......................................................................................................................................................................................................................260
0122  ◉  41L - 100Rs - 4 diferentes posições - 80UF.....................................................................................................................................................................................................55
0123  ◉  43L - 260Rs - 4 diferentes posições - 720UF................................................................................................................................................................................................520
0124  ◉  44L - 300Rs - 3 diferentes posições: esquerda, inferior e lado direito - 270UF.......................................................................................................................................200
0125  ◉  45L - 700Rs - Lado direito. Carimbo registrado. Vinco vertical central, só visivel pelo verso - 650UF..............................................................................................450

120 125

123

119 - Maioria **

122

124
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128 - 30 carimbos 129 - 19 carimbos

132 - 42 carimbos

136 - 10 carimbos

139 - 19 carimbos138 - 10 carimbos137 - 10 carimbos

134 - 19 carimbos 135 - 38 carimbos

130 - 58 carimbos 131 - 23 carimbos

133 - 48 carimbos
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LEGENDAS  (Continuação) 

0126  ◉  SÓ BARBA BRANCA - Coleção montada em folha expositiva, contendo 31 selos diferentes (faltando 9 posições para estar completa) 
dividido pelas 4 posições . Alguns poucos passando pelo percê, mas a maioria dentro do selo. Não veri� camos a qualidade, mas seguramente 
a grande maioria está perfeito - 4.830 UF = Cerca de R$ 26.500 para perfeitos...................................................................................3.000

CARIMBOLOGIA (Separado pelo tipo do carimbo)
Obs : Os próximos 13 lotes faziam parte da coleção de carimbos mudos, do conhecido colecionador Pernambucano, Homero Cavalcante Melo e aqui 

estamos dividindo-a pelos setores/seguimentos de acordo com o catalogo Paulo Ayres. A� xados em folhas quadriculadas timbradas e boa parte com a 
montagem do carimbo. Muitos 100% no conjunto e predominando as emissões D.Pedro. Pós  este conjunto, os carimbos estão divididos pelo "tipos". 
Lembrando que alguns selos podem ter pequenas restrições na qualidade, mas aqui o que estamos vendendo é o "carimbo". Isto vale para todo este 

seguimento, que engloba os lotes 0127 à 0245.

0127  ◉  Recortados (Circulares) - 159 carimbos + 1 sobrecarta..........................................................................................................2.500
0128  ◉  Recortados (Irregulares, Retangulares e em V) - 30 carimbos. Incluso 2 pares calculados como 1 carimbo só..............................................................................450
0129  ◉  Recortados (em Fantasia) - 19 carimbos, incluso 2x 500Rs Barba Preta picotado...............................................................................................................................300
0130  ◉  Raiados em V - 58 carimbos, incluso par 30Rs Cabra computado como 1 carimbo só........................................................................................................................870
0131  ◉  Pontos (cortados em diagonal) - 23 carimbos, incluso trinca (montada) do 100Rs Barba Branca e par 10Rs Laranja Casa da Moeda computados cada um deles 
como 1 carimbo só........................................................................................................................................................................................................................................................350
0132  ◉  Barras (Contínuas) - 42 carimbos, incluso par # 62A computado como 1 carimbo só.........................................................................................................................630
0133  ◉  Barras (Fracionadas) - 48 carimbos, incluso 2 pares do 100Rs Barba Branca computados como 1 carimbo só cada um deles.....................................................720
0134  ◉  Barras (em Parquetes) - 19 carimbos..........................................................................................................................................................................................................300
0135  ◉  Fantasias - 38 carimbos, incluso par do selo # 59 calculado como 1 carimbo só..................................................................................................................................570
0136  ◉  Fantasias (com cercadura) - 10 carimbos..................................................................................................................................................................................................150
0137  ◉  Figurativos (Flores) - 10 carimbos...............................................................................................................................................................................................................150
0138  ◉  Figurativos (Mosaicos) - 10 carimbos.........................................................................................................................................................................................................150
0139  ◉  Figurativos (Cruzes) - 19 carimbos, incluso par 10Rs Barba Branca calculado como 1 carimbo só..................................................................................................320
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SOBRE OLHOS DE BOI (A referência utilizada pós o nº do Paulo Ayres é baseada no estudo de Henrique B. Ferreira)
0140  ◉  Aldeia de São Pedro - Paulo Ayres 1193 - Referência A7 - 60Rs - Pequeno adelgaçamento inferior. Margens bem justas.............................................................2.500
0141  ◉  Villa de Areias - Paulo Ayres 1523 - Referência A18 - 60Rs - Perfeito, com margens bem justas....................................................................................................2.000

0142  ◉  Villa de Areias - Paulo Ayres 1523 - Referência A18 - 90Rs - Infelizmente corrosão do carimbo na parte superior, ocasionando 
defeito no papel. Sob o fundo preto do protetor, quase não se percebe................................................................................................4.000
0143  ◉  Barra Mansa - Paulo Ayres 1230 - Referência B11 - 60Rs - Perfeito, com margens bem justas........................................................................................................1.800
0144  ◉  Barreiro - Paulo Ayres 1233 - Referência B12 - Carimbo na cor AZUL - ÚNICO EXEMPLAR CONHECIDO NESTA COR - Ex 
coleção K. Wittig - Selo 60Rs em excepcional qualidade, com margem inferior. LUXO.......................................................................9.000
0145  ◉  Jacarehy - Paulo Ayres 1146 - Referência J1 - 60Rs - Corrosão na letra C, quase não visível pela frente........................................................................................2.000
0146  ◉  Villa de Lorena - Paulo Ayres 1578 - Referência L6 - 60Rs - Perfeito - Carimbo levemente maior que os retratados nos estudos..3.200
0147  ◉  Villa Oliveira - Paulo Ayres 1376 - Referência O4 - 60Rs - Perfeito..........................................................................................6.000
0148  ◉  Maranhão - Paulo Ayres 1615 - Referência M11 - 60 Rs - Perfeito, mas quase sem margens............................................................................................................1.000
0149  ◉  Parahyba do Norte - Não consta do Paulo Ayres - Referência P1 - 60Rs - Sem margens e adelgaçamento ...................................................................................1.300
0150  ◉  Paranaguá - Paulo Ayres 1384 - Referência P4 - 90Rs - Batido no sentido vertical..................................................................3.500
0151  ◉  Sergipe - Paulo Ayres 1498 - Referência S30a - Batido 2x - 60Rs. Margens conforme imagem e mínimo adelgaçamento.............................................................2.000

0152  ◉  Sorocaba - Paulo Ayres 1505 - Referência S38 - 30Rs com nitido relevo no verso (# 1A) e além disto, pliê horizontal atravessando 
o selo. Bela cor. Minusculo furinho de agulha.....................................................................................................................................4.800
0153  ◉  Sorocaba - Paulo Ayres 1505 - Referência S38 - 30Rs com nitido relevo no verso, mas com média de 80 micras. Perfeito.........4.000
0154  ◉  Sorocaba - Paulo Ayres 1505 - Referência S38 - 60Rs com carimbo vermelho. Perfeito e margens conforme imagem..................................................................2.000

CONFORME NUMERAÇÃO PAULO AYRES (PA)

0155  ◉  PA 499 (� gurativo) + 2 outros do tipo francês: S.Antonio do Pinhal (em azul) e São Leopoldo. Selos # 53, 59 e 60 ........................................................................60
0156  ◉  PA 1003, 1004 e 1006 (Numeros) Todos sobre selo # 34A..........................................................................................................................................................................60
0157  ◉  PA 1008 (Numero 12) Selo # 59.......................................................................................................................................................................................................................60
0158  ◉  PA 1011 (Numero 78) Selo # 34A...................................................................................................................................................................................................................60
0159  ◉  PA 1027 (Letra G) Par selo # 27A...................................................................................................................................................................................................................75
0160  ◉  PA 1047 (Letra C) + 2 outros carimbos sobre o mesmo selo # 65..............................................................................................................................................................50
0161  ◉  PA 1073 (Letra O) em azul - 2 selos # 26 em montagem com quase 100% do carimbo..........................................................................................................................50
0162  ◉  PA 1075 (Letra P) Selo # 60 montado em suporte........................................................................................................................................................................................50

142

146

144

150

153152

147



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

16

163
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168 - 10 carimbos

169 - 10 carimbos

175 - Azul !171

172 - 5 carimbos

174 - 3 carimbos
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181179 - 4 carimbos
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180
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CONFORME NUMERAÇÃO PAULO AYRES (PA) (Continuação)
0163  ◉  PA 1083 ? - Letra R em tamanho grande com perna curva - Selo # 59.....................................................................................................................................................50
0164  ◉  PA 1097 e 1103 - Letras compostas - CA - Selos # 50 e 60 - 1 deles em azul. Montados em suporte....................................................................................................80
0165  ◉  PA 1109 (Letras PS) e 1110 (Letras RB) Selos # 23 e # 59 respectivamente..............................................................................................................................................80
0166  ◉  PA 1149 (Laguna) 4 diferentes selos D.Pedro: # 23, # 24, # 26 e # 27A......................................................................................................................................................80
0167  ◉  PA 1193 (Aldeia de São Pedro) 3 diferentes selos D.Pedro: # 23, 25 e 27A...............................................................................................................................................75
0168  ◉  PA 1202, 1208, 1219, 1270, 1314, 1365, 1367, 1483, 1491 e 1492 - 10 Carimbos - Todos sobre 100Rs Barba Preta picotado. Parte em suportes........................200
0169  ◉  PA 1205, 1248, 1254, 1270, 1281, 1311, 1326, 1448, 1451 e 1464 - 10 Carimbos - Todos sobre emissões D.Pedro. Parte em suportes.........................................200
0170  ◉  PA 1226 (Correio da Bahia) Selo 90Rs Olho de Cabra, margem superior de folha...............................................................................................................................120
0171  ◉  PA 1226 (Correio da Bahia) 2 selos: 60Rs Olho de Cabra e 10Rs Olho de Gato......................................................................................................................................50
0172  ◉  PA 1279, 1435, 1516, 1537 e 1634 - 5 carimbos, todos sobre Casa da Moeda e parte em suportes.....................................................................................................100
0173  ◉  PA  1321 (Coreio de Ipanema) Cor esverdeada - Par 20Rs percê - 1 selo com minimo reparo. Carimbo 100% ..............................................................................180
0174  ◉  PA 1343 (Macahé) em azul - 3 selos D.Pedro picotado: 20Rs e 100Rs x 2..............................................................................................................................................100
0175  ◉  PA 1365 (Nova Friburgo) em azul - Selo 20Rs Olho de Cabra montado em suporte - 270UF para o selo com carimbo comum..................................................200
0176  ◉  PA 1395 (Pernambuco) Cartela com 14 selos diferentes entre # 14 e # 62..............................................................................................................................................180
0177  ◉  PA  1398 (Picada dos Indios) Selo # 44 - Carimbo 100% ...........................................................................................................................................................................50
0178  ◉  PA 1405 (Correio de Pirassununga) Selo nº 20 (30Rs Olho de Gato)......................................................................................................................................................150
0179  ◉  PA 1430 (Rezende) 4 carimbos, sendo que 3 deles em composição com 2 selos, fazendo 100% dele. Vide imagem.......................................................................100
0180  ◉  PA 1432 (Rio Claro) Par vertical # 14 (Olho de Cabra 60Rs) montado em suporte................................................................................................................................80
0181  ◉  PA 1433 (Rio Claro) Par horizontal # 13 (Olho de Cabra 30Rs)................................................................................................................................................................80
0182  ◉  PA 1444 (Agencia da Estação de S. Anna) Selos # 13 e # 14 - 30 e 60Rs Olho de Cabra.........................................................................................................................60
0184  ◉  PA 1499 (Sergipe) sobre selo # 20 e PA 1524 (Vila Diamantina) sobre selo # 19.....................................................................................................................................80
0185  ◉  PA 1504 (Sorocaba) 2 diferentes selos Olho de cabre e com ele em vermelho: 30Rs (sobre fragmento) e 600Rs..............................................................................200
0186  ◉  PA 1504 (Sorocaba) Selo # 14 (60Rs Olho de Cabra) margem inferior de folha, sobre fragmento e com carimbo 100%...............................................................100
0187  ◉  PA 1505 (Sorocaba) Par horizontal 30Rs Inclinado com carimbo 100%................................................................................................................................................300
0188  ◉  PA 1505 ? (Sorocaba) Selo 30Rs Inclinado, com carimbo vermelho e sem vestigio de moldura - Sem mesmo ou desgaste ?........................................................150
0189  ◉  PA 1505 (Sorocaba) Selo 60Rs Inclinado, com carimbo batido na vertical e selo com triplo !! pliê...................................................................................................250
0190  ◉  PA 1505 (Sorocaba) Selo 60Rs Inclinado montado em suporte...............................................................................................................................................................100
0191  ◉  PA 1589 (Queluz) 2 diferentes selos: # 24 e 27A (este montado em suporte)...........................................................................................................................................50
0192  ◉  PA 1619 (Cidade de Pelotas) 2 selos 30Rs Cabra em montagem. Vide imagem .....................................................................................................................................60
0193  ◉  PA 1628 (Correio da cidade de São João do Rio Claro) Selo 60Rs Olho de Cabra, isolado sobre fragmento e com 100% do carimbo e par horizontal do mesmo 
selo com 50% dele aplicado..........................................................................................................................................................................................................................................150
0194  ◉  PA 1641 (O� cial) + outro em formato retangular, também o� cial, mas que não consta. Ambos sobre selo 700Rs Barba Branca.................................................250
0195  ◉  Entre PA 1682 (maioria) e PA 1687 - Todos O� ciais (Correio Urbano) + 1 que não consta. Total 12 carimbos. Sobre D.Pedro e Casa da Moeda....................180
0196  ◉  PA 1722 (Cachoeira - misto) 3 carimbos, 2 x sobre # 63 e 1 sobre # 64 ?................................................................................................................................................100
0197  ◉  FANTASIAS COM CERCADURA (Pgs 49 a 51) Lote com 6 carimbos - 4 sobre D.Pedro e 2 sobre Casa da Moeda......................................................................100

CIRCULARES

0198  ◉  Administração dos Correios Pernambuco - 6.Mar.94 - Selo # 68. 700Rs - Pontos de ferrugem..........................................................................................................100
0199  ◉  Administração dos Correios: Alagoas, Ceará, Pará e 2 diferentes de Sta Catarina. Todos sobre Casa da Moeda.............................................................................100
0200  ◉  Espirito Santo - 3 carimbos diferentes. Selos: # 41 e # 64 x 2......................................................................................................................................................................60

190

199 - 5 carimbos

197 - 6 carimbos

191

194

196 - 3 carimbos

198

200

192 193
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201

208 - 4 carimbos205

206

207
210 - 14 carimbos

211 - 8 carimbos

213 - 7 carimbos

212 - 9 carimbos

214 - 8 carimbos

216 - 9 carimbos215 - 9 carimbos

209 - 11 carimbos

203

204 - 27 carimbos

202 - 24 carimbos de Pernambuco
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CIRCULARES (Continuação)
0201  ◉  Paraíba do Sul - 3 cores diferentes sobre fragmentos. Selos 100Rs Cifra..................................................................................................................................................55
0202  ◉  Pernambuco - Folha quadriculadas com 24 carimbos, sendo 23 sobre emissão Casa da Moeda (incluso 1 par) e 6 selos com carimbo de Pernambuco, Paulo 
Ayres 1395 - Total 31 carimbos...................................................................................................................................................................................................................................400
0203  ◉  Porto Alegre - 4 cores diferentes - 2 sobre fragmento. Todos sobre Casa da Moeda...............................................................................................................................70
0204  ◉  Rio de Janeiro - Cartela com 27, sendo 24 sobre emissão Casa da Moeda, quase todos diferentes, pois temos variações no nº da Secção, no período (manhã, 
tarde, noite) e no tipo. Parte montados em suportes - 4 sobre fragmentos...........................................................................................................................................................200
0205  ◉  Santa Rita do Paraizo 10.Fev.85 - Quase 100% e Registrado - 85% - Ambos aplicados sobre selo Auriverde (# 47)..........................................................................80
0206  ◉  São Jose d' Além Parahyba - 2 carimbos em cores e escritas diferentes. Mesma cidade ? Selos Casa da Moeda.................................................................................50
0207  ◉  Valença (3) 2 selos diferentes: # 37 e # 47........................................................................................................................................................................................................70
0208  ◉  LETRA A - 4 carimbos: Angra dos Reis, Adm Correios Ceará, Antonina e Abre Campo - 2 de cor e todos sobre Casa da Moeda.................................................60
0209  ◉  LETRA B - 11 carimbos: Bom Successo, Bragança, Barra de S. Matheus, Bemposta, Bagagem, Barbacena, Baependy, Balthazar, Bahia e Barra Mansa (2 cores 
diferentes) 3 de cor e todos sobre Casa da Moeda....................................................................................................................................................................................................180
0210  ◉  LETRA C - 14 carimbos: C. de Macabú (par) Coimbra, Campinas, Cametá, Cantagallo, Cachoeira, Commercio, Curvello, Christina, Campos, Correio Geral 
do Pará, Castro, Cruz Alta e Cajazeiras. 2 de cor e todos sobre Casa da Moeda...................................................................................................................................................220
0211  ◉  LETRAS F,G e N - 8 carimbos só sobre Casa da Moeda: Freguesia da Lage, Fortaleza, Grão Mogor, Guaratinguetá, N. S. do Rosário, Nictheroy, Natal e Nova 
Friburgo..........................................................................................................................................................................................................................................................................140
0212  ◉  LETRA I - 9 carimbos sobre Casa da Moeda: Itaguahy, Itabira, Itu (2 cores diferentes) Imbetiba (2 tamanhos diferentes) Ipiranga, Itahy, Itabira do Campo ...140
0213  ◉  LETRAS J e O - 7 carimbos só sobre Casa da Moeda: Januária, Juiz de Fora (2 cores diferentes) Jacarehy, Ouro Preto (2 tipos diferentes) e Ouro Branco.......130
0214  ◉  LETRAS L, Q e U - 8 carimbos sobre Casa da Moeda: Leopoldina (2 tipos diferentes) Laranjal, Larangeiras, Laguna, Queluz, Quebrangulo e Uberaba............150
0215  ◉  LETRA M - 9 carimbos sobre Casa da Moeda: Maceio, Marianna, Macahé (2 tipos diferentes) Macuco, Mogy Mirim (2 tipos diferentes) Miracema (2 cores 
diferentes)...........................................................................................................................................................................................................................................................................160
0216  ◉  LETRAS R,T e V - 9 carimbos sobre Casa da Moeda: Rio Grande, Ribeirão Preto, Resende, Vargem Alegre, Vargem Grande, Todos os Santos, Taboleiro, Taubaté 
e Vassouras.....................................................................................................................................................................................................................................................................160
0217  ◉  DATAS LEGÍVEIS - D.Pedro - Cartela com 73 datas DIFERENTES entre 7.8.77 e 20.10.90 (já bem dentro da República e escasso) só sobre as 3 séries D.Pedro, 
predominando Barba Branca. Todos identi� cados. Vários bons valores, como 10Rs Percê x 2, 500Rs Percê, 1.000Rs Barba Branca x 3. Proporcionalmente carimbos 
circulares com datas nítidas são muito + escassos.................................................................................................................................................................................................1.000

MUDOS
Obs : Neste seguimento, os carimbos estão entre 80 e 100% aplicados sobre os selos. Todos em preto, salvo descrições em contrário. Separados 

primeiramente pela sequência do selo e depois pelo tipo.
0218  ◉  100Rs picotado D.Pedro Barba Preta - Cartela com 77 carimbos............................................................................................................................................................900
0219  ◉  20Rs D.Pedro Barba Branca - 16 carimbos, 1 de cor..................................................................................................................................................................................240
0220  ◉  Tipo Barras Contínuas - Cartela com 14 carimbos, todos na cor azul e sobre 5 selos D.Pedro diferentes.........................................................................................200
0221  ◉  Tipo Barras Contínuas - 19 diferentes selos D.Pedro, entre # 23 e # 44..................................................................................................................................................350
0222  ◉  Tipo Barras Contínuas - Cartela com 36 carimbos, englobando as 3 séries D.Pedro............................................................................................................................600
0223  ◉  Séries D.Pedro - 17 Carimbos diversos, sendo 2 de cor e englobando as 3 séries..................................................................................................................................200
0224  ◉  Série Casa da Moeda - 22 Carimbos diversos, sendo 8 de cor. Incluso 2 x # 58.....................................................................................................................................300

217 - Datas legíveis - 73 itens

218 - 77 carimbos

220 - 14 carimbos

223 - 17 carimbos

221 - 19 carimbos

222 - 36 carimbos

224 - 22 carimbos Casa da Moeda
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225

226

227 228

232

233

229 - 5 carimbos

231 - 30 carimbos

235

234 - 3 tipo francês na mesma peça

237 238 - 7 carimbos de MG

244
241

236

240 - 5 carimbos

242 243239 - 19 carimbos tipo francês de São Paulo

230 - 5 carimbos
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ESTRANGEIROS
0225  ◉  Aus Brasilien - 2 selos: # 29 e 43 - Ambos parciais, mas legíveis..............................................................................................................................................................100
0226  ◉  Paris - selo # 12 (20Rs Olho de Cabra) com carimbo circular ilegível e Paris (letra Aris) no lado direito.........................................................................................140

FERROVIÁRIOS (Aqui só sobre selos/História Postal do Império - os demais estão entre os lotes # 0980 e 0997)

0227  ◉  Estação de Anta - 2 cores diferentes sobre selos # 59 e 60...........................................................................................................................................................................50
0228  ◉  Itabapoana - 2 selos com diferentes monenclaturas: E. de Itabapoana e Est. de Itabapoana. Selos Casa da Moeda...........................................................................50
0229  ◉  Estações - 5 diferentes: Lafayette, Cruzeiro, Bicas, São Pedro e Chiador. Todos sobre Casa da Moeda.............................................................................................100
0230  ◉  Estações - 3 diferentes: Itabapoana, Aguas Claras e Providência. Todos sobre Casa da Moeda............................................................................................................60
0231  ◉  Estações - 5 diferentes: Itabapoana, Mont-Serrat, Coqueiros, São Luiz e Santa Isabel. O 1º sobre D.Pedro e e os demais, Casa da Moeda.................................100
0232      Ano 1885 - Inteiro Postal BP12 (50Rs) circulado de Campinas para Santos, com carimbo frontal: Rio Claro C.A. + chegada.................................................150

TIPO FRANCÊS (Selos e História Postal)

0233    IPANEMA (SP) Ano 1885 - Carta Bilhete CB10, circulada de Ipanema para a Alemanha, com carimbos de transito em São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos 
Aires. Carimbo na côr violeta......................................................................................................................................................................................................................................300
0234    ITU + JUNDIAHY + CAMPINAS - Ano 1869 - Sobrecarta saindo de Itu (2.10) transito em Jundiahy (3.10) Campinas (4.10) e endereçada para Constituição 
(atual Piracicaba) Enviado para o Dr Prudente José de Moraes Barros, que depois se tornaria presidente da República. Par selo 100Rs Barba Preta com carimbo mudo. 
3 diferentes carimbos tipo francês na mesma peça, não é comum.........................................................................................................................................................................400
0235    RIO CLARO - Ano 1890 - Espécie de circular enviada de São Paulo, pelo Governado do Estado, para Rio Claro, com chegada (só este tipo francês)...........180
0236    SÃO PAULO (C.A) - Ano 1883 - Inteiro Postal BP12 (50Rs) circulado de Bacaetava para Piracicaba, com transito em São Paulo + carimbo frontal extrema-
mente nítido...................................................................................................................................................................................................................................................................120
0237    SOROCABA - Ano 1869 - Sobrecarta circulada de Sorocaba para Santos, via São Paulo. Carimbo frontal + de São Paulo (parcial) selo 100Rs Barba Preta, 
a� xado de ponta cabeça................................................................................................................................................................................................................................................250
0238  ◉  SÓ MINAS GERAIS - 7 diferentes: Ouro Preto, Socego, São João Del Rey (2 tipos diferentes) Sabará, Simão Pereira e Paracatú. Sobre Casa da Moeda........140
0239  ◉  SÓ SÃO PAULO - 19 diferentes: Xiririca, Roseira, Jahú, Mogi das Cruzes, São Bento de Sapucahy, Tietê, Iguape, Caçapava, Casa Branca, Araraquara, Areas, 
Brotas, Mogy Merim, São Carlos do Pinhal, Siveiras, Passa Quatro, Porto Feliz, Pindamonhangaba e Lorena. 3 sobre D.Pedro, demais Casa da Moeda......................400

NÃO CONSTAM DO PAULO AYRES

0240  ◉  Adm. do Espirito Santo (sem datador) 5 selos D.Pedro: # 23 x 2, 24 x 2 e 27A......................................................................................................................................125
0241  ◉  Correio do Maranhão, sem datador, quase 100% - Selo # 39......................................................................................................................................................................50
0242  ◉  Correio de Uruguayana 16.Jan.89 - 100% sobre par selo # 57 sobre fragmento.......................................................................................................................................65
0243  ◉  Estação ? da Volta Redonda. Selo 100Rs Barba Preta picotado..................................................................................................................................................................50
0244  ◉  2 Carimbos: Porto Al (Porto Alegre) sem cercadura, linear e em azul sobre selo # 35 e Arar (Araraquara) sem cercadura - selo 100Rs # 27A............................80
0245  ◉  2 Carimbos de Pernambuco: Correio Pernambuco (quadra 30Rs Olho de Cabra) e Pernambuco Brazil (selo 60Rs Olho de Cabra isolado).............................180

HISTÓRIA POSTAL (Sequência por data)
0246  Ano 1845 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Pernambuco. Indicação pelo "Firmeza". Sem nenhum tipo de carimbo ............................150
0247  Ano 1851 - Frente de sobrecarta circulada do Rio de Janeiro para Paty do Alferes e porteado com par selo 30Rs Olho de Cabra, a� xado na parte frontal da 
peça, que proporcionalmente é + escasso...................................................................................................................................................................................................................120
0248 Ano 185 ? - Sobrecarta circulada do Rio de Janeiro para Capivary (SP) Selo 60Rs Olho de Cabra, colado no fecho e dani� cado quando da abertura e 
novamente colado no lugar.......................................................................................................................................................................................................................................150
0249  Ano 1852 - Quase sobrecarta completa (aberta) circulada de Carmo para o Rio de Janeiro e porteado com selo 60Rs Olho de Cabra e "Carmo" manuscrito. 
A peça está aberta na dobra, precisando ser reparada..............................................................................................................................................................................................200

246
247

245

248
249 - "Carmo" manuscrito
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250

251

254

255

258

260

265 - Serviço Postal Ecleciástico

269
270

268 - Postal + Fiscal

264 - Postal + Fiscal

262

257

252

256 - Parte interna da sobrecarta
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HISTÓRIA POSTAL (Sequência por data) (Continuação)
0250  Ano 1854 - Sobrecarta completa (aberta) circulada de Limeira(SP) para São Paulo. Selo 60Rs Olho de Cabra com carimbo do Correio Geral de São Paulo. 
Muito bem conservada.................................................................................................................................................................................................................................................250
0251  Ano 1864 - Quase sobrecarta completa (aberta) circulada de São Paulo para o Rio de Janeiro - 120Rs de porte em par selo 60Rs Olho de Cabra, a� xado na 
frente (pouso usual proporcionalmente)...................................................................................................................................................................................................................250
0252  Ano 1855 - Sobrecarta completa (aberta) circulada de Diamantina para o Rio de Janeiro. Selo 60Rs Olho de Cabra, a� xado no fecho e em função da corrosão 
da tinta do carimbo, ele tem pequeno senão ............................................................................................................................................................................................................250
0253  Anos 1857 e 1865 - 2 sobrecartas completas (1 parcial) com destino ao Rio de Janeiro e em ambas o selo (que deveria ser algum Olho de Cabra) foi retirado 
ou caiu. Origens: Barbacena e Brumado. Vendidas como "vistas"..........................................................................................................................................................................100
0254 Ano 1858 - Sobrecarta completa circulada do Recife para Garanhuns. Sem nenhum tipo de carimbo e porte, porém transportada pelo correio, conforme 
texto interno. Corrosão parcial no texto frontal.......................................................................................................................................................................................................150
0255  Ano 1861 - Sobrecarta basicamente completa, escrita em Faxina e postada em Sorocaba ? para o Rio de Janeiro. Carimbo de transito em São Paulo (Correio 
Geral de São Paulo) Par 60Rs Olho de Cabra, a� xado no verso, com carimbo 100% de Sorocaba (Paulo Ayres 1505).................................................................................500
0256  Ano 1862 - Sobrecarta completa circulada de São Luis (MA) para Acaracú (Ceará) sem carimbo e sem indicação de taxa. Na parte interna, selo � scal de 
Pernambuco para quitar provável imposto devido, que foi pago muitos anos depois, já na República............................................................................................................150
0257  Ano 1864 - Sobrecarta circulada de Campinas para Santos, via São Paulo. Selo 60Rs Olho de Cabra, a� xado na parte frontal, que proporcionalmente é + 
escasso. Duplo carimbo sobre o selo...........................................................................................................................................................................................................................200
0258  Ano 1865 - Sobrecarta circulada de Rio Claro para Santos. Carimbo Campinas (também aplicado sobre o selo) e São Paulo na peça. Selo 60Rs Cabra com 
carimbo Paulo Ayres 1432. Item chamativo...............................................................................................................................................................................................................600

0259  Ano 1865 - Sobrecarta completa enviada do Rio de Janeiro, pela "Nunciatura Apostólica in Brasilia", com transito em São Paulo e para Campinas, dirigida ao 
Dr. Ricardo Gumbleton Daunt. Enviada pelo Serviço Público. Item com algumas ressalvas na qualidade, mas acreditamos que não existam + de 6 peças com este raríssimo 
carimbo. Tivemos uma peça "irmã" dela à venda na nossa VSO de 26/8/2000, enviada para a mesma pessoa. ........................................................................................2.500
0260  Ano 1866 - Sobrecarta completa enviada de Rio Claro para Santos, com transito em São Paulo - 100 Réis de porte em 3 selos: 30 e 60Rs Olho de Cabra e 
10Rs Olho de Gato, todos com carimbo Paulo Ayres 1628 (Correio da cidade de São João do Rio Claro) Bela e vistosa franquia bicolor, de 2 diferentes emissões. Vinco 
vertical central, um pouco + acentuado, mas não tirando em nada a beleza da peça.......................................................................................................................................1.000
0261  3 itens, todos porteados com selo 100Rs Barba Preta picotado: Ano 1870 - Sobrecarta completa circulada do Rio de Janeiro para Ouro Preto, com chegada + 
2 frentes de sobrecarta circuladas para Sorocaba: Rio de Janeiro - selo com senão e a outra não dá para saber a origem. Vendidas como "vistas"..................................100
0262  Ano 1873 - Sobrecarta completa, registrada, circulada com carimbo frontal Paulo Ayres 1559 (Correio do Belem do Descalvado)para o Rio de Janeiro. Os 
selos originais foram tirados e substituído por selo de 100Rs Barba Preta picotado, que originalmente não pertence a peça. Vendido como visto.................................150
0263  Ano 1874 - Sobrecarta circulada do Rio de Janeiro para Santa Izabel do Rio Preto e portado com selo 100Rs Barba Preta...........................................................90
0264  Ano 1874 - Sobrecarta circulada de Santos para o Rio de Janeiro, com chegada. Selo 100Rs Barba Preta com carimbo mudo + parcial de Secção ? . Na mesma 
peça temos selo � scal 200Rs Verde ABN com texto manuscrito. Finalidade ? Carimbo tipo francês ? do Correio de Santos, em azul. Bonita combinação. Lote 0953 da 
nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................................................................300
0265  Ano 1875 - Sobrecarta o� cial, completa, enviada pelo vigário da Vara de Botucatu, para o Governador do Bispado, em São Paulo, com carimbo de chegada 
na cor azul e do tipo francês ! Enviada pelo SPE (Serviço Postal Ecleciástico) Muito bem conservado - 5.000 UF ......................................................................................850
0266  Ano 1875 - Sobrecarta completa circulada de Constituição (atual Piracicaba) para Santos, com trânsito em São Paulo. Peça com o ÚNICO CARIMBO CONHECIDO
da Agência do Correio da Constituição com ornamentos. Carimbo este, que sequer consta do Paulo Ayres. Peça que se encontrava no exterior e que foi "repatriada" pelo atual 
proprietário, à alguns anos atrás. Ex Koester. Peça de exposição.............................................................................................................................................................2.500
0267    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. Lote 0954 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................120
0268  Ano 1877 - Sobrecarta completa circulada de Pernambuco para o Porto com chegada. Porte pago no destino através de selo Português (partido quando da 
abertura da peça) Dentro, temos uma estampilha obrigatória de requerimentos apresentados ao correio. Interessante por ser � latelia � scal e postal na mesma peça. 
Todos os carimbos alusivos..........................................................................................................................................................................................................................................300
0269  2 itens, todos porteados com selo 100Rs Barba Branca: Ano 1879, envelope circulado de Pernambuco para Maceió, com chegada e frente de sobrecarta 
circulada de ? para Sorocaba com selo 41 (100Rs Barba branca) tem legenda no lado esquerdo......................................................................................................................150
0270  Ano 1879 - Sobrecarta circulada com nitido carimbo circular de São João do Rio Claro (atual Rio Claro) para Piracicaba. Selo 100Rs Barba Branca.........250

Atenção
 - No dia da Venda (09/Abril) não serão levados volumes de formato grande

- Captação de lotes para o 2º seme� re  até � nal de Junho
- Nosso escritório e� ara fe� ado de 28/04 a 10/05 

259 266
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271 272
273

278 - Carimbo Verde

276

290 - Cintas do Império - 191 peças

283

285

286 294 295 297

293

292

287

280 - 5 peças diversas

298

300 - ENSAIOS
291 - Coleção com 41 peças

274

275 - Serviço Postal Ecleciástico
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HISTÓRIA POSTAL (Sequência por data) (Continuação) 
0271  Ano 1883 - Envelope aparentemente circulado dentro da cidade de São Paulo, com chegada. Selo # 59 com carimbo mudo....................................................120
0272  Ano 1884 - Espécie de cinta, circulada de São Paulo para Piracicaba. Selo 10Rs # 51, com carimbo mudo e circular na peça...................................................600
0273  Ano 1885 - Sobrecarta completa circulada de Sorocaba para Pernambuco, com diversos carimbos de transito + chegada. Correto porte de 100Rs em 5 selos 
# 61 (trinca + par) Vistosa franquia múltipla............................................................................................................................................................................................................500
0274  Ano 1887 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Inglaterra, com chegada. Selo nº 57. Indicação pelo "Galicia". Discreto vinco vertical....................100
0275  Ano 1887 - Sobrecarta o� cial, circulada de Palmas (enviada pelo Vigário) para Curitiba, com chegada. SPE (Serviço Postal Ecleciástico) Carimbo roxo de 
origem e azul no destino. Forte dobra central. Pede-se veri� car - 5.000 UF !!.....................................................................................................................................................800
0276  Ano 1888 - Envelope impresso circulado de Rio Claro (carimbo C.A) para Sorocaba, via São Paulo, com carimbo de transito + chegada. Correta franquia 
isolada selo # 62 (20Rs)................................................................................................................................................................................................................................................700

0277 Ano 1893 - Raro envelope registrado com AR, circulado de Sorocaba para a 
França, com carimbos de trânsito em São Paulo e Rio de Janeiro + chegada. Frânquia 
isolada selo # 68 (700Rs) Uma das boas peças do setor de Casa da Moeda...........3.000

0278  2 envelopes, ambos  porteados com selo 100Rs tipo Cifra: Ano 1885 - circulada de ? para Cattas Altas do Mato Dentro (selo anulado à pena) e no verso, 
carimbo de Itabira (na cor verde !) e Ano 1887 - Circulado do Rio de Janeiro para São Sebastião do Herval................................................................................................150
0279  Lote com 3 peças circuladas, com selos da emissão Casa da Moeda: Ano 1883, sobrecarta circulada do Rio de Janeiro para Itabira, com selo # 54 + Ano 1886, 
sobrecarta circulada do Rio de Janeiro para Itabira, com selo # 64 e Envelope circulado dentro do Rio de Janeiro, com selo # 65. As 2 primeiras completas e muito bem 
conservadas e o último com re� le superior...............................................................................................................................................................................................................200
0280     Conjunto com 5 peças diversas: Ano 1869 (De São Paulo para Piracicaba com selo 100Rs Barba Preta) Ano 1870 (De São Paulo para Piracicaba com selo 
100Rs Barba Preta) Ano 187 ? (Só frente e de Campos para o Rio de Janeiro com selo 100Rs Barba Preta) Ano 1879 (De Jahú - SP, para o Rio de Janeiro com 100Rs 
Barba Branca) e Ano 1887 (De Curitiba para a Bahia com selo 100Rs Cifra) As 4 primeiras são sobrecartas completas e o último é um envelope. Imagem completa 
na web. De média à razoável qualidade......................................................................................................................................................................................................................300

INTEIROS POSTAIS (Período do Império)
0281 - ENVELOPE (2DE) 100Rs - Novo sem uso e decalque interior. Ainda não catalogado. Amarelado pelo tempo................................................................................150
0282 - ENVELOPE - 3A - 200Rs - Sem o preto (Albina) Amarelada pelo tempo - 350UF..................................................................................................................................280
0283 - ENVELOPE - 8 - Ano 1890 - 100Rs - Circulado com carimbo da Agência de Ipanema (em azul) para o Ceará, com carimbo de trânsito + chegada...............180
0284 - CARTA BILHETE - 4 - 200Rs - Ano 1889 - Circulado de Pernambuco para a Alemanha. No verso, aderência de papel................................................................80
0285 - BILHETE POSTAL - 4 - Ano 1882 - Circulado de Sorocaba (duplo carimbo circular frontal na cor azul) circulado para São Paulo, com chegada. Peça com 
pontos de ferrugem e com parte do endereçamento raspado.................................................................................................................................................................................120
0286 - BILHETE POSTAL - 12 - Ano 1885 - Circulado de Piracicaba (carimbo roxo frontal) para São Paulo, com chegada. Normal conservação................................120
0287 - BILHETE POSTAL - 12 - Ano 1885 - Circulado de São Paulo (2 diferentes carimbos de saída) para Sorocaba (duplo carimbo de chegada, um aplicado na frente 
e o outro no verso) Normal conservação...................................................................................................................................................................................................................120
0288 - BILHETE POSTAL - Estoque em folhas de porta envelope, contendo 85 peças, todas SEM USO e de 14 tipos diferentes, entre BP1 e BP19. Desde peças com 
ferrugem à material muito bem conservado. Mediante solicitação enviaremos o inventário do lote - 2.203 UF (Acima de R$ 12.100) Aqui pedimos menos de R$ 5 por 
peça, que é bem barato até para uma possível revenda. Lote 4953 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................450
0289 - CINTA - 4 - 20Rs - Nova sem uso e variedade inédita para nós: Sem cunhagem da e� gie em alto relevo..........................................................................................500
0290 - CINTAS - 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 revende-
dor que pode compor séries completas, lotes menores etc. Acreditamos que tenha facilmente acima de 2.000 UF (cerca de R$ 11.000) de catalogo. Aqui pedimos  
R$ 2,50 por peça que é muito barato, até em função da sua qualidade. Lote 4990 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................450
0291     Conjunto montado em folhas quadriculadas, com 41 peças, quase todas diferentes e grande maioria sem uso. Assim dividido: Envelopes (4) Cintas (8) Carta 
Bilhete (16) com CB2 e CB15 - 1.400 UF !! só elas 2 e Bilhete Postal (13 peças) Seguramente deve ultrapassar os 2.000 UF de catálogo..................................................700

TELÉGRAFOS 
0292  ◉  4 - 200Rs - Pontos de ferrugem - 230UF......................................................................................................................................................................................................160
0293  ◉  5 - 500Rs - Pontos de ferrugem - 180UF......................................................................................................................................................................................................100
0294  ◉  5 - 500Rs - Pequeno adelgaçamento de charneira e leves pontos de ferrugem - 180UF ........................................................................................................................100
0295  (*)  6 - 1.000Rs - 230UF ....................................................................................................................................................................................................................................120
0296  (*)  6a  - 1$000 - Pequeno aminci na margem superior. Alguns pontos de ferrugem  - 270 UF = +/- R$ 1.500..........................................................................................50
0297  ◉  8 - 200Réis - 700UF. Lote 0526 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto..........................................................................................................450
0298  ◉  9 - 500Réis - Pequeno adelçagamento de charneira + ferrugem acentuada - 1.000UF.........................................................................................................................450
0299  (*)/*  12 - 200Rs - 2 exemplares - 1 com goma - 60UF +.................................................................................................................................................................................50
0300  (*)  ENSAIO - Conjunto com 4, todos com a mesma figura, mesmo facial (20$000) mas em diferentes cores. Um ou outro com mínimo adelgaçamento. Escasso  
conjunto......................................................................................................................................................................................................................................................................1.000
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FISCAIS (Período do Império) - Selos/Documentos
0301  ◉  Lote com 49, quase todos diferentes, englobando todas as séries............................................................................................................................................................100
0302 ◉  D.Pedro II - Série Laranja - Classificador com 185 selos, englobando numa primeira olhada, todas as séries existentes, tanto do picotado como do percê. Faciais 
entre 1$000 e 20$000. No mínimo cada selo é cotado em cerca de R$ 30. Lote 1124 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................640
0303  (*) 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$ 62.400) cotação do catálogo enciclopédico de 
1999 (22 anos atrás) Aqui pedimos menos de  4% deste valor. Lote 1114 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com desconto de 20%............................................................2.000
0304 - Ano 1839 - Documentação completa, inclusive com a Nota Promissória amarrando a documentação com barbante e datada de Villa Iguassu 9.Abril.1839. 
Manuscrito na última pagina: Pagou 80Rs de Sello - 30.Outubro.1839, ou seja, 30 anos antes do 1º selo adesivo fiscal. Lote 1128 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com desconto de 20%..................................................................................................................................................................................................................................................150
0305 - Anos 1870 a 1879 - D. Pedro II - Lote com 8 documentos diversos, sendo 5 com a série "Verde" + 2 com a série "Laranja" e 1 misto com selos das 2 séries. 
Solicite imagem do lote. Lote 1129 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com desconto de 20%..................................................................................................................160
0306 - 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. Lote 1137 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................120

303 - Rapé - 75 !! itens

302 - Série Laranja - 185 selos

306 - 3 Papéis selados Italianos 305 - 8 documentos diversos

309 - Estoque com 306 selos 308 - Série Laranja - 257 selos 307 - Setor completo
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JORNAIS 
0307  */(*)  Coleção completa (Setor completo) nos selos tipo (sem diferenciação de cores,picotes, papéis etc) sem carimbo, com e sem goma, a� xados com protetores 
em folhas de album Ta� sa - 1.543UF pelos tipos + baratos........................................................................................................................................................................800
0308  ◉/(*)  1ª Série - Laranja - Estoque em cartela, com 257 selos, sendo 165 sem carimbo (basicamente todos sem goma) e 92 usados/carimbados e assim 
dividido pelos faciais: 10Rs (20 novos e 10 usados) 20Rs (20 novos e 10 usados) 50Rs (10 novos e 20 usados) 100Rs (18 novos e 14 usados) 200Rs (23 novos e 15 usados) 300Rs 
(15 novos e 15 usados) 500Rs (13 novos e 4 usados) 700Rs (22 novos e 4 usados) e 1.000Rs (24 novos) Nesta quantia, logicamente a qualidade é um pouco mista (Alguns 
adelgaçamento de papel) mas a maioria dos selos está perfeito e com uma cotação de 8.470 UF (cerca de R$ 46.500 !!) Aqui pedimos cerca de 4% do valor de catálogo. Lote 
1138 da nossa última VSO  especial, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................................2.000
0309  ◉/(*)  2ª Série - Novas Cores - Estoque em cartela, com 306 selos, sendo 156 sem carimbo (basicamente todos sem goma) e 150 usados/carimbados e assim 
dividido pelos faciais: 10Rs (36 novos e 56 usados) 20Rs (69 novos e 33 usados) 50Rs (22 novos e 20 usados) 100Rs (14 novos e 20 usados) 200Rs (4 novos e 5 
usados) 300Rs (1 novo e 2 usados) 500Rs (5 novos e 7 carimbados) 700Rs (4 novos e 3 carimbados) e 1.000Rs (1 novo e 4 carimbados) No caso dos selos 
carimbados, dos últimos  3 faciais, todos tem o carimbo da � esouraria do Correio e em função disto foram calculados com o preço do selo sem carimbo, visto que 
o selo com carimbo de circulação é bem + caro. Nesta quantia, logicamente a qualidade é um pouco mista (Alguns adelgaçamento de papel) mas a maioria dos selos 
está perfeito e com uma cotação de 7.255 UF (cerca de R$ 39.900 !!) Aqui pedimos menos de 3% do valor de catalogo. Lote 1163 da nossa última VSO especial, agora
oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................1.350
0310  (*) 13 - 100Rs - Nuance? 2 quadras, ( 1 com reforço) - (132 UF +) = +/- R$ 700......................................................................................................................................50
0311  (*)  19 - 10Rs - PROVA em preto e em papel extremamente � no................................................................................................................................................................130
0312  */(*)  19 - 10Rs - Cartela com 53 selos, quase todos gomados e apenas um ou outro com algum tipo de adelgaçamento traseiro - 70UF x 53 = 3.710UF = Cerca 
de R$ 20.400. Aqui pedimos apenas 3% do valor de catálogo. Lote  1167 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................600
0313 (*)  20 - 20Rs - Cartela com 83 !! selos, estando parte em mútiplos e alguns com aderência de papel celofane e também alguns entre si. É possível que 
um ou outro tenha algum pequeno adelgaçamento traseiro. Não separado pelos tipos existentes, mas acreditamos que a maioria seja do tipo "normal" - 230 UF 
cada x 83 = 19.090 UF = Cerca de R$ 105.000. Aqui pedimos menos de 2 % !! do valor de catálogo. Lote 1182 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto......................................................................................................................................................................................................................................1.800
0314  */(*)/ ◉ 23C/23D/23E - 20Rs - Impressão em relevo - Cartela com 60 selos sem carimbo + 26 selos carimbados. Alguns podem ter algum adelgaçamento 
no papel, mas de qualquer maneira, sempre foram calculados pelo + barato em termos de cores/picotagem, embora nitidamente notamos diferenças de cores e 
picotes. Também é uma emissão, onde muitos papéis, tem problema na própria extrutura dele -  9.100 UF = Cerca de R$ 50.000. Aqui pedimos menos de 2 % 
do valor de catálogo. Incluso 2 quadras e 1 par. Lote 1204 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................900

311

312 - 53 selos 313 - 83 selos 314 - 86 selos

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)
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JORNAIS (Continuação)
0315  ◉/*/(*)  Estudo Especializado ? montado em folhas quadriculadas e oriundo do Exterior, basicamente separado pelas cores e/ou picotagens. Defeitos de chapa 
assinalados (Emissão Cruzeiro do Sul) Só da impressão em relevo, temos 11 novos (incluso 1 quadra ! e 1 par) + 3 usados - Só eles cotam 1.580 UF (cerca de R$ 8.700) 
pelo + barato. No total, 71 selos de 2 séries: Cifra Horizontal e Cruzeiro do Sul. A� xados com charneiras e em limpíssima qualidade. Lote 1212 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................380
0316  ◉/*/(*) Emissão Cruzeiro do Sul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 142 selos (maioria sem carimbo e sem goma) e assim 
dividido pelos faciais: 10Rs (88 variedades, com 69 diferentes) 20Rs (28 variedades com 23 diferentes) 50Rs (26 variedades com 23 diferentes e onde cada selo 
tipo vale no minimo R$ 200 de catálogo) encaixados em cartelas e todos identi� cados. Incluso algumas das catalogadas. Parte com estágio da variedade, 
ou seja, a mesma vai aumentando gradativamente. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está 
perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes, papéis, além das cores. Lembrando que no mínimo cada 
selo sem variedade cota entre R$ 50 e R$ 400 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 13 ! por selo. Lote 1210 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................................1.800

315 319

316 - Todos defeitos de chapa

325

326

329
327

328

332 - Sutura

331

333 - Correio Urbano - 12 selos

334 - Datas legíveis - 112 diferentes

318 - 35 Carimbos 320
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0317  ◉/*/(*) Emissão Cruzeiro do Sul - Estoque dentro de classi� cador, contendo 814 selos, sendo 621 sem carimbo e 193 usados, assim 
distribuído pelos faciais: 10Rs (449 novos e 43 usados) 20Rs (158 novos e 118 usados) e 50Rs (14 novos e 32 usados) Embora temos muitas 
diferenças de cores/papéis e picotes, todos foram cotados pelo tipo + barato e onde temos 12.795 UF = R$ 70.400. A qualidade logicamente 
numa quantidade desta é mista e boa parte dos papéis desta emissão tem problemas na extrutura deles. Aqui pedimos menos de  3% do 
valor de catálogo. Lote 1211 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................2.000
0318  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 35 diferentes carimbos, todos identi� cados. Maioria sobre faciais da 2ª Série. Qualidade mista, mas aqui estamos vendendo o 
"carimbo".......................................................................................................................................................................................................................................................................300
0319    Ano 1897 - Inteiro Postal tipo Carta Bilhete (100Rs Madrugada) + selo 700Rs da 1ª série (Laranja) Registrado, circulado de São Paulo para Sorocaba, com 
chegada. Correto porte ? São extremamente escassas correspondências, onde estes selos de Jornais foram usados para portea-las...........................................................800

NÃO FILATÉLICOS/HISTÓRICOS
0320 - Anos 1835 a 1840 - ESCRAVOS - Lote com 10 documentos de declaração, Uruguaios, a respeito do transporte de escravos através de navios saindo do Brasil. 
Parte com o carimbo da "Policia Del Departamento de Montevidéo". Aqui pedimos apenas R$ 48 cada. Lote 1217 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................480
0321 -  Ano 1839 - Santa Catarina - Mappa da importância das Mercadorias Estrangeiras vindas com carta de guia dos portos do Império e despachados na Alfândega 
de Santa Catarina no ano � nanceiro  de 1838 a 1839, com a indicação de 2 portos: Rio de Janeiro e Paranaguá. A Lista está por ordem alfabética dos produtos. Muito 
bem conservado para uma peça com 180 anos. Lote 1218 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................60
0322 - Ano 1853 -  Documento enviado de Pernambuco para o Maranhão e assinatura de José Bento da Cunha Figueiredo (Visconde do Bom Conselho) quando
Presidente da provincia de Pernambuco. .................................................................................................................................................................................................................180
0323 - Ano 1856 -  Documento enviado do Espirito Santo para o Maranhão e assinatura de Joaquim Marcelino da Silva Lima (Barão de Itapemirim) quando Presidente 
da província do Espirito Santo.....................................................................................................................................................................................................................................180
0324 -  Lote com 6 documentos diversos e sobre diversos assuntos. Anos 1876, 1877 (com estampilha de 200Rs Verde) 1878 (O� cio para renovação de Bacharel - 
Cidade de Guaratinguetá (SP) 1882 (O� cio/Resposta ref. escravos) 1886 e 1888. Lote 1227 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................120

CRUZEIRO - Selos e Hi� ória Po� al
0325  ◉  72 - 100Rs - Carimbo PG dentro de círculo e 100% aplicado. Alguma taxa ? Uso particular ? Quitação ?.........................................................................................50
0326  (*)  72 - 100Rs - Cor esmaecida e 2 adelgaçamentos bem marcantes, sendo o superior visivel pela frente. Tipo tapa "lacuna" - 2.700 UF......................................150
0327  (*)  72 - 100Rs - Bela cor, mas com 2 adelgaçamentos: margem direita (+ visivel) e margem esquerda - 2.700UF..............................................................................300
0328  *  72 - 100Rs - Goma original e minimo adelgaçamento na altura do 2º O de correio. Bela cor e centragem - 2.700 UF...................................................................800
0329  ◉  73 - 200Rs - 2 selos com deslocamentos: Um basicamente sem o facial inferior e outro sem a palavra correio (superior)..............................................................50
0330  ◉/(*)  73 - 200Rs - 2 selos com anomalias: Papel tintado e o outro com começo de reincisão...................................................................................................................60
0331  ◉  74c - 300Rs - 2 selos com a mesma variedade: transparência.....................................................................................................................................................................50
0332  (*)  77AFS - 1$000 - Novo sem goma e larga FILIGRANA DE SUTURA horizontal...............................................................................................................................200
0333  ◉  CORREIO URBANO - Lote com 12 selos, quase todos do facial 100Rs, com o referido carimbo - 1 em par e 2 sobre fragmento...............................................100
0334  ◉  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”. Lote 1288 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................250

Imagens complementares poderão ser solicitadas através do Whatsapp (11) 99950-8331 ou
pelo nosso e-mail: neumannstamps@uol.com.br
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335 - 134 selos no total 336 - 73 selos no total

338 - Carimbos - 75 diferentes

340

339 - 82 Carimbos 

343

345

341

344

348

346

349

342351

350
347

337 - 173 selos no total
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CRUZEIRO - Selos e Hi� ória Po� al (Continuação)
0335  ◉ Antigas folhas quadriculadas de álbum, contendo 134 selos isolados + 4 pares, só dos faciais de 20 e 50 Réis e separados pelo tipo de papel e depois pelas 
picotagens. Não podemos a� rmar se todos estão corretamente classi� cados. Lote 1290 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..........180
0336  ◉/*/(*)  Estudo Especializado ? montado em folhas quadriculadas e oriundo do Exterior, basicamente separado pelas cores e/ou picotagens. Engloba todos os 
faciais. Incluso # 72 novo, mas com corte superior. No total  73 selos. A� xados com charneiras e em limpissima qualidade. Lote 1294 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................350
0337  ◉/*/(*)  Lote montado em protetores e sobre folhas quadriculadas, contendo 173 selos, sendo 42 sem carimbo (quase todos sem goma) e 131 usados e assim dividido 
pelos faciais: 20Rs (14 novos - 3 pares e 16 usados - 1 par) 50Rs (11 novos com diversas diferenças de cores e 23 usados) 100Rs (7 usados) 100Rs tipografado (19 usados) 
200Rs (1 novo e 31 usados, incluso fragmento com 5 selos) 300Rs (4 novos e 17 usados, sendo 2 com picote misto) 500Rs (4 novos e 12 usados) 700Rs (5 novos e 2 usados) e 
1.000Rs (3 novos e 4 usados) Parte dos selos novos tem algum adelgaçamento traseiro, mas todos "perfeitos de frente" além de boa diversidade de cores. Nos usados, também 
podemos ter  qualidade mista. Alto valor de catálogo. Lote 1295 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................640
0338  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 75 diferentes carimbos, todos identi� cados. Engloba basicamente todos os faciais. Incluso 2 estrangeiros. Qualidade mista, mas 
aqui estamos vendendo o "carimbo".....................................................................................................................................................................................................................600
0339  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 82 diferentes carimbos, todos identi� cados. Incluso de cor e 3 do tipo francês. Qualidade mista, mas aqui estamos 
vendendo o "carimbo".................................................................................................................................................................................................................................................700
0340    Ano 1890 - Envelope circulado de Petrópolis para Nicteroy, com carimbo de transito + chegada. Selo # 72 com defeito no canto superior esquerdo e peça 
também com pontos de ferrugem.................................................................................................................................................................................................................................60
0341    Ano 1890 - Inteiro Postal tipo EN (100Rs) do Império, circulado de São Paulo para a Alemanha, com carimbos de transito + chegada. Selo # 78 com carimbo 
do Correio Urbano. Destinatário riscado à caneta.....................................................................................................................................................................................................60
0342    Ano 1890 - 2 Envelopes circulados do Rio de Janeiro para Corumbá (MT) Ambos porteados com selo 100Rs # 78. Uma com re� le no lado direito, outra com 
falta da aba traseira.......................................................................................................................................................................................................................................................120
0343    Ano 1891 - Envelope circulado de Porto Alegre para a Alemanha, com transito e chegada. Selo 200Rs. Peça reparada na parte superior esquerda................50
0344    Ano 1891 - Envelope circulado da Bahia para a Suiça, com carimbo de transito + chegada. Selo 200Rs. .......................................................................................80
0345    Ano 1892 - Inteiro Postal tipo EN (200Rs) do Império + selo de 200Rs, circulado de Taquara (RS) para a Suiça, com 2 carimbos de transito + chegada. Belo 
carimbo de origem na cor lilás. Muito bem conservado..........................................................................................................................................................................................100
0346    Ano 1893 - Pequeno envelope chanfrado no canto superior direito (para se con� rmar o conteúdo) e circulado de Cuyabá para Corumbá. Porte impresso em 
selo de 20Rs. Arquivo Maximiliano Carcano..............................................................................................................................................................................................................50
0347    Ano 1894 - Envelope circulado de Pernambuco para Pelotas e porte impresso em selo isolado de 20Rs. Muito bem conservado...............................................70
0348    Ano 189 ? - Inteiro Postal tipo EN (200Rs) do Império + selo 200Rs, registrado, circulado de São Paulo para a Italia, com chegada.......................................120

TINTUREIRO - Selos e Hi� ória Po� al
0349  ◉  Variedades: Quadro partido + vários defeitos de chapa no cabelo/nuca. Carimbo de Pelotas..............................................................................................................60
0350  ◉  79N - Quadro azul  no verso - Lote com 4 exemplares: 1 par + selo isolado (pequeno adelgaçamento) + isolado e bem deslocado. Vide imagem....................150
0351  ◉  79O - Quadro invertido - FALSO para fraudar o colecionador. Carimbo também Falso. Vendido como referência........................................................................50
0352  ◉  79O - Quadro invertido + deslocamento do picote inferior, não aparecendo a palavra Réis. Adelgaçamento nos picotes superiores + minimo furo.................70
0353  ◉  79S - Nº de chapa (2 ?) na margem direita. Transparência da charneira (450 UF)................................................................................................................................180
0354  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 28 diferentes carimbos, todos identi� cados. Qualidade mista, mas aqui estamos vendendo o "carimbo"..............................280
0355    Ano 1892 - Envelope timbrado circulado de Limeira (SP) para Sorocada, com carimbo de transito + chegada. Belo carimbo tipo francês de origem.........120
0356    Ano 1892 - Inteiro Postal tipo EN do Império (200Rs) + par horizontal, circulado de Piracicaba para Buenos Aires, com carimbo de transito + chegada. Os 
selos foram a� xados no canto inferior esquerdo, onde parte do picote inferior, sofreu avaria. Pontos de ferrugem......................................................................................150
0357    Ano 1893 - Inteiro Postal tipo EN (100Rs) + selo isolado (raspado na parte central) circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com chegada...................60

354 - Carimbos - 28 diferentes 352 353 - Nº marginal

356

355 - Carimbo tipo francês

357
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360 - 33 selos sem carimbo !

358 - Ensaio

361 - Lote com 1.600 selos para estudo

363 - Carimbos - 111 ! diferentes

362 - 152 selos no total 364 - Carimbos - 32 diferentes

369

365 - Carimbos - 40 diferentes

366 368 367 - Lote com 82 selos
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CABECINHA 
0358  (*)  ENSAIO bicolor (azul/vermelho) com facial de 10Réis. Defeituoso no canto superior direito........................................................................................................120
0359  ◉  Lote com 77 selos isolados + 1par, para estudo.............................................................................................................................................................................................50
0360  (*)  Cartela com 33 selos !! sem carimbo e sem goma. Boa parte com algum tipo se senão, sendo a sua grande maioria com algum tipo de adelgaçamento traseiro, 
em maior ou menor proporção. Não separado pelos papéis/denteação - 250UF (pelo + barato) x 33 = 8.250 UF (Cerca de R$ 45.000) para perfeitos...........................1.000
0361  ◉  Cartela + envelope, com + de 1.600 !! selos para estudo. Incluso alguns pares, bem como vários ainda sobre fragmento..............................................................480
0362  ◉  Cartelas com 152 selos usados. Alguns separados pelo tipo de papel e picotagens - Certos ? Incluso 5 pares e 1 trinca. Lote 1387 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................100
0363  ◉  CARIMBOLOGIA - Lote com 111 carimbos diferentes, todos identificados. Um ou outro pode apresentar pequeno defeito, mas aqui estamos vendendo o 
"carimbo". Quase todos montados em suportes e prontos para revenda. Incluso alguns pares que foram calculados como 1 carimbo só. Aqui pedimos menos de R$ 
5por carimbo, lembrando que são todos diferentes. Lote 1388 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 30% de desconto.............................................................................500
0364  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 32 diferentes carimbos, todos identi� cados. Qualidade mista, mas aqui estamos vendendo o "carimbo"..............................220
0365  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 40 diferentes carimbos, todos identi� cados. Qualidade mista, mas aqui estamos vendendo o "carimbo"...............................200

MADRUGADA - SELOS
0366  (*)  98 - 200Rs - Quadra regomada - 1.000UF (Cerca de R$ 5.500)............................................................................................................................................................650
0367  **/*  107B - 10Rs - Filigrana Imposto de Consumo - Lote com 82 selos, quase todos em múltiplos. Boa parte margem de folha e outros com interpanô. Embora 
nem todos tenham as letras características da Filigrana, todos são originários da folha com a � ligrana Imposto de Consumo - 12.000 UF (Cerca de R$ 66.000 !!) Aqui 
pedimos apenas 2,5% do valor, justamente em função disto. Lote 1512 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................1.600
0368  ◉  108/108B - Quadra com 3 carimbos: 25 de Julho (ES) em violeta - 110UF +..........................................................................................................................................60
0369  (*)  113 - 1$000 - Novo sem goma - 1.200UF = Cerca de R$ 6.600.............................................................................................................................................................800

MADRUGADA - CARIMBOLOGIA
0370  ◉  BROTAS (SP) - 9 selos 100Rs bicolor, com o mesmo carimbo desta cidade............................................................................................................................................60
0371  ◉  TAMANDUÁ (Tipo Francês) - 5 carimbos, todos sobre 100Rs bicolor ...................................................................................................................................................70
0372  ◉  FORMIGA (Tipo Francês) - 15 carimbos, sobre 5 diferentes selos. Incluso 3 sobre 100Rs Próceres. 2 pares no conjunto.............................................................200
0373  ◉  SÓ MÚLTIPLOS - Folhas de classi� cador, contendo 22 carimbos diferentes, todos de trinca para cima. Assim dividido: Trincas (11) Tiras de 4 (2) Quadras 
(6) Tiras de 5 (1 item) e Bloco de 6 (2 itens) Todos identi� cados. Qualidade mista, mas a grande maioria dos selos está perfeito. ...........................................................220
0374  ◉  Bela Coleção com 230 carimbos diferentes, todos montados em suportes para revenda e um a um identificados. Todos os 37 múltiplos (entre pares e Quadra) 
calculados como 1 carimbo só. A exemplo do lote anterior, um ou outro pode apresentar algum pequeno defeito, mas aqui estamos vendendo o "carimbo". Aqui saindo 
na média de R$ 4 por carimbo. Lote 1553 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................950
0375  ◉  SÓ PARES - Classi� cador contendo coleção com 195 carimbos DIFERENTES e todos em pares e um a um identi� cados.Qualidade mista, mas a grande 
maioria dos selos está perfeito. ...............................................................................................................................................................................................................................1.200

371 - 5 carimbos de Tamanduá

370 - 9 carimbos de Brotas

372 - 15 carimbos de Formiga

373 - Só múltiplos

374 - Lote com 230 carimbos

375 - Carimbos em pares - 195 diferentes
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376 - Carimbos - Coleção com 437 diferentes
386 - 53 peças com defeitos de chapa

388

391

385 - 7 envelopes no total
389 - Só Variedades de chapa - 161 itens

384

382 378
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MADRUGADA - CARIMBOLOGIA (Continuação)
0376  ◉  Classi� cador contendo coleção com 437 carimbos DIFERENTES, todos em selos isolados e um a um identi� cados. Aqui pedimos a média de  R$ 4 por 
carimbo, que é vantajoso até numa possível revenda.Qualidade mista, mas a grande maioria dos selos está perfeito...........................................................................1.800

MADRUGADA - ACUMULAÇÕES
0377  ◉  PARES - Lote com 237 pares diversos para estudo.....................................................................................................................................................................................130
0378  ◉  DEFEITO SECUNDÁRIO - 2 Cartelas com 12 selos, ficando 6 com a variedade DSM 1E137 e 6 com a variedade DSM 1D177. Vide imagem.......................120
0379  ◉ Envelope com 1.600 selos para estudo, sendo 1.475 isolados, 42 pares, 5 trincas e 4 quadras e/ou tiras de 4...................................................................................300
0380  ◉ Pacote com 4.600 selos usados para estudo. Lote 1556 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................950

MADRUGADA - HISTÓRIA POSTAL
0381      Ano 1898 -  Inteiro Postal tipo EN (100Rs) + selo # 93 (100Rs) circulado de Governador Portella (RJ) para a Capital. Peça com marcas do tempo................50
0382    Ano 1899 - Envelope impresso circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro, com chegada. Porteado com selo de 20Rs com picote 5,5-7. Envelope com bela 
propaganda na parte traseira.........................................................................................................................................................................................................................................50
0383      Anos 1901 e 1902 - 2  envelopes enviados para integrantes da famosa familia Rangel Pestana: Synésio Rangel Pestana (envelope de luto) e Nestor Rangel 
Pestana. Ambos circulados para São Paulo, com chegada.........................................................................................................................................................................................60
0384    Ano 1906 - Envelope registrado circulado de Sertâozinho (SP) para a França, com carimbo de transito + chegada. Correto porte de 700 Réis......................80
0385    Lote com 7 envelopes circulados diversos, sendo 2 ao exterior (1 com selos adicionais faltando) Qualidade mista. Imagem completa na web......................100
0386  DEFEITOS DE CHAPA - Inusitado conjunto com 53 peças diversas, todas circuladas, sendo 10 internamente e 43 ao Exterior e em todas pelo menos 1 selo 
(ou só o selo) com defeito de chapa. Todos assinalados e descritos. Engloba até o facial de 300 Réis. Nunca antes tivemos um conjunto tão vasto à venda. Lote 1599 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................800

JORNAL SOBRETAXADO 
0387  (*)  117 - 300/200 - Par anulado à lápis de cor e com deslocamento horizontal da sobrecarga.................................................................................................................80
0388   ◉/*/(*)/   120 - 700/500 - Conjunto montado em folha, composto de: Vale Postal com par e outros selos Próceres (ele foi lavado e recomposto, mas nitidamente 
nota-se a lavagem) + Bloco de 6 horizontal com carimbo Sapucahy Mirim (SP) + Quadra sem carimbo e gomada + # 120D (sobrecarga dupla, tanto no selo quanto 
na margem - infelizmente selo com corte horizontal, quase não visível pela frente - Só ele perfeito é cotado em 3.300 UF !! = R$ 18.000). Lote 1625 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................250
0389  ◉/*/(*)  126 - 20/10 Emissão Cruzeiro do Sul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 161 selos (quase todos sem carimbo e sem 
goma sendo a grande maioria na cor cinza - # 126b  e que cotam 25 UF cada = cerca de R$ 150 como selo tipo) com 80 variedades diferentes, incluso parte das 
catalogadas (aumento de 150% sobre o valor do selo normal) Encaixados em classi� cador e todos identi� cados. Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aum
entando gradativamente. Diversos múltiplos no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a variedade. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum 
adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Nunca antes tivemos um conjunto tão extenso para venda, 
lembrando que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam acima de R$ 100 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 9 ! por selo. Lote 
1638 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................1.500
0390  ◉/*/(*)  127 - 50/20 Emissão Cruzeiro do Sul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 131 selos (quase todos sem carimbo e sem goma) 
com 53 variedades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aumentando gradativamente. 
Alguns múltiplos no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a variedade. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) 
mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes, além das cores.Item
"continuação" do lote acima. Nunca antes tivemos um conjunto tão extenso para venda, lembrando que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam 
acima de R$ 100 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 13 ! por selo. Lote 1643 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...1.700
0391  (*)  127D ? - 50/20 - Sobrecarga dupla parcial, aparecendo o "50" duplicado na parte superior direita.................................................................................................200
0392  ◉/*/(*)  128 - 100/50 Emissão Cruzeiro do Sul Sobrecarga Vermelha - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 39 selos (quase todos sem 
carimbo e sem goma) com 30 variedades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Incluso 6 Letras Recortadas (aumento de 150% sobre o valor do 
selo tipo) Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aumentando gradativamente. 5 múltiplos no meio, onde só 1 selo foi computado, pois só ele tem a 
variedade. A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não 
classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes, além das cores. Item "continuação" do lote acima. Nunca antes tivemos um conjunto assim para venda, lembrando 
que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam acima de R$ 100 de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 13 ! por selo. Lote 1649 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................500

390  - Só Variedades de chapa - 131 itens 392 - Variedades de chapa
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JORNAL SOBRETAXADO (Continuação)
0393  */(*)  128a - 100/50 Emissão Cruzeiro do Sul Sobrecarga Azul - VARIEDADES DE CHAPA - Coleção especializada contendo 32 selos ( todos sem carimbo 
e maioria sem goma) com 24 variedades diferentes, encaixados em cartelas e todos identi� cados. Incluso 5 Letras Recortadas (aumento de 150% sobre o valor do 
selo tipo) Parte com estágio da variedade, ou seja, a mesma vai aumentando gradativamente. A qualidade é minimamente mista (via de regra algum adelgaçamento 
traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito. Aqui estamos vendendo "a variedade". Não classi� cados pelos vários tipos de picotes existentes. tem "continuação" dos 
3  lotes anteriores. Nunca antes tivemos um conjunto assim para venda, lembrando que na grande maioria dos casos, os selos sem variedade cotam acima de R$ 270 
!! de catálogo e aqui pedimos a média de apenas R$ 24! por selo. Lote 1650 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................750
0394  (*)  128a - 100/50 Sobrecarga azul - Lote com 5 múltiplos: Par canto superior esquerdo de folha + quadra margem de folha + tira de 5 horizontal + bloco de 
10 horizontal (gomado) e bloco de 16 (4x4) margem de folha. Total 37 selos x 100UF cada = 3.700 UF  = Cerca de R$ 20.000, fora possíveis variedades não  cotadas. 
Lote 1651 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................800
0395   ◉/*/(*)  Conjunto com 29 selos, quase todos da 1ª série e apenas 2 usados. Todos comprovadamente perfeitos. Incluso 2 múltiplos: Quadra e Bloco de 6. No total 
temos 1.489 UF = +/- R$ 8.200. Lote 1659 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................550

393 - Todos Variedade de Chapa

395

404 - 76 selos no total

399

394 - Lote com 5 múltiplos

400
401 - Dupla

396 - Estoque com 320 selos

403 - 28 múltiplos 397 - Estoque com 339 selos
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0398  ◉/*/(*)  2ª Série - Estoque em classi� cador, contendo 524 selos, sendo 395 sem carimbo (maioria sem goma) e 129 usados. Assim dividido pelos faciais: 20/10 (202 
novos, dos quais 148 são na cor cinza) + 16 usados) 50/20 (96 novos e 29 usados) 100/50 sobrecarga azul (17 novos) 100/50 sobrecarga vermelha (42 novos e 8 usados) e 
200/100 (38 novos e 76 usados) A qualidade é um pouco mista (via de regra algum adelgaçamento traseiro) mas a maioria dos selos está perfeito.  Não classi� cados pelas 
diversas picotagens/papéis e cores existentes e sempre calculados pelos + baratos. Aqui temos 16.081 UF (acima de R$ 88.000) Aqui pedimos menos de 3% !! do valor de 
catálogo, lembrando que o valor é seguramente maior. Lote 0194 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................2.500
0399      Ano 1899 ? - Envelope timbrado circulado de São Paulo para Pelotas, com chegada. Selo 200/100 (# 116) em franquia isolada.............................................100

CRUZEIRO SOBRETAXADO  - Selos e Hi� ória Po� al
0400  ◉  130 (100/50) e 131 (300/200) Ambos com pliê, estando o primeiro bem marcante.................................................................................................................................70
0401  ◉  132A - 500/300 - Variedade não catalogada: Sobrecarga dupla, quase uma em cima da outra. ..........................................................................................................300

0396 ◉/(*)  Estoque em folhas de classi� cador com 320 selos, sendo 62 sem carimbo (maioria sem goma) e 258 usados. Engloba todos os selos (salvo o # 115) em 
maior ou menor quantidade. Incluso diversos # 118A cotados com a cor + barata. Mediante solicitação enviaremos o inventário do lote que tem cerca de 6.000 UF 
(cerca de R$ 33.000) de catalogo. Aqui pedimos 2,5% !! deste valor. Lote 1660 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................750
0397  ◉/*/(*) Estoque em folhas de classificador, contendo 339 selos, sendo 139 usados/carimbados e 200 sem carimbo, maioria sem goma. Assim dividido: # 114 (38 novos 
e 5 usados) 115 (3 novos e 1 usado) 116 (22 novos e 40 usados) 117 (7 novos e 30 usados) 118 (12 novos e 22 usados) 118A (6 novos e 7 usados) 119 (7 novos e 3 usados) 120 
(12 novos e 22 usados) 121 (2 novos e 11 usados) 122 (3 novos e 8 usados) 122a (8 novos e 13 usados) 123 (8 novos e 17 usados) e 124 (11 novos e 21 usados) Um ou outro 
pode ter algum tipo de adelgaçamento traseiro, mas a maioria dos selos está perfeito - 11.787 UF = Cerca de R$ 65.000. Aqui pedimos apenas 3 % !! deste valor.Lote 1661 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................2.000

0402  ◉/*/(*)  Grande estoque dentro de classi� cador com 1.294 selos !! novos (quase 
todos sem goma) e usados. Assim dividido pelos faciais: 50/20 (351 sem carimbo e 28 
carimbados) 100/50 (72 sem carimbo e 93 carimbados) 300/200 (27 sem carimbo e 35 
carimbados) 500/300 (20 sem carimbo e 63 carimbos - Incluso # 132a - 600UF mas não 
temos como comprovar sua picotagem - não computado) 700/500 (14 sem carimbo e 
62 carimbados) 1.000/700 (20 sem carimbo e 139 carimbados) 2.000/1.000 (10 novos e 
325 carimbados) e 2.000/1.000 sobrecarga carmim (35 carimbados) A cotação sempre 
foi baseada pela cor/picotagem + barata, embora tenhamos muitas diferenças no lote. 
Habitual "quebra" na qualidade em lotes nesta quantidade, mas compensado pelos 
perto de 2,5% !! de catálogo, uma vez que temos 29.750 UF de catálogo (Cerca de R$ 
164.000 !!) lembrando novamente que sempre foram computados os valores + baratos, 
portanto o valor de catálogo é acima do mencionado.Nunca antes tivemos um conjunto 
tão grande para venda. Fazendo a média, cada selo sai por cerca de R$ 3. Lote 1698 da 
nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..........................3.800

0403 (*)  MÚLTIPLOS - Cartela com 28 múltiplos, assim dividido pelos faciais: 50/20: 13 quadras, 2 trincas, 1 bloco de 6, 1 bloco de 8 e 1 bloco de 9 + 100/50: 4 quadras 
e 1 trinca + 300/200: 3 quadras e 1 bloco de 10 e 1.000/700: 1 quadra carimbada. Apenas um ou outro com algum reforço - 1.980 UF (cerca de R$ 11.000) para os selos 
isolados. Aqui pedimos apenas 6% do valor de catálogo. Lote 1697 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................640
0404  ◉  Folha de classificador contendo 76 selos diversos, quase todos usados. Já classificados e com 1.891 UF = Cerca de R$ 10.500. Aqui pedimos cerca de 4% do seu 
valor de catálogo. Lote 1699 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................380
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405 - Carimbologia - 22 carimbos 406

409

408 - Specimen - 55 selos

407

413

414

415 419 - 2 sem filigrana

418

422 - Todos sem filigrana

417

421
423 426

420
424 425

411 - 5 peças no total

410 - Franquia mista
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CRUZEIRO SOBRETAXADO  - Selos e Hi� ória Po� al (Continuação)
0405  ◉  CARIMBOLOGIA - 2 cartelas com 22 carimbos diferentes, todos etiquetados. Qualidade mista, mas aqui estamos vendendo o "carimbo"............................170
0406      Ano 1900 - Frente de pacote ou envelope ? registrado, circulado de Joinville para o México, com etiqueta de registro Norte Americana. 6 selos no total. Vide 
imagem deles.................................................................................................................................................................................................................................................................120

PRÓCERES - Selos e Hi� ória Po� al
0407  ◉/(*) MÚLTIPLOS/LEGENDAS/SELOS das CADERNETAS  - Conjunto com 15 itens, sendo 8 múltiplos  (faciais 10Rs, 20Rs, 50Rs, 100Rs e 5.000Rs Vinho) + 2 
legendas superiores (50Rs em quadra e 100Rs em trinca) + 5 pares (1ª � leira) oriundos das cadernetas : 50Rs novo e usado, 100Rs novo e 200Rs novo e usado. Vide imagem 
completa do lote na web. Lote 1723 da nossa últimaVSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................120
0408 **/(*)/* SPECIMEN - Cartela com 55, com e sem picote. Incluso faciais que não constavam do catalogo RHM de 1995 e variações no tipo da sobreestampa. 
Cerca de 1.500 UF (acima de 8.250). Lote 1728 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................570
0409    Ano 1914 - Inteiro Postal tipo EN (100Rs) + selo 100Rs, circulado de Baixo Guandú (ES) para a Alemanha, com carimbo de transito. Peça com diversas 
restrições na qualidade. Pede-se veri� car....................................................................................................................................................................................................................50
0410    Ano 1921 - Envelope registrado ? circulado da Bahia, originalmente para a França e depois despachado para a Holanda, pois tem 2 selos Holandeses e uma 
etiqueta de registro também de lá e no verso, o carimbo de recepção da � rma Holandesa. Talvez seja uma � lial ou um reencaminhamento de documentos etc. Selo 
200Rs Deodoro + par 500Rs Vovó. Vinco vertical central.......................................................................................................................................................................................150
0411    Lote com 5 peças circuladas diversas, sendo 2 ao exterior. Qualidade mista. Imagem completa na web..........................................................................................70

REGULARES EM GERAL (Ordenado pela sequencia das emissões)     
0412  ◉  Alegoria - Filigranados e Só Blocos - Lote com 6 peças, assim distribuído: 50Rs nº 164 (3 blocos de 20 - 4x5 - alguns selos com senão) + fragmento com 
indicação manuscrita: Escriptório fechado às 20Hs - Campinas - 19/2/21 e 100Rs nº 165 (Bloco de 12 e Bloco de 18). Lote 1800 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................................................................80
0413  *  185 - 300Rs Mercúrio - Quadra com enorme deslocamento do picote horizontal. Selo da posição 3 com carimbo parcial na lateral esquerda.........................120
0414  ◉  Antigo 188 - 50Rs - Filigrana Linha Vertical - Curiosidade: Dupla linha vertical.................................................................................................................................120
0415  *  Antigo 189 - 150Rs - Filigrana Linha Vertical............................................................................................................................................................................................100
0416  **  194 - 50Rs Indústria - Filigrana D - Bloco com 58 selos, ficando 7 sem filigrana................................................................................................................................150
0417  ◉  203C (Ano 1995) 400Rs - Quadra, ficando 1 selo com a variedade. Pontos de ferrugem .....................................................................................................................60
0418  *  203C e 203D (Ano 1995) Variedade: Chapa Riscada 1 e 2 - 180UF (Cotação de 26 anos atrás)..........................................................................................................135
0419  *  204 - 600Rs Navegação Laranja avermelhado - Tira vertical de 4, ficando os 2 primeiros selos sem filigrana (estaço duplo) e os 2 inferiores, com filigrana. Vinco 
vertical na tira, não visivel pela frente.........................................................................................................................................................................................................................80
0420  *  207hEs (Ano 1995) 2$000 papel espesso, sem filigrana - 108UF (Cotação de 26 anos atrás)..............................................................................................................150
0421  *  208Fv (Ano 1995) 5$000 - Par horizontal - 120UF (Cotação de 26 anos atrás).....................................................................................................................................130
0422  ◉  208FvEs (Ano 1995) 5$000 Ocre avermelhado - trinca horizontal sem filigrana - 270UF ++ (cotação para 3 selos isolados à 26 anos atrás)............................250
0423  *  208hEs (Ano 1995) 5$000 - Sem filigrana - 90UF (cotação de 26 anos atrás)........................................................................................................................................100
0424  **  258 - 500Rs Mercúrio - Quadra, margem superior de folha - 180UF (Cerca de R$ 990)...................................................................................................................160
0425  **/*  273 - 1.000Rs Mercúrio - Quadra margem inferior de folha, com deslocamento do picote horizontal - 360UF para 4 selos tipo...........................................250
0426  *  294 - 2$000 Instrucção - Par vertical sem picote entre os selos - 300UF para os selos tipo.................................................................................................................180
0427  *  294/294Es - 2$000 Instrucção - Quadra, 2 selos superiores com filigrana e 2 inferiores sem filigrana - 450UF +...........................................................................280
0428  *  294v - 2$000 Instrucção - Filigrana Armas Vertical - Foto certi� cado de expertização Peter Meyer - 2.500 UF = +/- R$ 14.000. Lote 1977 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................1.600
0429  **/*  300 - 100Rs Aviação - Folha faltando 6 selos para estar completa (temos 144 selos) e dos quais 56 deles tem basicamente a mesma variedade, mas em 
diferentes proporções: Faixa horizontal na metade inferior do selo. Vide imagem na web. Lote 1985 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........130
0430  *  303g - 400Rs Mercúrio - Quadra impressa na goma - Pontos de ferrugem - 480UF............................................................................................................................150
0431  *  308 - 2$000 Instrucção - Quadra - 200UF = Cerca de R$ 1.100..............................................................................................................................................................130
0432  **  330 - 200Rs Fé e Energia - Filigrana P - Folha completa com 150 selos = 1.800UF = Cerca de R$ 9.900 - Aqui pedimos 2% deste valor. Um ou outro selo pode 
ter minimos pontos de ferrugem................................................................................................................................................................................................................................180
0433  *  334 - 1$000 Rui - Quadra - 120UF + = Cerca de R$ 660 .........................................................................................................................................................................100

0434  *  345Es - 200/300 - Sem filigrana - Um dos bons selos do seguimento - 6.000UF = Cerca de R$ 33.000......3.500

427
428 - # 294v

430 431 433
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REGULARES EM GERAL (Ordenado pela sequencia das emissões) (Continuação)
0435  ◉  392A (Ano 1995) 1$000 Siderurgia - Papel médio liso, filigrana vertical. Picotes conforme imagem - 720UF (Cotação de 26 anos atrás)................................500
0436  (*)  397SD - 20$000 Maurity - Quadra sem picote - 1.500UF = Cerca de R$ 8.250..................................................................................................................................900
0437  ◉  398 - 50$000 Forças Armadas - Bloco de 30 selos vertical com carimbo Petrópolis 2.7.1957 - Provavelmente para pagar alguma taxa, visto o enorme valor facial. 
Acreditamos que deva ser um dos maiores múltiplos conhecidos deste selo - 1.800 UF....................................................................................................................................500
0438  **  421SD - 2$000 Comércio - Par horizontal sem picote - 270 UF.............................................................................................................................................................220
0439  *  434 - 5$000 Mal Floriano - 200UF = Cerca de R$ 1.100...........................................................................................................................................................................130
0440  *  434C - 5$000 Mal Floriano, com vinco - 425UF.........................................................................................................................................................................................300
0441  *  446C - 500Rs Trigo - Quadra com vincos - 240UF.....................................................................................................................................................................................180
0442  *  449B - 1.000Rs Siderurgia - Variedade: Traços verdes muito deslocados, passando nos extremos do selo. Bem limpo....................................................................50
0443  *  451A - 2$000 Comércio - Quadra. Picotes conforme imagem - 800UF..................................................................................................................................................260
0444  **/*  458A - 50Rs Petróleo - Quadra, ficando 2 selos com e 2 selos sem traços verdes - Margem de folha - 150UF +........................................................................120
0445  *  460 - 5$000 Mal Floriano. Exemplar canto inferior de folha - 260UF ++...............................................................................................................................................200
0447  *  473B - 5,00 Mal Floriano - 220UF (Cerca de R$ 1.100)...........................................................................................................................................................................180
0448  (*)  473SD - 5,00 Mal Floriano - Quadra sem picote - 650UF....................................................................................................................................................................400
0449  (*)  474DSD - 10,00 Conde de Porto Alegre - Quadra sem picote - 420UF..............................................................................................................................................350
0450  (*)  474SD - 10,00 Conde de Porto Alegre - Quadra sem picote - 650UF.................................................................................................................................................400
0451  (*)  476DSD - 50,00 Forças Armadas - Quadra sem picote e sem filigrana - 850UF...............................................................................................................................600
0452  (*)  476ESD  ? - 50,00 Forças Armadas - Quadra sem picote, mas com FILIGRANA CASA + vertical. Não existe nesta filigrana no selo tipo. Na filigrana normal, 
a quadra é cotada em 2.200 UF..............................................................................................................................................................................................................................1.300
0453  (*)  500 - 2,00 Duque de Caxias - Folha completa com 50 selos e com emenda de bobina horizontal atravessando a folha. Lote 2328 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 30% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................100
0454  (*)  500 - 2,00 Duque de Caxias - Folha completa com 50 selos e com falha, ocasionando "rasgo" frontal atingindo 4 selos - 2 selos no verso, com adelgaçamento 
no papel. Vide imagem. Lote 2330 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................100
0455  (*)  502 - 5,00 Rui - Folha completa com 50 selos e com emenda de bobina horizontal atravessando a folha. Lote 2335 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................100
0456  (*)  502 - 5,00 Rui - Folha completa com 50 selos e com falha, ocasionando "rasgo" frontal atingindo toda a 1ª fileira. Muito vistosa. Vide imagem. Lote 2336 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................160
0457  **/* 503 - 1,50 Duque de Caxias - Filigrana P - Folha completa com 50 selos - 135UF x 50 = 6.750UF = Cerca de R$ 37.000. Aqui pedimos apenas 3 % !! de 
catálogo. Ideal para o revendedor. Lote 0352 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................1.000
0458  **/(*) 511 - 50,00 José Bonifácio - Bloco de 30 horizontal, com emenda de bobina atingindo 10 selos de forma horizontal.............................................................100
0459  **/*  512/514 - Série completa em papel couchê e em folhas completas com 50 selos + folha do 5,00 em duplicidade - 6.050 UF = Acima de R$ 33.200. Aqui 
pedimos menos de 1% !! de catálogo. Lote 2345 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................................300
0460 **/*  512Y - 2,00 Duque de Caxias - Folha completa com 50 selos e em papel marmorizado - 675 UF = Cerca de R$ 3.700. Aqui pedimos menos de 2,5% de 
catálogo. Lote 2346 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................80
0461  **/*  515/518 - Série completa na Filigrana O e em folhas completas com 50 selos, maioria ** - 2.250 UF = Acima de R$ 12.400. Aqui pedimos cerca de 1,5% de 
catálogo. Lote 2352 da nossa última VSO especial,  agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................250
0462  */**  530 - Ana Neri - Tira de 11 vertical (de ponta a ponta da folha - que tem 10 tiras de 11) estando normal até o 5º selo e à partir do 6º selo, todos estão sem picote. 
Ao que tudo indica só existiu uma folha (10 tiras) que foi aberta. Lote 2374 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................240

458

459 - Série completa em folhas

460 - Marmorizado

461 - Série completa em folhas
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REGULARES EM GERAL (Ordenado pela sequencia das emissões) (Continuação)
0463 (*)  537 - 0,20 Emblema da ECT - Folha completa com 110 selos, � cando o 1º selo com impressão bem parcial, o 2º e 3º selos SEM IMPRESSÃO, o 4º selo bem parcial, 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  esta FOLHA com esta anomalia, ou seja, só existem 
10 tiras com esta variedade. Aqui saindo menos de R$ 250 por tira. não catalogado neste selo. Lote 2381 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...2.400
0464  **  539 - 0,10 Cifra - Par vertical, com enorme deslocamento do picote + pliê diagonal atingindo o selo superior...............................................................................50
0465  *  (545) 0,50 Cifra - PROVA na cor Amarela - Bloco com 59 selos. Aqui saindo à basicamente R$ 10 cada........................................................................................600
0466  **  553SD e 555SD - 2,00 e 5,00 em pares horizontal sem picote - 170UF..................................................................................................................................................120
0467  */**  558 - 0,15 Bahiana - Bloco com 86 selos com a impressão bem esmaecida.  Lote 2433 da nossa última VSO especial, agora com 20% de desconto...........200
0468  */**  559 - 0,20 Jangadeiro - Bloco com 36 selos com a impressão bem esmaecida. . Lote 2434 da nossa última VSO especial, agora com 20% de desconto........90
0469  */**  605 - 5,00 Cebola - Bloco com 80 selos, com mancha/empastamento atingindo ao menos 35 selos. Vide imagem na web. Lote 2449 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................90
0470  */**  608 - 12,00 Abacaxi - Folha completa com 110 selos, com mancha de tinta atingindo pelo menos 25 selos, no sentido horizontal, na parte central...........180
0471  **  658 - 5,00 Capela de Sto Antonio - 2 Blocos: 36 e 52 selos, ambos com enorme deslocamento do picote vertical. Provável originários da mesma folha. Aqui 
saindo R$ 3,20 cada variedade. Lote 2468 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................280
0472  ◉  665FP - CF - FALSO POSTAL sobre fragmento com carimbo: Citrolândia 28;10.88 - 1.500UF........................................................................................................500
0473  (*)  675 - Etiqueta de Registro - Par vertical com variedade: Quase a falta total do numeral 0 na etiqueta esquerda, do par inferior. Pontos ferrugem.................80

0474  **  680A + 680B - 20,00 Flora - As 2 variedades unidas em trinca vertical: 1º selo sem a cor verde e azul, 2º selo sem a legenda superior 
(azul) e a cor verde só aparecendo no começo do galho e 3º selo normal - 4.500 UF ++ (Cerca de R$ 24.500).....................................4.000
0475  (*)  683 - R do Registro - Bloco de 20 selos horizontal - 400UF .................................................................................................................................................................100
0476  **  686 - 1.000,00 Flora - Variedade conhecida, mas ainda não catalogada: Falta da cor azul. Sem o vermelho é cotado em 2.400UF.............................................300
0477  **  695/695A - CF - 1º Porte - 2 Folhas completas com 36 selos em cada, � cando 1 selo em cada folha com a variedade "I" de Brasil chanfrado (2ª � leira - 5º selo) 
303UF = +/- R$ 1.700. Lote 2477 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................120
0478  **  699 - Registro - Papel brilhante - Quadra - 120UF...................................................................................................................................................................................100
0479 **/*  729/733 - Aviões Brasileiros - Lote com 4 folhas completas (40 tiras no total) e com a variedade: Falta do "E" em EMB na legenda do selo # 730 (Avião 
Brasilia) e que ocorre somente na 1ª tira de cada folha, ou seja, a proporção é de 9x1 - 9 tiras sem a variedade e 1 tira com a variedade, que é conhecida, mas não 
catalogada. Neste lote então temos 4 tiras com esta variedade e 36 tiras sem variedade. Aqui pedimos apenas R$ 35 por folha. Lote 2490 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................................................130
0480   **/*  759 - Frisco - Lote com 124 selos - 620UF (Cerca de R$ 3.400). Lote 2522 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............250
0481  (*)  784 - 0,51 Pinha - Folha completa com 30 selos + tira horizontal de 5 selos + 2 Quadras, todos com enorme deslocamento horizontal do corte de destaque 
do selo. Total 43 selos. Aqui pedimos menos de R$ 8 por selo. Lote 2532 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................320
0482  **  838 - 1,00 Berimbau - Conjunto com 4 folhas completas com 30 selos em cada e com 4 diferentes variedades (das catalogodas) - 
150UF cada x 120 = 18.000UF = Cerca de R$ 99.000 !! Aqui pedimos  4% deste valor, ou cada selo saindo à R$ 33.............................4.000
0483  **  839 - 0,05 Costureira - Tira de 5 vertical, � cando o ultimo selo basicamente sem a cor violeta/Roxa. Vide imagem. Lote 2540 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................250
0484  **  849 - 1º Porte - Malote - Tira de 5 vertical, � cando o 1º selo sem estar impresso (espaço em branco). Lote 2542 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................200
0485  **  849 - 1º Porte - Malote - Bloco com 20 selos (4x5) com falta do corte de destaque do selo. Só tem a imagem dele, como se a batida fosse cega. Lote 2548 da nossa 
última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................380
0486  **  849 - 1º Porte Nacional - Malote - Quadra com enorme deslocamento horizontal das cores. Só a cor preta está no seu lugar correto......................................200
0487    **  861 - Comunicação Postal - Marketing - Folha completa com 30 selos e grande deslocamento vertical da imagem para cima. Lote 2557 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................230
0488  **  864SD - Emissão de CO2 - Folha completa com 30 selos e SEM PICOTE - Verdadeira ? Vendida sem garantias e o comprador está ciente disto..................500

474

482
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498 - 2 Classificadores

494 - Só Variedades na sobrecarga

502 - 171 Selos

506 - Só decalques/Transparências

501 - Quadras - 73 diferentes

500 - Vovó - Coleção quase completa nos selos tipo

503 - Netinha Padrão CR$ - 941 selos

499 - Quadras - 96 diferentes
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REGULARES - ACUMULAÇÕES em GERAL
0489  ◉  VOVÓ - TRAÇOS LATERAIS - Cartela com 160 selos, todos com algum tipo de traço lateral, maioria do tipo "grosso" da margem da folha. Parte em múltiplos 
e alguns bem marcantes. Aqui pedimos apenas R$ 0,65 !! por anomalia. Lote 2019 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................100
0490  ◉  VOVÓ -  DESCENTRADOS - Cartelas com 318 selos, todos com algum tipo de descentralização em maior ou menor intensidade. Boa variedade de tipos e 
parte em múltiplos. Aqui saindo a menos de R$ 0,70 cada !! Lote 2020 da nossa última VSO especial, agora com 20% de desconto.........................................................200
0491  ◉/*/(*)  VOVÓ + NETINHA - ANOMALIAS/VARIEDADES/CURIOSIDADES? - Classi� cador com cerca de 140 itens novos e usados e parte com pequenas 
anotações, como: curiosidades na � ligrana, no picote, no papel (indicação de muitos papéis não catalogados, mas não con� rmados por nós, bem representado nos 
selos # 173 a 175) Parte numerados, parte não. Alguns bons valores con� rmados, como: 174A novo (800UF !) 334 x 2 novos (60UF) 339Es usado (90UF) 452A novo 
(50 UF) onde só neles temos o equivalente à R$ 5.500. Também 36 selos sem � ligrana com indicação de Papel Cebolinha, mas também não con� rmados por nós - se 
for realmente só neste setor temos + de R$ 3.000 de catálogo. Lote que precisa ser examinado pelo eventual comprador e novamente salientamos que o mesmo está 
sendo vendido como "visto" e não nos responsabilizamos pelas informações, salvo os 4 selos assinalados acima. Lote 2022 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................240
0492  ◉  VOVÓ - 4 Classi� cadores (1 grande e 3 pequenos) com diversos centos de selos (seguramente passa dos 1.000 selos) parte classi� cados - certos ? e parte à 
separar e outros com indicações de anomalias/curiosidades, mas nada comprovado/veri� cado por nós, portanto vendido como "visto". Acompanha ainda 2 envelopes 
com cerca de 1.700 selos, de 2 tipos: 100Rs Aviação laranja e 300Rs Mércurio Oliva. Insigni� cante material de Netinha no meio............................................................250
0493  */(*)  VOVÓ - FILIGRANA D - Classi� cador com 178 selos, só com selos com a � ligrana D (Casa da Moeda) englobando as 2 séries. RHM # 190 x 24, 193 x 6, 
196 x 3, 198 x 3, 201 x 18, 203 x 4, 204 x 27, 205 x 4, 242 x 30, 244 x 23, 245 x 3, 246 x 15, 247 x 1, 248 x 11, 249 x 4 e 250 x 2 - Total 16 tipos diferentes com 1.962 UF = 
Cerca de R$ 10.000. Aqui pedimos apenas 3% !! de catálogo. Lote 2021 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto......................................320
0494  ◉/*/**/(*) VOVÓ - Ano 1933 - 2ª Série - VARIEDADES NA SOBRECARGA/FILIGRANA - Conjunto montado em folha de album e em folha de classi� cador, 
contendo 89 itens, sendo 60 com variedade na Sobrecarga (todos anotados) e 29 com posições na � ligrana (não con� rmadas por nós) Acreditamos que todos sejam 
dos selos + baratos da série. Parte em múltiplos. Aqui saindo por menos de R$ 4 cada selo. Lote 2124 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........300
0495  ◉  VOVÓ - Caixa com cerca de 70.000 selos usados. Para chegarmos nesta quantia, pesamos 1.000 selos e � zemos a proporção.....................................................380
0496  ◉/*/**  VOVÓ/NETINHA/BISNETA - Classi� cador com vários centos de selos, predominando os sem carimbo. Não tem muita variedades de tipos, mas os que 
tem, estão em boa quantidade, como 600Rs navegação (diversas indicações de papéis diferentes - corretos ?) 2$000 Comércio, também com boa quantia, 10,00 Ruy 
Barbosa (Bisneta) com acima de 50 selos etc. Algumas variedades/curiosidades pelo meio e ao mesmo uma parte dos selos aderiu ao classi� cador. Destacamos apenas 3 
itens: 433A x 56 selos sem carimbo, 206 Novo e 478 x 2 usados. Só nestes 59 selos, temos 2.931 UF = Cerca de R$ 16.100 fora todos os outros centos de selos. Certamente 
um bom valor de catálogo. Lote 2028 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................450
0497  */**  VOVÓ - MÚLTIPLOS/BLOCOS MAIORES - Lote com cerca de 2.300 selos, todos sem carimbo e entre blocos de 20 selos e de 100 selos. Boa variedade de tipos, 
incluìndo alguns cabeçalhos. 3 itens melhores no meio: #175B (Papel Cebolinha) 2 blocos com 40 e 50 selos (625UF = Cerca de R$ 3.400) # 304 - 2 Blocos com 20 e 
32 selos (312UF = Cerca de R$ 1.700) e # 303g (Impresso na Goma) Bloco com 105 selos, mas com muita ferrugem !! e que marcaria o equivalente à R$ 69.000 !! de 
catálogo. Nos outros selos, temos desde material ** até outros com ferrugem acentuada. Lote 2027 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........500
0498  ◉  VOVÓ -  2 Classi� cadores com diversos centos de selos, começando no nº 173 e indo até o � nal do setor e depois no � nal, algo da emissão Netinha. Todos 
encaixados sequencialmente e conjunto bastante limpo de um modo geral. Não podemos comprovar se todos estão classi� cados certos, mas pelo menos os destaques 
foram veri� cados por nós: 263 x 2, 265 x 2, 347 sem carimbo, 351 sem carimbo + Netinha: 369 quadra usada, 376 usado, 398 x 4 usados e 478 usado. Só nestes 16 
selos temos 3.290 UF = R$ 18.000. Ficaram ainda dezenas e dezenas de valores medianos. Algumas quadras pelo meio, estando algumas sem carimbo. Incluso os 3 
selos com a � ligrana Linha Vertical. Certamente alto valor de catálogo. Aqui pedimos menos de 5% de catalogo, só nos baseando nos destaques...............................800
0499  */**  VOVÓ + NETINHA - QUADRAS - 96 Quadras diferentes entre nº 242 e nº 420 e com um total de 4.221 UF = Cerca de R$ 23.200. Pedimos a mesma 
proporção de catálogo que o lote 0501. Lote 2036 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................1.200
0500   */(*)  VOVÓ  -  Coleção montada em antigas folhas de album Ta� sa e faltando apenas 11 selos "tipo" para estar completa, segundo as folhas do album, mas nestas 
folhas não constam o 80Rs Verde � l. Casa da Moeda e o Rui Estadinho. Faltam os selos # 196, 200, 212, 213, 215, 243, 263, 265, 316, 347 e 349. A coleção engloba desde o 
começo da Vovó até antes da Netinha, ou seja, até o seguimento dos sobretaxados. Não separado pelo diversos tipos de picotes/posições de � ligrana, mas só colocado na 
� ligrana certa e também sempre calculado pelo tipo + barato, independente de ser o + caro que está na coleção. Total 3.964UF = Cerca de R$ 21.800. Aqui pedimos 6,5% deste 
valor. Lote 2032 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................1.300 
0501  */(*) QUADRAS - Coleção em classi� cador contendo 73 Quadras diferentes entre nº 154 e nº 237. Incluso a boa # 174A (3.200 UF !! só ela) Algumas cotadas 
pelo catalogo especializado do ano 1995 (cotação de 26 anos atrás) Todas devidamente identi� cadas - 5.266 UF = Cerca de R$ 29.000. Aqui pedimos apenas 5% de 
catálogo. Lote 2035 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................1.450
0502 **/* VOVÓ + NETINHA - Lote/Acumulação com 171 selos, de 50 tipos diferentes e só com cotação igual ou superior à 15 UF pelo catálogo de 2016. 
Incluso selos isolados e quadras. Muitos itens cotando acima de 100 UF e 1 marcando até 1.000 UF (# 478) Todos comprovadamente verificados por nós. Apenas 1 ◉ e talvez 
uma 1/2 dúzia sem goma - 12.487 UF (cerca de R$ 68.700) pelo catálogo de 2016. Aqui pedimos menos  de 3 % !! de catálogo. Lote 2037 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................2.000
0503  */** NETINHA - PADRÃO CR$ COM e SEM TRAÇO - Estoque em classi� cador contendo 941 selos e de 27 tipos. Todos representados, salvo o # 484. 
Um ou outro sem goma pelo meio. No total, 25.136 UF = Cerca de R$ 138.200 !! sempre calculado pela cor + barata, embora tenham diferenças visíveis no 
conjunto. Aqui pedimos pouco mais de 1%!! de catálogo. Mediante solicitação, enviaremos o inventário do lote. Lote 2312 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................................................................................................1.600
0504  */**  NETINHA + BISNETA - Classi� cador contendo alguns centos de selos e de 3 setores: Netinha (só padrão CR$ e sem traço, predominando os faciais de 0,02 
e 0,05) + 29 Quadras da Bisneta, classi� cadas - certas ? + taxa: cerca de uns 100 selos da série Cifra Horizontal, maioria do facial 600Réis laranja e em múltiplos. Todos os 
selos de taxa e Bisneta em protetores. Lote 2315 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................150
0505  ◉/*/(*)  NETINHA - Classi� cador com acima de 1.000 selos, novos e usados e vários com melhor cotação, como:  # 369 (2 pares usados) 398 usado, 411 quadra 
usada, 424 em par usado, 473 quadra nova, 470 - 2 quadras novas e o bom 478 novo sem goma. Além disto, temos: 12 diferentes tiras horizontal de 5, novas com 
cabeçalho superior + cerca de 200 quadras usadas + alguns do facial 100.000 Rs Getúlio - usados etc. Só nos selos citados, temos 1.851 UF = Acima de R$ 10.200. Aqui 
pedimos pouco mais de 5% de catálogo, só nos baseando em 23 !! selos. Lote 2317 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..................500
0506  */**  NETINHA - TRANSPARÊNCIAS/DECALQUES - Cartela com 332 itens, estando a maioria em múltiplos e apenas um ou outro sem goma.Parte totais, 
parte parciais. No meio, alguns valores melhores, como # 363Ax4, 381x4, 466Ax8, 471x23, 472x8, 474x3, 485x6 - Só nestes 52 selos temos 1.400 UF (para o selo tipo) 
= Cerca de R$ 7.700. Parte classi� cados, parte não. Aqui pedimos apenas R$ 3 ! cada, quando no varejo eles não são encontrados por menos de R$ 10. Lote 2318 da 
nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................1.000
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516 - Emissões Alegoria à Netinha

517 - Pares interpanô 521

523

519 - "Correio" no verso

522 - Papel cebolinha

524

527 - 10 envelopes 529526 - 2 envelopes com variedade

525
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REGULARES - ACUMULAÇÕES em GERAL (Continuação)
0507  ◉/*/(*)/**  NETINHA - BLOCOS MAIORES/FOLHAS COMPLETAS - Estoque com 7.687 selos, distribuídos em 25 tipos diferentes, englobando o Padrão Réis e 
Cruzeiro. Boa parte em folhas completas. Incluso bons valores, como # 399C x 389 selos x 30UF cada = 11.670UF (Acima de R$ 64.200) e 486 x 120 selos x 75UF cada 
= 9.000UF = Acima de R$ 49.500. O lote todo tem 44.434UF !! (Acima de R$ 244.000) Aqui pedimos abaixo 0,06% !! deste valor. Mediante solicitação enviaremos o 
inventário do lote. Lote 2319 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................1.450
0508  ◉/*/(*)/**  BISNETA - Classificador com cerca de uns 250 selos, entre isolados e múltiplos e englobando boa parte dos selos tipo emtidos. Alguns classificados 
pelas cores, mas não comprovados por nós. Todos encaixados sequencialmente. Incluso quadra sem carimbo # 491b. Lote 2351 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................................................................50
0509  */(*)/**/◉  BISNETA - Conjunto composto de milhares de selos, maioria novos (cerca de uns 8.000 são só do facial de 0,05 e todos sem goma, estando parte sem 
as margens laterais das folhas ou em blocos maiores) mas também temos folhas completas dos outros faciais, algumas variedades (deslocamentos, pliês, marmorizados 
- estes quase todos usados) tabelas de cores, alguns papéis � nos e grossos (ambos não comprovados por nós) e muito mais. Aconselhamos que o possível interessado 
veri� que o lote pessoalmente. Acreditamos que no total passe de uns 12.000 selos. Lote 2353 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...380
0510 ◉/*/(*) VULTOS CELEBRES à INSTRUMENTOS - Grande caixa plástica, com diversos  milhares de selos (deve passar fácil de uns 15.000 selos)    
predominando os usados/carimbados e entre as séries mencionadas. Parte separado pelos tipos/séries. Parte ainda sobre fragmento (emissão adesivas) Vímos alguns 
múltiplos maiores no meio. Bem representado na emissões Recursos Economicos/Tipos e Pro� ssões, com muito material sem carimbo. Lote 2573 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................160
0511  (*)/*/**  SÓ SEM CARIMBO - Pasta com seguramente bem + de 1.000 selos e de 16 seguimentos (séries) diferentes entre emissões Vovó e Frutas (já em Real) 
separados em envelopes de celofane e depois envelope com "salada" de várias emissões. Grande maioria gomados. Lote 2574 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................200
0512  (*)/*/**  Lote com 473 selos, abrangendo as emissões entre "R" (Registro # 683) e Carta Social (# 856) englobando: Turismo no Brasil, Aviões, alguns CF, 
Instrumentos Musicais. No meio 11x # 683 (mas descolados do papel e com pontos de ferrugem) 650UF = Cerca de R$ 3.600. Lote 2576 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................250
0513  -  Caixa pesando quase 5,2Kg bruto, contendo dezenas de milhares de selos, com e sem carimbo. Entre emissões Vovó (poucos) e CF dos anos 90. Tudo antes do 
Real. Parte separados pelos tipos, séries, folhas completas, quadras, envelopes de celofane etc, etc, etc..........................................................................................................250
0514  */**  CIFRA DÉCADA DE 70 - Pacote contendo acima de 6.630 selos, todos SEM CARIMBO. Eventualmente um ou outro selo pode estar sem goma. Engloba 
todos os faciais e numa primeira olhada, também todos os tipos em maior ou menor quantidade, pois vai desde os selos isolados até folhas completas. Incluso bem + 
de 200 selos do facial de 0,40 e com um papel tipo "gorduroso" como se a maquina tivesse sido limpa, mas não seca e daí rodaram as folhas. Altíssimo valor de catalogo, 
pois temos desde selos que marcam o correspondente a R$ 2 até R$ 35 de catálogo. Aqui pedimos menos de 0,08 !! centavos por selo. Lote 2428 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................480
0515 (*)/*/**  BISNETA à FRUTAS - Coleção montada em folhas de album Marek com protetores e englobando as emissões entre Bisneta e Frutas (anos 1954 a 1998) 
Selos # 489/765 faltando apenas alguns pouquíssimos itens para estar completa: 675 (metade da etiqueta) 699, 717, 729/733 (tira + isolados) e 765 - 1.438 UF = Cerca de 
R$ 7.900. Aqui pedimos menos 7% do valor de catálogo. Lote 2579 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................560
0516  */(*)  EMISSÕES ALEGORIA à NETINHA - Coleção entre estas emissões, a� xados com protetores em antigas folhas de album. Os selos usados não foram 
computados e também nem todos os sem carimbo foram somados, só os + representativos e que estão comprovadamente classi� cados certos. Em alguns tivemo 
dúvida se são realmente sem carimbo e foram "virados" e não computados. No total temos 210 selos diferentes com 3.636UF = +/- R$ 20.000. Lote 2581 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................960
0517  **/* FRUTAS - PARÊS INTERPANÔ : Classi� cador com 54 pares de 11 tipos diferentes - Não separado pelos 2 tipos de "onda" e sempre calculado pelo + barato. 
Assim distribuído pelos faciais: 0,01 (10 pares) 0,02 (9 pares) 0,05 (2 pares) 0,10 (5 pares) 0,20 (3 pares) 0,27 (5 pares) 0,40 Graviola (5 pares - não catalogado, mas 
calculado como o Capuaçu) 0,50 (3 pares) 0,80 (3 pares) 0,82 (3 pares) 1,00 (3 pares) e 1º Porte (3 pares) Total 11.905UF = Cerca de R$ 65.500. Aqui pedimos menos 
de 2% de catálogo ou cada par à R$ 20 !! Lote 2535 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................1.100
0518  */**/ ◉  Estoque acondicionado em 3 classi� cadores com milhares de selos, entre emissões Próceres e Flora (antes do Real) Bem poucos selos carimbados/usados 
e também apenas um ou outro sem goma. Todos devidamente classi� cados e sem "grandes" valores, mas diversos valores medianos, como: 288A x 36, 366 x 4, 368A x 3, 
436A x 2, 451B x 2, 455, 473 x 15, 474 x 6, 475 x 3, 476, 481 x 8. Só estes poucos itens já somam 4.639 UF = Acima de 25.500 fora todo os outros milhares de selos. A parte 
da Vovó não está muito abastecida, mas a partir da Netinha, temos muito material. Aqui pedimos apenas 4 % de catálogo, só nos baseando nos itens mencionados acima, 
fora todo o resto. Lote 2582 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................1.000
0519  **/* FRUTAS - "CORREIO NO VERSO DO SELO" : Classi� cador com 109 selos, assim dividido pelos faciais: 0,01 (28 selos - não catalogado) 0,02 (44 selos) 0,05 
(3 selos - não catalogado) 0,10 (13 selos) 0,22 (10 selos) 0,82 (6 selos - não catalogado) e 1,00 (5 selos) Todos os selos não catalogados foram calculados com 90UF que é o 
preço + barato dos catalogados. Total 9.810 UF = Cerca de R$ 54.000 !! Aqui pedimos menos de 2,5% deste valor. Lote 2536 da nossa última VSO especial, agora oferecido 
com 20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................1.300
0520  **  FOLHAS COMPLETAS DO REAL - Lote com 28 diferentes folhas completas com 30 selos em cada entre nº 776 e 847, só do tipo adesivo - 870 UF = Cerca 
de R$ 4.800. Aqui pedimos apenas 10% deste valor. Mediante solicitação, enviaremos o inventário das folhas.............................................................................................480

REGULARES - HISTÓRIA POSTAL em GERAL
0521    Ano 1923 - Periódico "O Ideal", circulado dentro de Alagoas e porteado com selo 10Rs Viação ..................................................................................................100
0522    Ano 192 ? - Envelope circulado do Rio Grande do Sul para a Austria e porteado com selo 500Rs mercúrio, em papel cebolinha. Seguramente escasso 
aparecerem envelopes com este tipo de papel.............................................................................................................................................................................................................80
0523    Ano 192 ? - Cartão Postal Espanhol ? circulado de ? para a Austria e porteado com par 40Rs Agricultura, � cando o 1º selo com a variedade "Corrcio"...........50
0524    Ano 1929 - Espécie de frente de cinta, circulada de Nova Breslau (SC) para a Suiça. Selo # 340 (1.000/100) Wenceslau Braz + vovó. Normal conservação para 
peças do gênero...............................................................................................................................................................................................................................................................50
0525    Ano 1933 - Limpo envelope circulado de Piracicaba (carimbo roxo) para os USA e porteado com selo 200Rs Fé e Energia (Vermelho) + selo Pró Aeroportos. 
Este selo vermelho é "chatinho" de se achar sobre envelope....................................................................................................................................................................................50
0526    Anos 1934 e 1936 - Ano 1934 - Envelope circulado de Brusque para a Alemanha com outros selos e selo 700Rs Mercúrio com grande deslocamento vertical 
do picote e Ano 1936 - Frente de envelope circulado para Curitiba e selo de 400Rs com duplo picote inferior. Vide imagem....................................................................50
0527    VOVÓ - Lote com 10 envelopes circulados diversos. Incluso 1 enviado para o Navio Escola Almirante Saldanha, em Porto Rico, com chegada...................50
0528   Ano 1975 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 0,15 da série Cifra.....................................................100
0529   Ano 1975 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 0,10 da série Cifra.....................................................100
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538 - Falso Postal

530 531

539 - Falso Postal

533 534

535

548 - 20 Blocos no total 543 - Bisneta - 205 peças

540
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REGULARES - HISTÓRIA POSTAL em GERAL (Continuação)
0530   Ano 1976 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 0,20 da série Tipos e Pro� ssões...............................100
0531   Ano 1976 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 0,30 da série Tipos e Pro� ssões...............................100
0532   Ano 1977 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 0,20 da série Cifra.....................................................100
0533   Ano 1977 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com par selo 0,20 da série Cifra..............................................100
0534   Ano 1977 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com trinca selo 0,10 da série Tipos e Pro� ssões.....................100
0535   Ano 1977 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com par selo 0,15 da série Tipos e Pro� ssões........................100
0536   Ano 1979 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 0,50 da série Tipos e Pro� ssões...............................100
0537   Ano 1979 - Jornal � latélico "Filacap" circulado de Cachoeira Paulista para S.Paulo e porteado com selo 1,30 da série Tipos e Pro� ssões...............................100
0538   Ano 1988 - Envelope enviado pelo Sanatório Santa Isabel (Betin - MG) para São Paulo, com triagem eletrônica e porteado com selo CF com carimbo 
Citrolândia 21.10.88 - FALSO POSTAL. Peça com vinco nos 2 sentidos - 1.500UF para o selo solto.............................................................................................................700
0539   Ano 1988 - Envelope enviado pelo Sanatório Santa Isabel (Betin - MG) para Piracicaba,  e porteado com selo CF com carimbo Citrolândia 23.11.88 - FALSO 
POSTAL - 1.500UF para o selo solto..........................................................................................................................................................................................................................700
0540    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. Lote 2469 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..160
0541    Ano 1997 - Envelope formato maior, circulado de Varginha (MG) para Campestre (MG) e porteado com 39 selos da série Aviões (aparentemente 1 selo caiu 
ou desgrudou) Incluso nº 730 com a conhecida, mas não catalogada variedade: Falta do "E" em EMB que só ocorre 1 x por folha, sempre na 1ª tira superior.............50

0542   Ano 1997 - Envelope circulado dentro da cidade de São Paulo, com 
triagem  eletrônica e porteado com selo 765FP2 (Melancia - 1º Porte - FALSO POSTAL) 
Acompanha foto certi� cado de expertização Peter Meyer - 1.800 UF = R$ 9.900 para 
o selo isolado. Bastante escasso. Lote 2538 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..................................................................................................2.000

0543   BISNETA - Pacote com 205 peças circuladas, sendo 60 internamente e 145 ao exterior. Incluso: Entrega Rápida, Reembolso, ME, Taxado na Bélgica (com 
selo de taxa Belga) e 2 destinos bem incomuns: Camarões ! e Japão (este devolvido) ambos com chegada, 0.20 em franquia isolada. Vários Registrados e Expressos. 
Lote 2369 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................................,.........................240
0544   TURISMO NO BRASIL - Anos 1996 e 1997 - Conjunto parcialmente montado em folhas com descrição, contendo 44 itens, entre fragmentos e envelopes 
circulados, estando parte de forma isolada. Lote 2500 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................60
0545    SÓ FRANQUIAS ISOLADAS - 103 peças, todas circuladas e entre anos 20 (emissão Alegoria) e ano 2015. Lote 2595 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................230
0546   Caixa contendo 360 envelopes circulados internamente com emissões das décadas de 80 e 90. Quase nada das emissões CF...................................................100

BLOCOS (Incluso tipos, variedades catalogadas e não, Acumulações e Hi� ória Po� al)
0547  */(*)  1 - Brapex - 4 Blocos em diferentes posições da � ligrana - 1 sem goma - 180UF +.......................................................................................................................130
0548  (*)/* 1 - Brapex - Cartela com 20 Blocos, sendo 18 gomados e 2 sem goma - 900 UF (Cerca de R$ 5.500). Lote 2599 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................380
0549  (*)  4/6 - Feira de Nova York - Jogo completo. O valor de 10$000 tem a variedade catalogada: Sem traço sob Nova York - 4 selos neste bloco com ferrugem. Os 
demais estão limpos - 2.450 UF................................................................................................................................................................................................................................1.200
0550  (*)  8 (Olho de Boi) 9 (Brapex) e 12 (Roosevelt) Emitidos sem goma - 290 UF.........................................................................................................................................150
0551  (*)  9 - Brapex II - 18 Blocos sem carimbo e sem goma (como emitidos) Parte com pontos de ferrugem - 2.340 UF (Cerca de R$ 12.800). Lote 2626 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................900

545 - Franquias isoladas - 103 peças
549 - Sem traço sob Nova York 551 - Lote com 18 Blocos
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552 - Variedade 553 - Variedade 554 - Variedade

557 - Variedade
556 - Variedade555 - Variedade

574 - 10 "Kits" completos

567 572 573 - 79 blocos no total

559

561
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BLOCOS (Incluso tipos, variedades catalogadas e não, Acumulações e Hi� ória Po� al) (Continuação)
0552  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e sem a cor do fundo dos selos. Pequeninos cortes na lateral direita. Lote 2627 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................230
0553  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e o valor de 1,00 sem a cor do fundo. Alguns pontos de ferrugem. Lote 2628 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................300
0554  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e faciais de 1,00 e 2,00 sem a cor do fundo. Lote 2629 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................300
0555  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Faciais de 1,00 e 2,00 sem a cor do fundo. Alguns pontos de ferrugem. Lote 2630 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................300
0556  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Faciais de 1,00 e 2,00 sem a cor do fundo. Vinco vertical central. Lote 2631 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................200
0557  (*)  9 - Centenário do Selo - Variedade : Sem moldura, sem fundo e sem a cor do fundo no valor de 5,00. Alguns pontos de ferrugem. Lote 2632 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................................................................................300
0558 (*)  9A - Centenário do Selo - Variedade: Çorreio - 2 exemplares - Novo  e carimbo CBC (pontos de ferrugem) - 420 UF = R$ 2.300. Lote 2633 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................270 
0559  (*)  10 - Dutra - Emitido sem goma - 240 UF................................................................................................................................................................................................120 
0560  (*)  11 - Ouro Fino - Emitido sem goma - 400 UF.........................................................................................................................................................................................200 
0561  (*)  12A - Roosevelt - Filigrana na margem + variedade: Tamanho certo, mas corte horizontal deslocado........................................................................................150
0562  (*)  12B - Roosevelt - Filigrana no selo + variedade: Risco vertical saindo do selo para baixo. Bloco tipo cota 260UF.....................................................................200
0563 (*)/◉  18 - Serviço Militar - Lote com 50 Blocos sem carimbo e sem goma (como emitidos) + 28 Blocos com carimbo de 1º dia e/ou comemorativo e 2 Blocos com 
carimbo comum. Parte com pontos de ferrugem. Total 80 Blocos - 640UF = +/- R$ 3.500. Lote 2667 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........160
0564  (*)/◉  19 - Unesco - Lote com 41 Blocos sem carimbo e sem goma (como emitidos) + 22 Blocos com carimbo de 1º dia e/ou comemorativo e 5 Blocos com 
carimbo comum. Total 68 Blocos - 1.360UF = +/- R$ 7.500. Lote 2668 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................320
0565  (*)/◉  20 - Natal - Lote com 66 Blocos sem carimbo e sem goma (como emitidos) + 28 Blocos com carimbo de 1º dia e/ou comemorativo. Total 94 Blocos - 1.052 
UF = +/- R$ 5.700. Lote 2669 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................250
0566  ◉/**/*  29 - Lubrapex - Lote com 68 Blocos, sendo 64 sem carimbo, 2 com carimbo de 1ª dia e 2 com carimbo comum - 2.144 UF = Cerca R$ 11.500.............450
0567  **  37 - Cego - Variedades: Faixa branca inferior + reincisão em parte do texto, bem visivel no inferior + deslocamento do picote do selo..................................150
0568  ** 43 - Cego - Enorme estoque com 3.200 !! Blocos. Talvez uns 5% tenham pontos de ferrugem. Aqui pedimos menos de  0,12 !! centavos por Bloco. Lote 2724 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................360
0569  **  58/62 - Brasiliana 1983 - Jogo completo....................................................................................................................................................................................................250
0570  **  58/62 - Brasiliana 1983 - Jogo completo....................................................................................................................................................................................................250
0571  ◉  58/62 - Brasiliana 1983 - Jogo completo.....................................................................................................................................................................................................200
0572  ◉  82 - Bienal - Carimbo comemorativo. Decalque/Transparência da faixa holográfica.............................................................................................................................100
0573  ** 183 (32 Blocos) e 184 (47 Blocos) Ambos relativos às Olimpiadas Rio 2016 - Total 79 Blocos x 40UF = 3.160 UF = R$ 17.400. Aqui pedimos R$ 30 por Bloco, que 
corresponde a menos de  15 % do valor de catálogo. Lote 2800 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................2.400
0574  ** 197/198 - Jogo relativo às Olimpiadas Rio 2016 - Emissão 3D - Lote com 10 "kits" completos + o devido óculos. Acompanha + 1 jogo, só que sem o óculos. 
Total 11 jogos. Em 2016 o "kit" foi vendido por R$ 25 pelo correio (acompanha a fatura que comprova isto) 330 UF = R$ 1.800. Aqui sai à R$ 20 por Bloco. Lote 2724 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................450
0575  ◉  CARIMBO DE 1º DIA - Lote com 38 diferentes, entre B14 (no 1960) e B55 (ano 1982) Todos com o carimbo de 1º dia. Apenas 2 deles com o carimbo come
morativo junto. Mediante solicitação enviaremos a relação dos Blocos - 568 UF (Cerca de R$3.100). Lote 2807 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de 
desconto.............................................................................................................................................................................................................................................................................260
0576 ◉/*/**/(*)  VARIEDADES/CURIOSIDADES/ANOMALIAS - Conjunto montado em 27 folhas tipo A4, contendo 73 Blocos, de 38 tipos diferentes. Todos em 
protetores. Grande maioria sem carimbo e apenas um ou outro sem goma. Entre B15 (Tricentenário dos Correios) e B103 (Teatro Amazonas) Todos com algum tipo 
de "variedades" seja na nuance, traços, manchas, cortes, riscos, marca guia, deslocamentos, tranSparências etc. Todos um a um anotados e diversos com outro para 
comparativo. No caso das nuances, só 1 Bloco foi computado. Os R$ 12 pedidos por bloco, na maioria dos casos não paga o valor do Bloco sem variedade. Lote 2809 da 
nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................800

576



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

52

BLOCOS (Incluso tipos, variedades catalogadas e não, Acumulações e Hi� ória Po� al) (Continuação) 
0577 **/*/(*) Estoque em 3 classi� cadores, com 84 tipos diferentes entre nº 1 e nº 103, quase todos sem carimbo. Ao todo 669 Blocos. Ênfase na década de 80. No total 
temos 6.333 UF de catalogo. Mediante solicitação, enviaremos o inventário. Aqui saindo na média de R$ 1,30 por bloco..........................................................................900
0578 ◉  CARIMBO COMUM - Lote com 33 diferentes, entre B1 (no 1938) e B118 (ano 2001) Todos com o carimbo comum, de circulação. Todos calculados pela 2ª 
coluna, mas no nosso entender eles tem que valer + do que os blocos com carimbo de 1º dia ou comemorativo, pois são bem + escassos realmente circulados. Alguns 
com pontos de ferrugem e outros com vinco, o que comprova sua utilização. Incluso  3IX e 5 (Feira de Nova York 5$000 com carimbo de época, mas com a data não 
legível. Mediante solicitação enviaremos a relação dos Blocos - 2.427 UF (Acima de R$ 13.300). Lote 2810 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de 
desconto............................................................................................................................................................................................................................................................................1.000
0579 ** Limpa coleção montada em folhas quadriculadas e completa (sem Feira de N. York) 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 margem. No total temos 4.400 UF (cerca de R$ 24.200) de catalogo. Aqui pedimos menos de 7 % !! deste valor. Lote  2812 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................................................................1.500
0580  **  SÓ DO REAL - Conjunto contendo 372 Blocos, de 52 tipos diferentes e entre B97 e B149. Um ou outro com carimbo comemorativo. Mediante solicitação, 
enviaremos o inventário do lote - 3.055 UF de catálogo.......................................................................................................................................................................................1.500

583 607 - Estado **

584 - Impecável

593

599 - Série em quadras

587 - Só Variedades 604

601 - 10 séries completas usadas

600 - 9 séries completas sem carimbo

598

586 - Variedade
585

578 - 33 diferentes
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0581  ◉/** Grandioso conjunto com 6.515 !! Blocos, de 94 tipos diferentes, entre # 12 e # 110. Dos blocos baratos e comuns, tem 
pouquíssima quantidade (Banco do Brasil, Cego, Hidrografia e outros) estando + concentrado nas décadas de 80/90, além de terem 15 
tipos já em REAL (entre B96 e B110) e onde só neles temos R$ 4.531 de facial, sendo que o Porte internacional foi calculado à R$ 4,30 
cada. Insignificante quantidade de blocos carimbados, basicamente com carimbo de 1º dia (nos + antigos) e comemorativo (nos + 
modernos) Todos separados pelos tipo. De catalogo temos a incrível soma de 66.362 UF = R$ 365.000 !!. Mediante solicitação enviaremos o 
inventário do lote. Aqui pedimos - de 0,55 centavos por bloco e ainda é possível pagar o lote em 10 !! parcelas iguais. Lote 0819 nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................3.600
0582  */**/ ◉  Enorme estoque dentro de pesada caixa contendo 8.000 !! Blocos, sendo 7.790 sem carimbo, maioria ** e 210 
carimbados/usados. Começa no # 13 e vai até antes do Real. Muitos blocos bons no meio, como: Natal de 69, Natal de 70, 
Arte Moderna etc. Temos a incrível soma de 46.192 UF !!(cerca de R$ 254.000 !!) pelo catálogo de 2016. Mediante solicitação 
enviaremos a relação dos blocos constantes neste lote. Aqui pedimos bem menos de 2% de catálogo, que dá R$ 0,50 !! por bloco, que dá 
gigantesca margem na revenda. Lote 0820 nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto. Condição de pagamento 
especial para este lote: 8 parcelas iguais...........................................................................................................................................4.000
0583   Ano 1983 - FDC não o� cial (não existe o� cial) com Bloco 61 (Salto Triplo) Editor Kees Filet.......................................................................................................100

FOLHINHAS  em  geral 
0584 -   FO 2, 6 e 9 - Vitória - As 3 sem 1 ponto de ferrugem !! Muito raro de se encontrar neste estado - 414UF ++ = +/- R$ 2.300. Lote 2827 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................................................280
0585  -  FO 23 - Kennedy - Tamanho 110 x 160 mm. Sem selo e com mancha de tinta frontal. Sem numero no verso. Provável refugo. Pontos de ferrugem.................50
0586  -  FA 8 - Rotary - Variedade: Falta parcial das cores. Pontos de ferrugem.................................................................................................................................................100
0587 - OFICIAIS - VARIEDADES - Lote com 10 "anomalias" : FO16 (transparência no nº no verso - selada) 2 x FO22 (Corte horizontal deslocado+ cor bem
 esmaecida)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. Lote 2836 da nossa última VSO
 especial, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................200
0588  -  Conjunto completo, quase todas sem carimbo e sem selo (quando isto é possível) Diversas em qualidade acima da média. Incluso algumas variantes, como # 15 com 
selo # 522, # 15A, # 15C - 982 UF (cerca de R$ 5.400). Lote 2848 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto........................................................350
0589 -  Pacote com ao todo 183 folhinhas, sendo 161 O� ciais e 22 Autorizadas. Novos e/ou carimbados. Temos 2.695 UF nas O� ciais e 1.022 UF nas Autorizadas = 
3.717 UF = cerca de R$ 20.400. Aqui pedimos menos 4% do valor de catálogo. A qualidade é a normal encontrada em lotes deste tipo de material, que em função do 
seu tamanho, via de regra tem pontos de ferrugem.Mediante solicitação, enviaremos a relação das folhinhas constantes neste lote. Lote 2869 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................760
0590 -  O� ciais/Autorizadas - 3 Classi� cadores contendo conjunto com 55 itens, sendo 45 das O� ciais e 10 das Autorizadas. Raras repetições, salvo algumas que temos 
com e sem carimbo - 913 UF nas O� ciais e 1.110 UF nas Autorizadas - Total 2.023 UF = Cerca de R$ 11.100. Normal qualidade para este tipo de material e encontrado 
em lotes. Aqui pedimos abaixo de 5% !! de catálogo. Lote 2871 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................500
0592 - - ParticularParticular -  - Ano 1962 - Pacote com 390 ! Folhinhas alusivas ao 25º Campeonato Brasileiro de Basket realizado em Franca (SP) Todas seladas e carimbadas. Lote 
2875 da nossa última 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................150

COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não)
0593  (*)  1SD - Descobrimento. Selo isolado sem picote. Vinco horizontal e pequeno adelgaçamento - 1.300UF para par........................................................................150
0594  */(*)  9 - Próceres Panamericanos - Lote com 68 selos, sendo 2 blocos de 25 selos + 18 selos entre quadras e isolados - 1.700 UF (Acima de R$ 9.350). Lote 2892 da 
nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................370
0595  *  10 - Cabo Frio - Bloco de 45 selos, dividido em 2 partes: Bloco de 25 superior e de 20 inferior com interpanô no meio. Incluso a variedade 10A - Bem limpo 
- 710UF = R$ 3.900. Lote 2896 da nossa última 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................240
0596  (*)  11 - Bélem - 2 Blocos grandes: 15 selos (3x5) e 25 (meia folha - parte superior) Total 40 selos x 20UF = 800UF = R$ 4.400. Lote 2898 da nossa última 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................400
0597  ◉ 17A - Exército Paci� cador - Variedade Corpeio - 200 UF = Cerca de R$ 1.100.....................................................................................................................................150
0598  ◉ 26 - 300Rs Arquitetos - Quadra com sobreestampa não o� cial: OFR (Organização das Forças Revolucionárias) Selo da posição 2 com ela dupla. Carimbo: 
Campos 19.11.30 - Descolorido....................................................................................................................................................................................................................................80
0599  */**  27/40 - Revolução de 30 - Série completa em quadras. Parte margem de folha e basicamente 2 selos em cada quadra ** e 2 selos * - 1.784 UF....................700
0600  */(*)  27/40 - Revolução de 30 - Lote com 9 séries completas sem carimbo - 2.475UF (Cerca de R$ 13.600). Lote 2921 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................................950
0601 ◉  27/40 - Revolução de 30 - Lote com 10 séries completas com carimbo. Parte com pontos de ferrugem - 2.700UF (Cerca de R$ 14.800). Lote 2922 da nossa 
última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................................................900
0602  **/*  29 - 50Rs Revolução de 30 - Folha completa com 100 selos, dividido em 2 partes de 50 selos e 4 selos no total com a falta da cor Vermelha (# 29A) Apenas 
um ou outro com mínimos pontos de ferrugem em alguns picotes.........................................................................................................................................................................50
0603   */** 46 e 47 - 100 e 200Rs Revolução de 32 em blocos de 56 e 40 respectivamente - 144 UF (Acima de R$ 800). Lote 2943 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................................60
0604  *  46, 47, 48 e 52 a 56 - Revolução de 32 - Todos em quadras - 984 UF.......................................................................................................................................................400
0605 *  48 - 300Rs Revolução de 32 - Bloco com 64 selos (8x8) canto superior direito da folha - 192 UF ++ = R$ 1.050. Lote 2948 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................120
0606  **/*  70/73 - Exposição Nacional - Série completa em tira de 12 horizontal, formado por 6 pares interpanô (vide imagem) Parte com e parte sem � ligrana. Aqui 
também � zemos uma média das 2 colunas. Cerca de 500 UF = R$ 2.750 para 12 série isoladas. Lote 2970 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.................280
0607  **  78 - Pacelli 300Rs 1ª Tiragem - 800UF........................................................................................................................................................................................................600
0608  *  80/81tb - Pacelli 3ª tiragem - Lote com Tete beches/selos normais - 300Rs (21 Tete Beches e 24 selos isolados) e 700Rs (19 Tete Beches e 24 selos normais) Boa 
parte em quadras ou blocos maiores - 4.047 UF = R$ 22.000. Lote 3018 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................1.500
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não) (Continuação)
0609  **  81Tb - Pacelli 700Rs - 3ª Tiragem - Quadra formada por 2 tete beches. Absolutamente **. Perfeita centragem - 800UF ++.........................................................600
0610  *  99SD - Feira de Amostras - Quadra sem picote - 750UF...........................................................................................................................................................................480
0611  *  104SD - Cametá - Quadra canto superior esquerdo de folha e sem picote - 360UF...............................................................................................................................240
0612  (*)  105SD - Numismática - Par horizontal sem picote - 215UF..................................................................................................................................................................130
0613 **  105SD - Congresso Numismática - Belo bloco com 18 selos e com a vinheta central ! Todos **, sendo 12 com � ligrana e 6 sem � ligrana - 1.935UF = Cerca 
de R$ 10.600 sem contar o plus em função do estado, do múltiplo e da vinheta. Lote 3453 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................850
0614  **/*  106/109 Carlos Gomes - Série completa em folhas completas com 50 selos e 40 selos. Com e sem � ligrana.  Boa parte **. Aqui � zemos uma média entre as 2 
colunas e calculamos pelo + barato (� ligranado) 2.000UF = Cerca de R$ 11.000. Lote 3027 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....640
0615  *  111 - Feira de Amostras - 2 Blocos grandes: 30 selos e 50 selos. Total 80 selos x 9UF = 720 UF.........................................................................................................300
0616  (*)  ENSAIO - Ano ? - Facial 100Rs, indicação Correio E.U. do Brasil, aparecendo figura mitológica. Cor amarronzada. Tamanho 2x2,5 cm. Grande adelgaçamento 
traseiro e corte inferior...................................................................................................................................................................................................................................................50
0617  (*)  2 ENSAIOS - Ano ? - Facial 100Rs - Salto Avanhandava - Cores azul e esverdeado - Papel couchê. Tamanho +/- 2,5 x 2,5cm......................................................100
0618  *  111SD - Feira de Amostras - Par vertical sem picote - 550UF..................................................................................................................................................................440
0619  *  119/124 - Turismo - Série completa em quadras - 1.076 UF.....................................................................................................................................................................400
0620  (*)  136 - Santos - PROVA em par horizontal, sem picote e filigrana. Papel palha......................................................................................................................................50
0621  *  136SD - Santos - Quadra canto inferior de folha, sem picote. Ferrugem acentuada - 210UF..............................................................................................................100
0622  (*)  138 - Duque de Caxias - 8 PROVAS em diferentes cores + selo definitivo, afixados em cartolina e no verso texto explicativo da Lito Tipo Guanabara. Ferrugem 
na maioria deles............................................................................................................................................................................................................................................................200
0623  (*)  138 - Duque de Caxias - 8 PROVAS - Idem ao lote acima, só que agora soltas - 1 com leve raspagem traseira............................................................................300
0624  (*)  144SD - Mal Deodoro - Quadra margem inferior de folha e sem picote - 210UF..............................................................................................................................130
0625  *  152SD - Machado de Assis - Quadra canto superior de folha e sem picote. Pontos de ferrugem + acentuados - 210UF................................................................110
0626  (*)  152 - Machado de Assis - PROVAS - 2 quadras em diferentes gramaturas de papel e cores. Ambas picotadas.............................................................................150
0627  *  156SD - Colonização Porto Alegre - Quadra margem esquerda de folha e sem picote - 320UF.........................................................................................................200
0628  *  157CSD - Governo Getulio Vargas - Quadra margem superior de folha, sem picote - Ferrugem acentuada - 320UF....................................................................160
0629  *  159 - 5º Recenseamento do Brasil - 2 Folhas completas com 60 selos em cada. Parte enrrugado na parte central (onde encontra-se a vinheta) Incluso as 2 
variedades catalogadas em cada folha. Alguns selos estão **, mas computamos tudo como 2º coluna - 1.180UF = +/- R$ 6.500. Lote 3104 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................320
0630  (*)  160 - 200Rs Rei Afonso Henriques - 3 PROVAS em diferentes cores, sem filigrana e picote..............................................................................................................70
0631  **  162AEs - Centenário de Portugal - Sem filigrana. Exemplar margem esquerda de folha - 900UF....................................................................................................750
0632  *  169SD - Amador Bueno - Quadra canto superior de folha, sem picote - 210UF...................................................................................................................................130
0633  *  177SD - Congresso Eucarístico - Quadra sem picote - 210UF.................................................................................................................................................................130
0634  **  184SD - Advogados - Par horizontal, canto superior de folha e sem picote - 110UF............................................................................................................................70
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não) (Continuação)
0635  *  185 - Exposição Agro Pecuária - Quadra margem de folha, com falta do picote vertical no lado esquerdo. Ferrugem....................................................................70
0636  *  190 - Duque de Caxias - Quadra, com falta do picote vertical no lado direito.........................................................................................................................................70
0637  (*)  190 - Duque de Caxias - PROVA em quadra bicolor, sem picote e filigrana.......................................................................................................................................100
0638  (*)  190 - Duque de Caxias - PROVA em quadra bicolor, sem picote e filigrana, diferente na cor do lote acima.................................................................................100
0639  (*) 191 - Barão do Rio Branco - PROVA - Bloco com 20 selos (2 tiras de 10, parte inferior da folha) Cor de� nitiva, Papel Liso, sem � ligrana e picote. No verso, 
2 anotações manuscritas: "O� cina de Impressão 30/XII/43 - Euclydes de Mello Baracho - Chefe " + Aprovado pelo decreto em 31.XII.43. Lote 3140 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................200
0640  (*) 195 - Paci� cação do RS - Conjunto montado em folha quadriculada, contendo 2 pares de PROVAS sem picote, goma e � ligrana, sendo uma delas em dupla 
impressão ? Segue artigo em inglês a respeito e onde a pessoa indicaria que só existem 90 selos (1 folha) com esta variedade. Informação correta ? Lote 3141 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................120
0641  (*)  210 - 5,00 FEB - PROVA em quadra, papel liso espesso, sem picote e filigrana. Cor definitiva.........................................................................................................80
0642  (*)  210 - 5,00 FEB - PROVA em quadra, papel liso fino, sem picote e filigrana. Cor definitiva...............................................................................................................80
0643  (*)  212A - Saldanha da Gama - Sem filigrana e sem goma - 360UF...........................................................................................................................................................230
0644  (*)  213 - Ponte Internacional - PROVA em quadra sem picote, goma e filigrana.......................................................................................................................................80
0645  (*)  215 - UPAE - PROVA em quadra sem picote e goma. Filigrana hexagonal. Cor definitiva................................................................................................................80
0646  (*)/*  216/221 - UPAE - 6 diferentes valores com sobreestampa SPECIMEN............................................................................................................................................100
0647  (*)  223 - Constituição - PROVA em quadra canto superior de folha. Preto intenso. Sem picote e filigrana..........................................................................................80
0648  (*)  223 - Constituição - PROVA em sextilha horizontal - Sem picote e filigrana.....................................................................................................................................120
0649  (*)  224 - Orquídeas - PROVA em quadra canto inferior de folha. Sem picote e filigrana.........................................................................................................................80
0650  (*)  236SD - Belo Horizonte - Quadra sem picote. Vinco horizontal entre os selos - 250UF...................................................................................................................150
0651  **/* 249/249a - Ruy Barbosa - 4 Folhas completas com 40 selos em cada e com diferentes numeros na lateral esquerda: de 1 a 4. Possivelmente diferentes tiragens/
chapas, visto que temos variações de cores. Quase todos os selos **. Lote 3172 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................100
0652  *  426Y - Congresso de Municípios - Folha completa com 50 selos marmorizados - 35UF cada x 50 = 1.750UF = Cerca de R$ 9.600. Aqui pedimos menbos de 4% 
de catálogo. Lote 3189 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................320
0653  **/*  472Y -Henrique Dias - Lote com 14 folhas completas, todas marmorizadas - 24UFx 350 selos = 8.400 UF (Cerca de R$ 46.200) Aqui pedimos bem menos de 
1% !! do valor de catálogo. Grande maioria ** (goma plena). Lote 3195 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................350
0654  */** 484 - Tricentenário dos Correios - Folha completa com 50 selos e princípio de transparência da cor vermelha. Apenas um ou outro selo com leves pontos 
de ferrugem. Bem como pontos nas margens da folha. Lote 3196 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..........................................60
0655  (*)  492 - Campanha Mundial contra a Fome - Folha completa com 25 selos e emenda de bobina horizontal atravessando a folha (5 tiras verticais). Lote 3197 da 
nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................60
0656  *  506 - Banco do Nordeste - Folha completa com 25 selos e visivel deslocamento do picote vertical. Lote 3199 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 
20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................80
0657  **/*  517Y - IV Centenário do Rio de Janeiro - 2 folhas completas com 25 selos em cada e marmorizadas - 30UF x 50 = 1.500UF = Cerca de R$ 8.200. Aqui pedimos 
menos de 4% de catálogo. Lote 3201 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................300
0658 **  520 - Aleijadinho - Folha completa com 25 selos e EMENDA DE BOBINA vertical atingindo as 5 tiras. Lote 3202 da nossa última VSO especial, agora oferecido 
com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................................60
0659  *  554 - Ruben Dario - Folha completa com 25 selos e EMENDA DE BOBINA vertical atingindo as 5 tiras. Lote 3207 da nossa última VSO especial, agora oferecido 
com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................................60
0660  **  636A - OIT - Quadra margem de folha, com minimo vestigio da cor dourado - É a variedade catalogada ?.................................................................................500
0661  **  744 - Carranca - Variedade: deslocamento das cores para baixo..............................................................................................................................................................50
0662  **/*  768SD - Exportação Agro Pecuária - Par vertical sem picote - 210UF...............................................................................................................................................140

653 - Lote com 14 folhas marmorizadas
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não) (Continuação)
0663  *  782 - Fauna/Flora - Folha completa com 55 selos e ligeiro, mas visível deslocamento horizontal das cores. Ferrugem acentuada. Lote 3296 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................130
0664  **  795 - Dia do Selo 1973 - Folha completa com 55 selos............................................................................................................................................................................200
0665  **/*  806/810 - Monteiro Lobato - Folha completa e a seguinte variedade: Da parte central para baixo, parece que falta  a cor vermelha em alguns selos, � cando 
"amarelo" em vez da cor "rosada". Curioso. Alteração quimica ? Vendido sem garantias, mas ao que tudo indica é uma falha/falta mesmo. Lote 3304 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................120
0666  **  812SD - Arte Barroca - Par vertical sem picote. Ainda não catalogado. Lote 0903 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.................180
0667  **  815 - Arte Barroca - Quadra com deslocamento central horizontal das cores. Temática Música, Anjos etc.....................................................................................80
0668  **  834 - Ponte Rio Niterói - Folha completa com 55 selos e deslocamento gradual para cima das cores, � cando bem visível nas primeiras 5 � leiras. Lote 3315 da nossa 
última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....,..........................................................................................................................................................................130
0669  **  846 - Sete Cidades - Folha completa com 55 selos, transparência da cor marrom - 3 selos *. Aqui pedimos menos de R$ 2,5 por selo. Lote 3320 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................120
0670  **  920 - ONU - Tira de 4 vertical, ficando o 1º selo com enorme deslocamento do picote. Vide imagem. Lote 0908 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 
10% de desconto..............................................................................................................................................................................................................................................................90
0671  **  985g - UPU - Impresso na goma. Margem de folha - 500UF...................................................................................................................................................................400
0672  **  1120A - UPU - Sem a faixa violeta - 720UF..............................................................................................................................................................................................500
0673  **  1148 - Papa - Variedade: Grande deslocamento vertical das cores, formando "rosto duplo".............................................................................................................180
0674  **/*  1149 - Papa - Trinca vertical com variedade: Batida do pente errada, ficando o selo inferior com picote deslocado (vide imagem).......................................150
0675  **  1150 - Papa - Variedade: Grande deslocamento horizontal da cor preta, formando "rosto duplo". Temática Aparecida..............................................................160

0676  **/*  1151A - Papa - Quadra com falta da cor preta - 4.800 UF ++........3.000

0677  **  1151 - Papa - Variedade: Grande deslocamento horizontal da cor preta, formando "rosto duplo"...................................................................................................180
0678  **  1152 - Papa - Variedade: Deslocamento horizontal da cor preta, formando sombra no rosto...........................................................................................................120
0679  **  1167 - Papagaio - Cara Roxa - Folha completa com 50 selos e deslocamento ligeiro, mas bem visível do picote vertical. Aqui saindo à R$ 4 !! cada. Lote 3395 
da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................200
0680  **  1169A - Papagaio - Exemplar margem inferior de folha e sem a cor preta - 1.200 UF = Cerca de R$ 6.600. Lote 0918 da nossa VSO anterior, agora oferecido 
com 10% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................570
0681 *  1608/1613 - Peixes - Folha completa com 4 sextilhas e a seguinte variedade: Nas 2 sextilhas da direita da folha, falha bem parte das cores, � cando bem visivel nos 
selos da posição 5 e 6 da sextilha. O mesmo ocorre na sextilha de baixo. Não nos parece alguma interferência quimica. Acompanha folha normal para comparativo da 
variedade. Lote 3404 da nossa 71ª VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................80
0682  **  1921/1923 - Ayrton Senna - Conjunto com 20 folhas completas (200 Séries) - 600 UF......................................................................................................................400
0683  **  1951/1952 - Animais Pré Históricos - 7 folhas completas de cada (210 séries) 714 UF - R$ 346 de facial.......................................................................................380
0684  **  1963/1964 - Lubrapex - 9 folhas completas de cada (270 séries) 1.053 UF...........................................................................................................................................400
0685  **  1969/1970 - Série América - 8 folhas completas (120 séries) 300 UF....................................................................................................................................................150
0686  **  1993/1995 - Beija Flores - 11 jogos de folhas completas (264 séries) 4.065 UF..................................................................................................................................1.000
0687  **  1996/1999 - Centenário das Olimpíadas Modernas - Série completa em 3 folhas completas de cada (72 séries) 1.252 UF..........................................................500
0688  **  2007/2009 - Orquídeas - 6 jogos de folhas completas (144 séries) 1.252 UF........................................................................................................................................500
0689  **  2051/2066 - Criança e Cidadania - Conjunto com 32 folhas completas, sendo 31 sem carimbo e 1 com carimbo comemorativo - 32UF cada x 32 folhas = 1.024 
UF. Aqui pedimos - de R$ 20 por folha......................................................................................................................................................................................................................600
0690  **  2089/2112 - Oceanos - 10 Folhas completas e 2113/2136 - Copa do Mundo - 16 Folhas completas - 998UF = Cerca de R$ 5.500. Lote 3409 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................320
0691  **  2089/2112 - Oceanos - Conjunto com 63 !! folhas completas x 38,40UF cada = 2.419 UF. Aqui pedimos - de R$ 20 por folha...............................................1.200
0692  **  2113/2136 - Copa do Mundo de Futebol - 18 folhas completas x 38,40UF cada = 691 UF. Aqui pedimos - de R$ 20 por folha..................................................300
0693  **  2631 - Dia do Professor - Bloco com 20 selos (5x4) com grande deslocamento horizontal do corte de destaque do selo. Lote 3416 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................320

Atenção
 - No dia da Venda (09/Abril) não serão levados volumes de formato grande

- Captação de lotes para o 2º seme� re  até � nal de Junho
- Nosso escritório e� ara fe� ado de 28/04 a 10/05
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695 - Folha com variedade
697

703 - Maçonaria - 30 Folhas 702 - Maçonaria - 32 Folhas

694 - 10 folhas

700 - 13 folhas no total

701 - 3 folhas diferentes

704 - Maçonaria - 20 Folhas 705 - Maçonaria - 20 Folhas
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COMEMORATIVOS EM GERAL (Selos tipo, provas, � ecimen, sem picote, variedades catalogadas e não) (Continuação)
0694  **  2720 - Personalizado (Ipê) sentido vertical - 10 folhas completas com vinheta do BOS (Banco de Olhos de Sorocaba) Maioria com alguma aderência na 
margem, no lado esquerdo (inferior/superior) 12UF cada selo X 12 selos = 144 UF x 10 folhas = 1.440 UF..................................................................................................500
0695  **  2695/2696 - Garibaldi - Folha completa com 30 selos e variedade: deslocamento do picote vertical, chegando a tocar na legenda Brasil 2007. Vide imagem. 
Temática Maçonaria.Lote 3418 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................400
0696  **  2855 - Personalizado Minas Gerais- Lote com 12 folhas completas (10 ilustrações diferentes - sentido horizontal) e # 2856 (sentido vertical - 1 folha) Total 13 folhas 
com 1.872UF = R$ 10.300. Aqui pedimos menos de R$ 50 por folha. Lote 3419 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................570
0697  **  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. Lote 3421 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto........130 
0698 **  3085/3087F - Estações Ferroviárias - Jogo completo em folhas completas. Lote 3422 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................100
0699  **  3367 (Centenário do Cômite Olimpico Brasileiro) Lote com 8 folhas completas - R$ 552 de facial. Lote 3423 da nossa última VSO especial, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................400
0700  **  Personalizado (Ipê) 10 folhas completas no sentido horizontal e 3 no vertical, com diferentes comemorações relativas à cidade de Piracicaba (SP) Total 13 
folhas diferentes. Aqui pedimos - de R$ 50 por folha..............................................................................................................................................................................................600

COMEMORATIVOS - PERSONALIZADOS BÁSICOS (Todos da temática Maçonaria, saldo o 1º lote)
0701  **  3 folhas completas, todas com relação à cidade de Piracicaba (SP): Diocese de Piracicaba (2019) Jubileu de Diamante Sacerdotal - Mons Jorge Simão Miguel 
(2015) e  250 anos da cidade (2017)...........................................................................................................................................................................................................................120
0702  **  Ano 2015 - XLIV CMSB - Lote com 32 folhas completas x 12 selos em cada. Aqui saindo à R$ 20 por folha. Lote 3546 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto.Aqui saindo abaixo do facial..................................................................................................................................................................650
0703  **  Ano 2017 - 170 Anos do Poeta Castro Alves - 30 folhas completas x 12 selos em cada. Aqui saindo à R$ 20 por folha. Lote 3548 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo abaixo do facial.............................................................................................................................................................600
0704  **  Ano 2017 - ARLS Castro Alves - CFMB - 20 folhas completas x 12 selos em cada. Aqui saindo à R$ 24 por folha. Lote 3549 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................480
0705  **  Ano 2017 - Blumenau - 138 Anos de Fundação  - 20 folhas completas x 12 selos em cada. Aqui saindo à R$ 24 por folha. Lote 3550 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................480
0706  **  Ano 2018 - 4 tipos diferentes, todos com 3 folhas completas de cada: 51º Encontro do Dia do Maçom + Grande Oriente do Brasil + 1º Encontro Nacional da 
Familia Maçonica GOB + Loja Maçonica Delta dos Ingleses. Todos eventos realizados em SC. Total 12 folhas. Aqui saindo à R$ 25 por folha. Lote 3552 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................300
0707  **  Ano 2017 - 90 anos da Grande Loja Maçonica do Estado de São Paulo - 2 tipos diferentes - 10 folhas de cada = 20 folhas x 12 selos em cada = 240 selos. Aqui 
saindo à R$ 25 por folha...............................................................................................................................................................................................................................................500

COMEMORATIVOS - QUADRAS com CARIMBO COMEMORATIVO e/ou de 1º DIA
0708  ◉  CARIMBO COMEMORATIVO ANO 1987 - Pacote contendo 830 QUADRAS, todas com carimbo comemorativo e de 23 tipos diferentes. Todos em folhas 
completas, ou seja, a folha completa com carimbo comemorativo. Todos completos. Mediante solicitação enviaremos a numeraçao dos selos constantes neste lote. 
Total 3.320 selos. Aqui pedimos menos de  0,25 !! centavos por quadra. Lote 0631 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Lote 3555 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................................................................200 
0709  ◉  QUADRAS COM CARIMBO COMEMORATIVO ANO 1988 - Pacote contendo 2.465 QUADRAS, todas com carimbo comemorativo e de apenas 21 
tipos diferentes. Quase todos em folhas completas, ou seja, a folha completa com carimbo comemorativo. Todos completos. Mediante solicitação enviaremos a 
numeração dos selos constantes neste lote. Total 9.860 selos. Aqui pedimos menos de 0,20!! centavos por quadra. Lote 3556 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................................................450
0710  ◉  CARIMBO DE 1ª DIA - Interessante coleção dentro de 4 Classificadores, contendo 1.440 !! QUADRAS DIFERENTES com carimbo de 1º Dia e entre C259 (ano 
1951) e C1315/17 (última série onde este tipo de carimbo foi aplicado, visto que depois ele foi unificado) Encaixados sequencialmente. Se formos usar o método de 
cálculo do catálogo, teremos o equivalente à cerca de R$ 30.000. Muitas DRs diferentes (cidades diferentes e consequentemente carimbos diferentes) Séries completas, 
os bons anos 70 bem representados etc. Aqui pedimos basicamente a mesma proporção do lote abaixo (cerca de R$ 1,40) por item, que do mesmo jeito do lote posterior, 
paga uma fração do valor do selo. Lote 3558 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................2.000

706 - Maçonaria - 12 Folhas

707 - Maçonaria - 20 Folhas
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COMEMORATIVOS - QUADRAS com CARIMBO COMEMORATIVO e/ou de 1º DIA (Continuação)
0711  ◉  CARIMBO DE 1ª DIA - Coleção "irmã" do lote anterior, com as mesmas caracteristicas, agora com 1.473 !! QUADRAS DIFERENTES com carimbo de 1º dia. Esta 
agora começa no ano 1958 e vai até o ano 1983. Embora seja de origem (fornecedor) diferente do lote acima, é um pouco + completa (vímos alguns com as 31Drs 
completas) pois começa e termina antes, mas tem + material. Cidades diferentes, séries completas etc. A proporção pedida é basicamente a mesma e agora estão encaixados 
sequencialmente em 2 classificadores. Lote 3559 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................2.000
0712  ◉  CARIMBO DE 1ª DIA/COMEMORATIVO/NÃO ALUSIVO - Grande "estoque" dentro de 9 Classificadores de formato grande, contendo acima de 5.800 !! Quadras, 
maioria com carimbo comemorativo e 1ª dia, mas também algumas com carimbo comum e outras com carimbo não alusivo, mas que não representam 10% do total. 
Diversas Dr's diferentes entre anos 1976 e 1979. Começa desde o meio do anos 50 até o começo dos anos 90, antes do Real. Alguns só 1x e outros com muita repetição. 
Encaixados de forma aleatória. Os bons anos 70 basicamente estão muito pouco representados. Aqui pedimos menos de 0,40 (cinquenta centavos) por quadra. Ideal 
para o revendedor, uma vez que temos centenas e centenas de tipos diferentes. Lote 3558 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....2.200

COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS
0713  */**  QUADRAS - Caixa plástica com quse 1.500 quadras entre décadas de 40 (pós Réis) e 90 (antes do Real) Total cerca de 6.000 selos.....................................240
0714  (*)  FOLHAS COMPLETAS DO RÉIS - Lote com 11 diferentes folhas completas, todas lavadas (sem goma): C62 (com e sem � ligrana) 96 (1 selo com a 
variedade) 104 (com e sem � ligrana e gomada) 128, 135, 137, 138 (com as 2 variedades) 143, 152, 158 e 159 (ambas com as 2 variedades) Aqui saindo à apenas R$ 25 
por folha. Uma ou outra pode ter descolorido um pouco, justamente em função da lavagem.........................................................................................................................280
0715  */**  QUADRAS - Coleção dentro de antigo classi� cador, com 292 diferentes, entre C1 (ano 1900 e C340 (ano 1954) faltando os principais itens, mas com a 
quadra do selo C7 sem goma. Em boa parte delas, temos 2 selos ** e 2 selos com a goma alterada de alguma forma. Seguramente alto valor de catálogo....................300
0716  **/*  Classi� cador com cerca de 750 selos, quase todos sem carimbo. Incluso a parte aérea comemorativa e alguns selos de Blocos. Só numa minima parte 
etiquetada já temos 830UF = R$ 4.500. Boa quantidade de selos/quadras da série C328/332 com diversas variações de papéis. Grande valor de catálogo. Lote 3577 da 
nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................................................350
0717 - Anos de 1987 a 1993 - Completos, em FOLHAS  - Parte com os selos regulares. Em 1993 alguns em Real - Todas as folhas a� xadas por uma das margem 
em albuns com capa dura. Os selos estão intactos e ** - Lote 3587 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................450
0718  ◉/*/**/(*) 2 Classi� cadores importados de fundo preto e bi partidos com � ta adesiva. No total 1.600 selos, com e sem carimbo (com e sem goma) de 937 tipos 
diferentes entre anos 1908 e 1994. Todos ordenados. Só os classi� cadores vazios valem fácil R$ 300.............................................................................................................450
0719  ◉  Caixa contendo cerca de 415 tipos diferentes, separados em envelopes de celofane e entre o padrão Réis (primeiras emissões) e ano 1968 e depois alguma pouca 
coisa após. Cerca de 40.000 selos no total. Para chegarmos nesta quantia, pesamos 1.000 selos e descontamos o peso dos envelopes/caixa etc. Aqui pedimos pouco + 
de 0,10 centavos por selo. Lote 3590 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................500
0720  **  PERSONALIZADOS - Lote com 13 folhas: # 2598 (Turismo - 3 folhas) 2677 (Ipê/Bandeira - 3 folhas) 2720 (Ipê/Bandeira - sentido vertical - 1 folha) 2802/2813 
(Tocantins) 2853 (Ipê/Bandeira) 2854 (Ipê/Bandeira - Sentido vertical - 2 folhas) e 2885/2896 (São Paulo - 2 folhas) 1.224 UF = R$ 6.700. Aqui pedimos a média de 
R$ 40 por folha. Lote 3591 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................500
0721  **/*/(*)  PACOTES e SEM CARIMBO - Caixa contendo: 2 cartelas com 100 diferentes + 12 envelopes com 200 diferentes (alguns carimbados) 1 cartela com 
500 diferentes + 1 porte com 1.400 diferentes e 2 cartelas com 1.500 selos diferentes, No total temos 7.500 selos prontos para revenda..................................................600
0722  **  PLANO REAL - R$ 889 de facial entre anos 1994 e 2018. Parte nos anuários, parte em pasta. 1º porte calculado à R$ 2,10. Diversos blocos com carimbo 
comemorativo, mas não computados.........................................................................................................................................................................................................................750
0724  ◉/*/**/(*)  PADRÃO RÉIS - Classi� cador englobando só emissões do padrão Réis (RHM 1/177) contendo centenas de selos, ordenados sequencialmente. De 
um modo geral, no máximo 5x por exemplar, mas na maioria só temos 3x ou até menos. Diversas séries completas: Pananericano x 2 novos + sobras, Revolução de 
30 (mista) Revolução de 32 (nova) etc. A quantidade de selos usados também não é grande. Do Pacelli só temos os selos da 3ª tiragem. Alguns selos também estão 
no estado **. No total temos cerca de 3.500 UF = Acima de R$ 19.000 fora todos os carimbados que não foram computados. Aqui pedimos 5% de catálogo. Lote 3609 
da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................1.100
0725  **/*/(*) ◉   2 Caixas pesando 9,165Kg liquido, contendo cerca de 880 tipos diferentes, separados em envelopes e entre # 1 e # 1376 (ano 1984) Falta o material 
entre os anos 1969 e 1975. Nas décadas de 50 e 60 temos os selos nos 2 estados (com e sem carimbo) e antes e depois disto, só usados. Incluso a parte aérea comemorativa. 
Cerca de 92.000 selos no total. Para chegarmos nesta quantia, pesamos 1.000 selos e descontamos o peso dos envelopes/caixa etc. Aqui pedimos pouco mais de 0,01 centavo 
por selo. Lote 3610 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................1.100

724 - Padrão Réis - Classificador

720 - 13 folhas no total
715 - Quadras - 292 diferentes
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0726 (*)/*/**/ ◉  Caixa pesando quase 8Kg com certamente + de 2 dezenas de mil selos novos e usados. Parte separados em envelopes por anos/tipo/década, centenas 
de quadras, além de diversos pacotes com 1.000 selos diferentes sem carimbo. Maioria do material sem carimbo. Parte grudados entre si. Enorme valor de catálogo. 
Década de 20 à 90. Lote 3611 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................1.100
0727  ◉  CARIMBADOS/USADOS - Coleção dentro de 4 Albuns (Ta� sa e depois Marek) entre anos 1900 e 2019. Não completa no período, mas com milhares de selos 
diferentes. Os + antigos com carimbos normais de circulação e dos + atuais com carimbos comemorativos. Incluso dezenas e dezenas de blocos, algumas mini folhas 
etc. Boa Parte em protetores. Até pelo preço inicial, é logico que faltam as coisas melhores, mas também tem lacunas em selos bem baratos. Incluso a série da Rev-
olução de 30 completa, Bloco da Arte Moderna etc. Seguramente alto valor de catálogo.................................................................................................................................1.200
0728  **  PLANO REAL - Pacote contendo milhares de itens, entre anos 1994 e 2007, todos já do PLANO REAL. Separado em envelopes pelos anos. No ano de 1996 temos 
12x o selo da "Xuxa" e 18 séries da Bienal (1 com carimbo comemorativo) calculados só pelo facial !!. Alguns regulares pelo meio, bem como alguns com a goma alterada 
e algumas quadras com carimbo comemorativo. Mediante solicitação enviaremos o inventário por ano. No total temos R$ 2.767 de facial. Aqui pedimos apenas o facial de 
inicial e nada +........................................................................................................................................................................................................................................2.400

0729  ◉/*/**/(*)  SÓ PADRÃO RÉIS - RHM 1 a 177 - Estoque dentro de classificador contendo 2.914 selos, sendo 1.312 sem carimbo, com 
e sem goma e 1.602 carimbados/usados. A vantagem é que no máximo temos 10 de cada !! Os últimos selos da Revolução de 32 foram 
calculados com 1/2 do valor do selo usado, pois não temos como comprovar se o carimbo é da época da sua utilização. Basicamente todos 
os selos "tipo" representados. Caso haja interesse, podemos enviar o inventário do lote que tem 24.492UF (Cerca de R$ 134.000) Aqui 
pedimos 2% deste valor. Lote 3619 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...........................................2.500
0730 ◉ CARIMBOLOGIA - Vasta coleção dentro de grosso classi� cador nacional e separados pelas letras (A-W) e assim distribuído: 
1.200 !! CARIMBOS DIFERENTES, com 872 tipos diferentes, sendo 234 em múltiplos (pares, trincas, quadras - que sempre foram 
computados como 1 carimbo só) Centenas de selos do padrão Réis, onde só 15 deles cotam usados, 520UF = Acima de R$ 2.600. Todos uma 
um identi� cados. Engloba desde o selo C4 até os anos 80. Nunca antes tivemos um conjunto tão vasto para venda. Aqui pedimos apenas 
R$ 2,50 por carimbo, quando no mínimo paga-se R$ 5 no varejo por cada um deles e outros até bem +.........................................3.000

729

730
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740 741

742

751 - Anos 80 - 191 franquias isoladas

753 - 3 envelopes

745

755 - Coleção montada com 48 folhas expositivas

743
744
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COMEMORATIVOS - QUADRAS com CARIMBO COMEMORATIVO e/ou de 1º DIA (Continuação)

0731  **/*  Coleção extremamente completa (deve faltar uma 1/2 dúzia de itens) para estar 
completa entre os anos 1900 e 2019. Acondicionada em 4 Albuns (1 Ta� sa e 3 Marek) só com 
selos sem carimbo. Grande maioria gomados, mas parte a� xados com charneiras e a parte + 
atual em protetores. Tem basicamente tudo do Real para cá, como: centenas de personaliza-
dos isolados (como o album pede) Folhas completas (Natal de 2003, Chico Landy, Times de 
Futebol entre outras) TODOS OS BLOCOS até o ano 2019 (B7, Ouro Fino, Feira N. York, 
Dutra, Brasiliana 1983, Brasiliana 93 nas 4 posições etc) Também vimos algumas � ligranas 
menores, como C157A, C172A **, C177A e C183A **. No caso dos Pacelli, temos os selos 
isolados completos (conforme o Album) e os tete beches de 300Rs da 1ª Tiragem e a série da 
3ª Tiragem. Só do Real, temos quase 20 anos e com milhares de reais de facial fora todos !! os 
Blocos + parte de seus selos (quando possível) etc. Gigantesco valor de catálogo......................4.800

COMEMORATIVOS - ACUMULAÇÕES - SELOS (FOLHAS COMPLETAS)
Obs : Todos os próximos 7 lotes referem-se a folhas completas e do período do Real. Todas ** (goma plena) salvo as com indicação ao 

contrário. Os selos de 1º porte foram calculados com o facial de 2,10. Mediante solicitação enviaremos o inventário dos anos. 
Aqui pedimos apenas o facial.

0732  **  Ano 1994 - 31 folhas no total, de 23 tipos diferentes - R$ 248,40 de facial...........................................................................................................................................220
0733  **  Ano 1995, faltando só o # 1971/1972 para estar completo - 43 tipos diferentes com R$ 758,30 de facial........................................................................................680
0734  **  Anos 1996 e 1997 - 32 tipos diferentes com R$ 252,81 de facial.............................................................................................................................................................230
0735  **  Ano 1998 - 86 tipos diferentes - R$ 950,23 de facial.................................................................................................................................................................................850
0736  **  Ano 1999 - 35 tipos diferentes - R$ 381,90 de facial.................................................................................................................................................................................350
0737  **  Ano 2000 - 2237v (1 folha - 6 selos *) 2238/41 (2) 2255/74 (10 folhas) 2282/83 (1) 2289/2290 (1) 2301/2340 (3 folhas) 2346v (2 folhas) e 2347/52 (1 folha) Total 
1.180 UF..........................................................................................................................................................................................................................................................................400
0738  **  Anos 2015 a 2017 - 36 folhas no total com R$ 2.037 de facial...............................................................................................................................................................1.750

COMEMORATIVOS - HISTÓRIA POSTAL
0739   Ano 1931 - Cartão de propaganda, impresso, circulado do Rio de Janeiro para a Suiça. Selo 30 (100Rs Revolução de 30) 200 UF = +/- R$ 1.100.................100
0740    Ano 1932 - Envelope circulado da Bahia para Paris, com chegada. Selo C37 (1$000 Revolução de 30) em franquia isolada. Vinco central............................120
0741    Ano 1932 - Envelope circulado dentro da cidade de S.Paulo. Selo 47 (200Rs Revolução de 32) Anulado ? Data ilegível, mas mês IX........................................50
0742    Ano 193 ? - Cartão postal do Cristo Redentor, circulado do Rio de Janeiro para a Austria. Porteado com selo C89 (Cruz Vermelha) com carimbo tipo mecânico 
obliterando-o. Não consta este porte para a Europa, no catalogo RHM..............................................................................................................................................................110
0743    Ano 1935 - Envelope registrado ? circulado de Mato Grosso para a Alemanha via Condor (carimbo alusivo da empresa) com chegada. Selos no verso e na 
frente, com Tete Beches do Pacelli de 700Rs da 2ª Tiragem e do 300Rs da 3ª Tiragem - 9.800Rs de porte - Correto ?..................................................................................600
0744   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.................................................................................................................................80
0745   Ano 1946 - Envelope timbrado circulado de Poços de Caldas (21.8) para S.Paulo. Selo 213 (Ponte Internacional) anulado à lápis + carimbo T e par selo 
400Rs Cifra horizontal para pagar a taxa no destino (SP - 26.8) que foi considerado corretamente com o dobro da diferença, ou seja, eles não consideraram o selo. Peça 
montada em folha expositiva com explicação a respeito da emissão e da taxa. Ótima conservação. Lote 3811 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................................150
0746   Ano 2008 - Envelope formato um pouco maior (pardo) circulado de Brasília para Florianópolis e porteado com selo 2622FP (FALSO POSTAL) do Congresso 
da UPAEP. Acompanha fragmento com ele isolado com a mesma data de ano. Lote 3827 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................50
0747   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. Lote 3834 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.......100
0748    ANOS 70 - FRANQUIAS MISTAS/ISOLADAS - Lote com 546 envelopes circulados, grande maioria dos últimos 2 anos. Lote 3836 da nossa última VSO 
especial, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................300
0749    DÉCADA 70 a 90 - Caixa com 815 envelopes circulados entre anos 1975 e 1999, dos quais 196 são registrados. Lote 3851 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 60% de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................160
0750    ANOS 80 - FRANQUIAS MISTAS/ISOLADAS - Lote com 478 envelopes circulados, maioria franquias mistas. Lote 3837 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................300
0751    ANOS 80 - Coleção com 191 diferentes  peças circuladas, todas com franquias ISOLADAS. Entre C1131 e C1656. Lote 3839 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................400
0752  ANOS 90/COMEÇO 2000 - Caixa com 800 envelopes circulados. . Lote 3840 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto... ...........................200
0753    SÉRIE CARLOS GOMES - Conjunto com 3 envelopes expressos circulados, com 1 ou + selos da referida série. 2 deles de São Paulo para o Rio de Janeiro e 
1 com destino ao contrário. Ferrugem em maior ou menor proporção...................................................................................................................................................................80
0754    Lote com 28 envelopes circulados, sendo 14 da década de 30 e mesma quantia da década de 40. Incluso franquias isoladas, múltiplas (quadras) mas a maioria 
em franquia mista. Grande maioria com circulação interna, mas registrados, expressos, aéreos etc. Qualidade mista. Total 28 peças......................................................160
0755    Coleção montada em 48 folhas expositivas tamanho A4 e intitulada: Sobrecartas com selos comemorativos do padrão Cruzeiro "1942-1950", composta 
por 92 peças circuladas, boa parte diferentes e/ou em diferentes con� gurações! Com a parte aérea comemorativa. Incluso franquias isoladas, múltiplas e mistas. 
Basicamente todas as folhas tem 2 peças, com a devida descrição de trajeto. Engloba entre os selos C178 e C258. Pertenceu ao conhecido colecionador Elimar 
Garcia - SPP e Americana. Aqui pedimos menos de R$ 16 por peça. Lote 3852 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................1.400
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AÉREOS - Selos 
0756  **/*  17A - 50Rs Bartolomeu de Gusmão - Folha completa com 100 selos: Emissão de 1933 - Ordem nº 403 - Maquina nº 39 - Leonel Nunes - Cerca de 10 selos 
tem pontos de ferrugem e o restante está ** - Cerca de 925 UF = +/- R$ 5.100 ++. Lote 3881 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................400
0757  (*)  23 - 2$000Rs Bartolomeu de Gusmão - PROVA isolada com � ligrana Correinho, sem picote e goma. Cor verde claro................................................................50
0758  (*)  23 - 2$000Rs Bartolomeu de Gusmão - PROVA isolada com � ligrana Correinho, sem picote e goma. Cor majenta.....................................................................50
0759  (*)  23 - 2$000Rs Bartolomeu de Gusmão - PROVA em par com � ligrana Correinho, sem picote e goma. Cor carmim.....................................................................90
0760  **/*  26 - 50Rs Bartolomeu de Gusmão - Folha completa com 100 selos: Emissão de 1934 - Ordem nº 403 - Maquina nº 44 - Antenor Callado - Cerca de 10 
selos tem pontos de ferrugem e o restante está ** - Cerca de 2.200 UF = +/- R$ 12.000 ++. Lote 3899 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........640
0761  **  32/32Es - 2$000 Bartolomeu de Gusmão - Rara folha completa com 50 selos no estado **, � cando parte sem � ligrana, mas que tem a mesma cotação do 
� ligranado. Peça oriunda dos USA e deve ser a única disponível no mercado atual neste estado - 1.200UF ++ = R$ 6.600. Lote 3902 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................950
0762  **  33 - 3$000 Nyrba - Filigrana N - 210UF.....................................................................................................................................................................................................160
0763 */**  36 - 3$000 Nyrba - Folha completa com 100 selos, maioria ** - 1.000 UF (Cerca de R$ 5.500). Lote 3907 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de
 desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................................300
0764 */**  37 - 3$500 Bandeira Nacional - Folha completa com 100 selos - metade ** - 1.000 UF (Cerca de R$ 5.500). Lote 3908 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................250
0765  (*)  45H - Estado Novo - Variedade: Sobrecarga dupla - 260UF...................................................................................................................................................................200
0766  (*)  46 - Presidente Morinigo - PROVA em par horizontal, sem picote goma e � ligrana. Papel espesso. Cor de� nitiva.......................................................................50
0767  (*)/*  48/50 - Centenário do Selo -  Conjunto com 5 diferentes variedades, catalogas e não: 1,00: Quadra com deslocamento horizontal do amarelo + 2,00: Quadra 
sem a cor verde do fundo e 5,00: Quadra com total falta do picote vertical + par horizontal sem a cor solferino do fundo e falta do picote superior e par vertical sem 
a cor solferino, sem picote entre os selos e com dupla impressão do preto...........................................................................................................................................................400
0768 * 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 catálogo. Lote 3946 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................70
0769  *  57F - Bartolomeu de Gusmão - Papel � no. Apenas 1 dente com ponto de ferrugem - 180UF/360UF...............................................................................................200
0770  (*)  60 - Barão do Rio Branco - facial 5,00 - PROVA em papel jornal na cor violeta, sem picote. Tamanho +/- 7 x 4,5 cm................................................................150

AÉREOS - ACUMULAÇÕES (SELOS)
0771 */(*)/◉ 1ª SÉRIE - MAL HERMES - SÓ VARIEDADES NA SOBRECARGA - Pequeno lote encaixado em folhas de classificador, com basicamente 35 
Variedades diferentes, de 15 tipos diferentes (incluso dos 2 últimos) e separado pelas 4 posições de deslocamento: Para cima, para baixo, para a esquerda e para a 
direita. Alguns discretos e outros + marcantes. Aqui saindo a - de R$ 8 cada. Lote 3996 da nossa 71ª VSO, agora oferecidos com 20% de desconto....................................230
0772  */(*) PRÓCERES AERONAÚTICA - Facial 2$000 (3 Quadras + 4 isolados + 2 quadras do # 32) 5$000 (1 quadra + 3 isolados + quadra do # 35) e 10$000 (4 
selos isolados) 664 UF (Acima de R$ 3.600) pelos tipos + comuns/baratos. Lote 3997 da nossa 71ª VSO, agora oferecidos com 20% de desconto....................................260
0773  ◉/*/(*)  Folhas de album Tafisa, contendo coleção da parte não comemorativa. RHM 1/37 + Zeppelin 10/13 (que antigamente faziam parte dos aéreos) De 
catálogo, temos 711UF = Cerca de R$ 3.100 pelos tipos + baratos. Lote 3998 da nossa 71ª VSO, agora oferecidos com 20% de desconto.................................................300
0774  */(*)   1ª SÉRIE - MAL HERMES - SÓ MÚTIPLOS - Estoque com 755 selos dos 5 primeiros selos e todos em blocos maiores, entre 9 selos e 96 selos e assim 
distribuído por eles: A1 x 559 selos, A2 x 19 selos, A3 x 116 selos, A4 x 25 selos e A5 x 36 selos. Total 1.265 UF = R$ 7.000. Aqui pedimos menos de 6% deste valor. Lote 
3999 da nossa 71ª VSO, agora oferecidos com 20% de desconto............................................................................................................................................................................380
0775  ◉/*  Classificador  com acima de 400 selos usados (grande maioria) e novos. No final, algo das Cias Aéreas e Jornais. A quantidade está assim dividida: Aéreos 
(cerca de 350 selos desde a 1ª série até ano 1950) Condor (26 selos novos e usados) Varig (8 selos sem carimbo) Zeppelin (10 selos com e sem carimbo) e Jornais 
(28 selos com e sem carimbo) Destaques: A23/25 novos, A38 novo + usado, A29 x 4 ** (goma plena) A33 novo + Condor K11 x 2 usados, Zeppelin 10 usado, 12/13 
usados, 10/11 novos, 13 novo e 10/13 novos + Jornal 20 x 2 novos e gomados (só eles cotam 460 UF pelo tipo + barato) Só neste itens destacados temos 1.250 UF = 
R$ 6.800 fora todo o resto. Aqui pedimos menos de 7% do catálogo, só dos descritos acima. Lote 4000 da nossa 71ª VSO, agora oferecidos com 20% de desconto...400
0776 */**   SÓ COMEMORATIVOS - Estoque dentro de pasta, contendo 3.340 selos, de 48 tipos diferentes e com um total de 2.626 UF = Acima de R$ 13.500. Entre nº 
37 e nº 110. Aqui pedimos menos de 6 % do valor de catálogo, ou seja, cada selo sai na base de 0,20 centavos. Embora tenham muitos selos no estado  ** (goma plena) 
todos foram calculados pela 2ª coluna (+ barata) Temos o inventário do lote, se for preciso. Lote 4001 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....650
0777 - 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 catálogo de 2013 (Cotação de 8 anos atrás) Aqui pedimos menos de 3,5 % de catálogo, 
que dá boa margem para revenda. Lote 4002 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................650

CONDOR
0778  (*)/*/** 12/15 - Lote com 35 séries completas, sendo 1/2 em múltiplos - 3.185 UF(Cerca de R$ 17.500). Lote 4047 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................500
0779 ◉ 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 4059 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................70
0780  */(*)  1/15 - Coleção completa nos selos tipo + selo não emitido (4D) sem carimbo, com e sem goma. A� xados em folhas de album Ta� sa - 1.226UF..............550
0781  */(*)  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 (acima de R$ 5.800). Lote 4061 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................400
0782  */(*)  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 (cerca de R$ 
4.000). Lote 4062 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................280
0783  (*)/*  Conjunto com 5 séries: 1ª Série gomada e 2ª série (cores + claras) em quadras sem goma - 405UF. Lote 1.039 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................120

ETA
0784  (*)  3 - 2$000 - Picote irregular, pequeno vinco e mancha na margem esquerda (240UF).........................................................................................................................90
0785  *  4 - 5$000 - Picote conforme imagem - 240UF.............................................................................................................................................................................................150
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VARIG
0786  */(*)  1/53 - Coleção completa nos selos tipo, sem carimbo, com e sem goma. A� xados com protetores em folhas de album Ta� sa - 2.588UF...........................1.300
0787   *  3 - Variguinho - Bem limpo - 500UF...........................................................................................................................................................................................................380
0788   *  4 - R400/1.300 - Sobrecarga do tipo B + D - 250UF..................................................................................................................................................................................170
0789  ◉   Nº ? - Facial 1.300Rs, sem a sobreestampa Varig - Não catalogado ou é o não colocado à venda, com carimbo ? que é alusivo e do Rio Grande do Sul. Infelizmente 
corte de estilete até o meio do selo, mas vale como curiosidade...........................................................................................................................................................................50
0790   (*)  4/5 - R400/1.300 e E700/1.300 - Ambos em quadras margem de folha - 1.040UF +........................................................................................................................700
0791   (*)  5 - E700/1.300 - Novo sem goma - 130UF...............................................................................................................................................................................................100
0792   **/*  17/53 - Icaro Estilizado - Série completa. Muitos ** - 579UF ++ = Cerca de R$ 3.200....................................................................................................................400
0793   * 36/36A - 50Rs - Estoque contendo 308 selos, sendo 202 sem � ligrana (12 deles carimbados) e 106 � ligranados. Todos em blocos maiores ou até folhas 
completas. Acompanha folha completa do V29, mas não computada - 4.540 UF = Cerca de R$ 25.000. Aqui pedimos pouco mais de 1 % !! do valor de catálogo. 
Lote 4098 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................300
0794 (*) 36/36A - 50Rs - Folha completa  com 50 selos, 9 deles � ligranados - 585UF = Cerca de R$ 3.200 -  Lote 4100 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.....70
0795  ◉  FALSOS - ÍCARO ESTILIZADO - Lote com 273 selos FALSOS (selo e carimbo) para estudo e de 15 tipos diferentes. MATERIAL DE REFERÊNCIA e o 
comprador está ciente disto. Lote 4105 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................300

ZEPPELIN
0796  **  1/3 - Série completa absolutamente ** (goma plena, sem marca de charneira e sem ferrugem) 1.060 UF.......................................................................................800
0797  **  4/5 - Série completa absolutamente ** (goma plena, sem marca de charneira e sem ferrugem) 1.550 UF....................................................................................1.200
0798  ◉  4 - 5$000/20$000 - Faltam 3 picotes - 500UF..............................................................................................................................................................................................100
0799  ◉  5 - 10$000/20$000 - Mancha de ferrugem no canto inferior esquerdo - 290UF....................................................................................................................................120
0800  **/*  6 ** e 6A só com 1 picote com ponto de ferrugem - 255UF.................................................................................................................................................................200
0801  **  7/9 - Série completa absolutamente ** (goma plena, sem marca de charneira e sem ferrugem) 1.540 UF....................................................................................1.200

DEPÓSITOS 
0802  ◉  1/14 - Lote com 13 Séries completas + alguns sobressalentes - 676UF = Cerca de R$ 3.700...............................................................................................................380
0803  *  17 - 20$000 - Goma original - 360UF .........................................................................................................................................................................................................300
0804  *  31 - 5$000 - Goma original - Margem inferior de folha. Pontos de ferrugem acentuados - 240 UF...................................................................................................140
0805  *  33 - 20$000 - Goma original - 1.200UF .......................................................................................................................................................................................................950
0806  ◉  73BEs - 20$000 - Par vertical - 360UF.........................................................................................................................................................................................................180
0807  *  79/79Es ? - 1.000$000 - Goma original - 800UF .........................................................................................................................................................................................600
0808  *  84 - 200Rs - Goma original - 250UF ...........................................................................................................................................................................................................200
0809  *  88 - 200Rs - Goma original. Pontos de ferrugem + acentuados - 400UF ..................................................................................................................................................260
0810  *  90 - 1$000 - Goma original - 400UF ...........................................................................................................................................................................................................300
0811  *  91 - 30$000 - Goma original - 400UF .........................................................................................................................................................................................................300
0812  *  92 - 50$000 - Goma original - 600UF .........................................................................................................................................................................................................450

AUTÔMATOS
0813  **  7A/11A - Lote com 10 séries completas - 2.500UF = Cerca de R$ 13.500...........................................................................................................................................1.000
0814  */**  7A/11A - Pomba Branca - Lote com 10 séries completas - 2.000 UF (cerca de R$ 11.000). Lote 4217 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.......500
0815  ** POMBA BRANCA (FUNDO AZUL) Estoque com 289 etiquetas, assim distribuído pelo facial: 0.50 x 21, 0.74 x 28, 0.75 x 23, 0.95 x 23, 1.85 x 14, 0.55 x 20, 
0.80 x 7, 1.05 x 8, 1.90 x 7, 0.85 x 11, 1.10 x 9, 2.05 x 12, 0.60 x 21, 0.90 x 47, 1.20 x 33 e 2.10 x5. Eventualmente uma ou outra com pontos de ferrugem - 1.088 UF (Cerca 
de R$ 6.000). Lote 4227 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................380
0816 ** POMBA BRANCA (FUNDO CINZA) Estoque com 156, assim distribuído pelo facial: 0.50 x 5, 0.74 x 5, 0.75 x 5, 0.95 x 5, 1.85 x 5, 0.55 x 20, 0.80 x 5, 1.05 
x 5, 1.90 x 5, 0.85 x 12, 1.10 x 10, 2.05 x 9, 0.60 x 18, 0.90 x 35, 1.20 x 7 e 2.10 x 5. Eventualmente uma ou outra com pontos de ferrugem - 704 UF(Cerca de R$ 3.900). 
Lote 4228 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................260

0817  ** ARARAJUBA -  Grande estoque com 924 !!, assim distribuído pelo facial: 0.27 x 14, 0.40 x 35, 0.45 x 116, 0.60 x 121, 1.50 x 78, 
0.55 x 101, 0.70 x 142, 0.80 x 165, 0.50 x 17, 0.74 x 20, 0.75 x 15, 0.95 x 14, 1.85 x 7, 1.05 x 3, 1.90 x 3, 0.85 x 4, 1.10 x 5, 2.05 x 4, 0.90 x 16, 
1.20 x 25 e 2.10 x 19. Eventualmente uma ou outra com pontos de ferrugem - 7.782 UF !! (Cerca de R$ 43.000 de catálogo)Acreditamos 
que este possa ser o último grande estoque disponível deste tipo de etiqueta.Aqui pedimos apenas 6% do valor de catálogo e parcelamos 
o pagamento em 6 parcelas iguais. Lote 4229 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................2.400
0818  **  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. Lote 4230 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................700
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OFICIAIS
0819  */(*)  1/34 - Coleção completa sem carimbo, com e sem goma. A� xados com protetores em folhas de album Ta� sa - 2.617UF...................................................1.400
0820  **/*/(*)  Ex 1/13SPM - SPECIMEN- Afonso Pena - Cartela com 101, nas 3 cores de sobreestampa: Preta, Azul e Vermelha - 1.980 UF (Cerca de R$ 11.000) pelo 
catálogo de 1995 (cotação de 26 anos atrás). Lote 4276 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................570
0821  ◉/*/(*) Afonso Pena - Conjunto montado em folhas quadriculadas com 143 selos, sendo boa parte em múltiplos  de até 16 selos(com e sem carimbo). Lote 4277
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................100
0822  **/*/(*)  Ex 14/28SPM - 10Rs à 500$000 - SPECIMEN- Mal Hermes - Cartela com 155, sendo que muitos se diferem dos tipos descritos no catalogo RHM de 
1995. Aqui pedimos menos R$ 7 !! por item. Lote 4281 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................1.000
0823 ◉/(*)  Cartelas com cerca de 190 selos, quase todos usados e muitos sobre fragmentos e entre faciais de 10 e 1.000 Réis. Boa diversidade no setor de 
carimbologia, com diversos múltiplos. Lote 4291 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................................................80
0824  ◉  CARIMBOLOGIA - Cartela com 60 carimbos diferentes, todos identificados. Um ou outro pode apresentar pequeno defeito, mas aqui estamos vendendo o 
"carimbo". Parte montados em suportes e prontos para revenda. Todos os 31 múltiplos (entre pares e até Bloco de 12 selos !) calculados como 1 carimbo só............360

CADERNETAS

0825  *  1/3 - Próceres - Jogo completo - 3.600UF = Quase R$ 20.000...................................................................................................2.500
0826  **/*  5/7 - Próceres - Jogo completo - 1.920UF = Acima de  R$ 10.000...................................................................................................................................................1.000
0827  **/* Estoque com 133 cadernetas, assim dividido: Nº 16 x 2, 17 x 2, 19 x 2, 20, 21, 22, 23 x 44, 24 x 43, 25 x 17, 26 e 27 x 19. Acompanham + 4 do ano 2002 com 
selos comemorativos e que não são catalogados - 2.315 UF(Quase R$ 13.000). Lote 4306 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................550

TAXA DEVIDA - Selos e Hi� ória Po� al 
0828  */(*)  40/91 - CIFRA HORIZONTAL - Coleção completa nos selos tipo (conforme as folhas do Album Ta� sa) montados em protetores. Todos sem carimbo, 
com e sem goma - 464UF pelos tipos + baratos (sem diferenciação de papéis, picote etc)................................................................................................................................250
0829  **/*  91 - 20Rs - Filigrana Casa + menor - 201 selos, basicamente todos ** e salvo uma pequena tira, todos em múltiplos grandes – 10.050 UF  ! (Acima de R$ 
55.000)Aqui o mínimo pedido sai bem menos de 1% !! de catálogo.  Que é muito vantajoso inclusive para revenda. Lote 4342 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................360
0830  **/*  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$ 101.000) Aqui pedimos menos de 0,05 !! centavos por selo. Lote 4348 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................400
0831  **/*/(*)  SPECIMEN - Cifra ABN - Ex 27/39SPM - Cartela com 166 selos, do tipo com e sem serifa. Alguns são diferentes dos mencionados no catalogo RHM 
de 1995, onde o + barato cotava 15UF (cotação de 26 anos atrás) x 166 = 2.490UF = Cerca de R$ 14.000. Vários seguramente cotam até o dobro deste valor, mas nos 
baseamos todos pelo valor menor, que era de 15UF. Lote 4351 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................1.400
0832  **/*  Estoque com acima de 3.200 selos, de 19 tipos diferentes. 16 deles em folhas completas e entre # 29 e 89. Basicamente só temos blocos maiores e folhas 
completas no lote. Nesta quantidade, o ideal é a procura por defeitos de chapa, cabeçalhos etc - 6.086UF = Cerca de R$ 33.500. Aqui pedimos menos de % de catálogo 
ou cada selo saindo à 0,10 centavos !! Mediante solicitação enviaremos o inventário do lote. Lote 4353 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....300
0833 (*)/*  QUADRAS - Coleção em folhas de classi� cador, contendo 55 diferentes QUADRAS entre T11 e T91. Todas identi� cadas. Incluso séries completas e a boa 
# 91 (200UF = Acima de R$ 1.000) No total temos 1.158UF = Cerca de R$ 6.000. Lote 4356 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................480
0834  **/*/(*)/ ◉  Pacote com 1.600 novos e usados, desde a 1ª série sendo que 7 estão em blocos maiores ou folhas completas: # 39 - folha completas com 100 (*) 
dividida em 4 grandes pedaços + # 83 - Bloco de 110 + # 42B - folha completa com 110 + # 64 - folha completa com 150 + # 87 - folha completa com 150 + # 65 e 66 - 
ambos em folhas completas com 150 selos. Só estes citados somam 2.385 UF pelo catálogo de 2016 = +/- R$ 13.000, fora todo o resto. Lote 4357 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................380
0835     Ano 1918 - Envelope timbrado, circulado de Piracicaba para São Paulo, com chegada. Taxado, pelo selo Próceres 100Rs não ter sido carimbado. Selo 200Rs 
da Cifra ABN para pagar o tarifa..................................................................................................................................................................................................................................80
0836     Ano 192 ? Envelope circulado de Santo Angelo (RS) para Porto Alegre, com chegada. Selo Vovó 200Rs e 1.600Rs de taxa em 2 quadras do 200Rs azul cifra 
horizontal + T manuscrita + etiqueta de correspondência dilacerada no lado esquerdo. Peça com senões, principalmente na parte superior .........................................80
0837     Ano 1922 - Bilhete Postal (50Rs) + 2 selos vovó adicionais, circulado de Faxina(SP) para a Suiça e taxado, com valor manuscrito e selo Suiço para pagar a 
taxa. Peça com vinco no canto superior esquerdo......................................................................................................................................................................................................70
0838     2 peças taxadas com selo da série cifra horizontal: Ano 1932 - Frente de envelope circulado do Rio de Janeiro para S.Paulo com selo de 400Rs e Ano 1941 
- Cartão circulado aparentemente dentro de Santos e selo de 200Rs. Ambas com pontos de ferrugem. Vide imagem...................................................................................50
0839     Ano 1930 -  Envelope timbrado, circulado aparentemente dentro da cidade de Porto Alegre, com chegada. Selo Vovó 300Rs + indicação de Taxa e carimbo 
T + selo de 400Rs cifra horizontal, para pagar a taxa. Bem irregular na parte superior + 1 furo de arquivo.....................................................................................................50
0840     Ano 1956 - FDC vindo para a Australia para o Rio de Janeiro e com taxa Australiana. No verso 2 selos (Netinha e Bisneta) para pagar a taxa. Marca de durex 
traseiro..............................................................................................................................................................................................................................................................................50

Atenção
 - No dia da Venda (09/Abril) não serão levados volumes de formato grande

- Captação de lotes para o 2º seme� re  até � nal de Junho
- Nosso escritório e� ara fe� ado de 28/04 a 10/05 
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843 - Hansen - 135 peças 844 - Hansen - 200 peças

846 - Dupla batida

845 - Hansen - Caixa com 400 !! peças

848 - Lote com 55 peças

849 - Lote com 45 peças

851 852
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HANSEN
0841  **  Pacote com 54 folhas completas, todas com 150 selos, salvo a do ano 1994 que tem 110 selos. Maioria ** e assim distribuído: Ano 1983 (5 folhas) 1984 (10 
folhas) 1985 (9 folhas) 1986 (8 folhas) 1987 (6 folhas) 1988 (9 folhas) e Ano 1994 (7 folhas) Aqui pedimos menos de R$ 3 por folha. Lote 4380 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................130
0842  **/*  Porta folhas com + de 10.000 selos, de 23 tipos diferentes. Muitos em folhas completas e desde o H2........................................................................................160
0843   Pacote com 135 envelopes circulados, sendo 90% na década de 80. Alguns só com carimbo e outros com selos alusivos. Anos 1952 a 1993.........................320
0844   Pacote com 200 envelopes, onde alguns são só Fdcs e não circulados. Década de 50 à 90. Lote 4386 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................400
0845   Caixa contendo 400 !! itens, englobando desde a 1ª emissão. 95% circulados (apenas um ou outro Fdc no meio) Acreditamos que possa ser uma das últimas 
"quantidades" deste setor, que tem começo e � m. Ex acervo Elimar Garcia (Americana) Aqui pedimos apenas R$ 2,50 por peça. Lote 4387 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................................................1.000

INTEIROS POSTAIS (Período da República - Os do Império e� ão entre os lotes (0281 e  0291)
ENVELOPES (EN) 

0846 - (17) - 100Rs - Nova sem uso e com dupla impressão do selo � xo. Ainda não catalogada. Peça com alguns senões na lateral esquerda.........................................130
0847 - 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 4442 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................100
0848 -  Exposição 10ª Brapex  2004 - Pacote com 55 peças, sendo 39 delas com carimbo comemorativo e/ou comum. Circularam ? e 16 delas sem uso. Código do 
produto 85150288-1. Lote 4535 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................160
0849 -  Exposição Nordex 2009 - Lote com 45 peças, sendo 23 circuladas e a grande maioria devolvidas ao remetente (comissão organizadora da Exposição) e 22 delas 
sem uso. Parte ainda com o convite dentro. Lote 4536 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................160

CARTA BILHETE (CB) 
0850 - 57G - 200Rs - Ano 1898 - Circulado de Sorocaba para S.Paulo, com chegada. Arquivo Alexandre Richtman - 240UF..............................................................120
0851 - 69 - 200Rs - Ano 1905 - Circulada dentro da cidade do Rio de Janeiro com chegada. Pontos de ferrugem - 3.500 UF = Cerca de R$ 19.000.............................1.600
0852 - 79 - 200Rs Congresso Panamericano - 1906 - Circulado de Ribeirão Preto para São Paulo. Amarelada pelo tempo.....................................................................50
0853 - REPÚBLICA - Coleção contendo 38 peças diferentes, todas SEM USO: CB24J, 35, 37, 37C, 38, 38J, 40, 41E, 47, 48, 48B, 49L, 51, 52, 53e, 54e, 54L, 56e, 63G, 
67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 89, 90, 95, 96, 99, 101 e 102. Temos desde peças que faltam algum dos picotes externos, até peças em qualidade européia - 
2.752UF (Cerca de R$ 15.000) Aqui pedimos menos de 6% deste valor. Lote 4726 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................800

BILHETES POSTAIS (BP) 
0854 - 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..........................................................................................................................................................................110
0855 - 60R - 100Rs - Novo sem uso e variedade ainda não catalogada: Sem acento em Bresil. 2 vincos e amarelada pelo tempo.................................................................60
0856 - 103 (Vista do Cais) Ano 193 ? -  Circulado de Santos para São Paulo....................................................................................................................................................120
0857 - 154 - Brasilia - Ano 1970 - Circulada !! de São Paulo para Portugal. É a 2ª vez ao longo de 3 décadas de � latelia que vejo esta peça circulada. Indicação 
RRR no catálogo...........................................................................................................................................................................................................................................................800
0858 - 207/209 - COB - Jogo completo sem estar raspado - 600UF.....................................................................................................................................................................300
0859 - 207/209 - COB - Jogo completo sem estar raspado - 600UF.....................................................................................................................................................................300
0860 - 209B - COB (Tenis de Campo) Sem uso e raspado.....................................................................................................................................................................................100

855

858 - Jogo completo não raspado

857 - Rara circulação856

859 - Jogo completo não raspado 860
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864

861 - BP - 93 peças diferentes
872 - 2 peças

874

879

875 - Variedade

876 - Variedade

882 - Lote com 83 itens

881 - Lote com 54 itens

878 - Total 13 peças

877 - 3 exemplares

871 - 10 diferentes circulados



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

75

BILHETES POSTAIS (BP) (CONTINUAÇÃO)
0861 - REPÚBLICA - Caixa contendo estoque com 210 peças, todas SEM USO e de dezenas de tipos diferentes e só da parte antiga. De Boa à muito boa qualidade de 
um modo geral, guardadas as proporções que a maioria das peças tem + de 100 anos ! Muitas marcando entre R$ 100 e R$ 400 ! de catalogo. Parte identi� cadas. Muitas 
duplas pelo meio. Certamente temos vários milhares de Unidades Filatélicas. Aqui pedimos menos de R$ 5 !! por peça, que dá enorme vantagem numa eventual revenda 
dentro da web. Lote 4956 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................1.000
0862 - Coleção dentro de porta envelopes, contendo 93 peças diferentes, SEM USO e só do período antigo e todas devidamente classi� cadas. Desde peças com pontos 
de ferrugem até peças em qualidade européia (sem ferrugem) mas todas dentro da média da qualidade normalmente encontrada no mercado. Engloba a parte do 
Império e República: BP 1, 2, 4, 5, 6, 8 (sem dobra central) 8P, 8R, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 (sem dobra central) 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 37C, 37J, 
38e, 38l, 39, 40, 42l, 43e, 44ll, 45ee, 45em4, 45el, 45m5m5, 47, 47C, 47E, 48e, 49e, 51e, 52, 52E, 52H, 52P, 52R, 53, 54, 55, 56, 56 (sem acento no e - não catalogado e 
calculado com o preço normal) 57, 58P, 60, 60P, 60R, 60R em nitida cartolina parda - não catalogado, 62, 65, 66, 67, 687, 69, 70, 71, 71P, 74, 74P, 74R, 75, 76, 77, 78, 
79, 79P, 80, 81, 82, 83, 143, 143a, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 151 - Total 3.533 UF + = cerca de R$ 19.400 - Aqui pedimos menos de 7% deste valor. Prato"cheio" para 
quem quer começar uma coleção de Bilhetes Postais ou que tenha pouco material dele. Lote 4957 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........1.300
0863 - PARTE MODERNA - Caixa de sapato contendo 706 peças, de 43 tipos diferentes entre # 154 (Brasilia) e # 247 (Natação) Todos sem uso, mas alguns com carimbo 
comemorativo e/ou alusivos à eventos realizados. Temos desde peças que só tem 1 exemplar à outros que tem 90 x repetido. No total, temos 10.480UF = +/- R$ 57.000 
e aqui pedimos apenas R$ 4 !! cada ou seja, cerca de 5% !! do valor de catálogo. Temos desde peças em qualidade européia, à outras com pontos de ferrugem. Mediante 
solicitação enviaremos o inventário do lote. Lote 4959 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................2.800

BILHETES POSTAIS (BPR - MMDC) 
0864 - Tipo Carta Bilhete - Impresso que não consta ainda do catalogo RHM, vindo para S.Paulo, mas com o carimbo comemorativo do ano 1957.............................50

CINTAS (CT)
0865 -  7 - 20Rs - Nova sem uso e bem conservada - 65UF.......................................................................................................................................................................................60
0867 - 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$ 3.000) Lote 4991 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................130
0868 - 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 européia. 
Algumas peças podem marcar até 240 UF (cerca de R$1.300) de catálogo. Nada classi� cado e separado. Se formos fazer uma média de 15 UF (cerca de R$ 80) por peça, 
temos quase 3.800 UF (cerca de R$ 21.000) 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 menos de R$ 2,50 por peça. Lote 4992 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................570
0869 -  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$ 270) para circulado. O total deve passar fácil dos 1.300 UF (cerca 
de R$ 7.100) de catálogo. Lote 4993 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................230

REMESSA DE VALOR (EV)
0870 - 5 - Ano 1926 - 500Rs + selo vovó 300Rs, circulado de São Joaquim (SP) No verso, ainda 2 dos 3 lacres intactos !! que é bem escasso acontecer, visto que facilmente 
se quebravam. Peça com falta da aba do fechamento...........................................................................................................................................................................................60

AEROGRAMAS: NATAL (Numeração Zioni)
0871 - # 13, 26, 27, 28, 34, 38, 50, 52, 53 e 65 - Todas circuladas e uma ou outra com selos adicionais. Pouco comum agrupar 10 diferentes peças circuladas. Normal 
conservação para este tipo de material. Lote 5038 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................240
0872 - # 28 - Ano 1949 - Com e sem uso. Total 2 exemplares. Lote 5039 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................50
0873 - # 40 - Ano 1951 - CR$ 3,00 - Lote com 3 peças sem uso (ótimo estado) e de 3 diferentes séries: G, H e T e com visíveis nuances das cores. Lote 5041 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................60
0874 - # 50 - 2 peças sem uso e em nitidas diferenças de cor, principalmente no fundo azul. Pontos de ferrugem.........................................................................................80
0875 - # 58 - Variedade: Decalque da côr amarela e # 62 - Variedade: Cor do selo � xo bem esmaecido. Ambas sem uso. Lote 5042 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................60
0876 - # 68 - Ano 1961/1962 (José e Maria no Presépio) Facial 15,00 verde e variedade: Intenso decalque/transparência. Alguns pequeninos cortes. Lote 5043 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................80
0877 - # 68 - Ano 1962 - 3 Exemplares com variedades de cor, inclusive 1 deles faltando parte das cores. Todos sem uso. Lote 5044 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................120
0878 - # 70/71 - Ano 1961 - Facial 10,00 Verde (3 peças) 15,00 Verde (6 peças) e 10,00 na cor azul (4 peças) que não constam do estudo. Todos em ótimo estado, sem 
nenhuma dobra. Total 13 peças Lote 5045 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................280
0879 - # 70 e 71 (neste caso, consta no estudo o facial de 15,00 em verde, mas aqui temos o verde no facial de 10,00) Novas sem uso e ótimo estado. Lote 5046 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................60
0880 - # 87 - Ano 1962 - 2 peças sem uso, mas com carimbo comemorativo do ano 1966 e uma delas com o selo � xo invertido em relação a imagem interna. Segue 
peça "normal" para comparativo. Lote 5047 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................60
0881 - Lote com 54 itens, assim distribuído: # 54 (1 sem uso) # 61 (1 circulado ?) # 63 (12 peças, sendo 7 sem uso, 1 subscrito e 4 com carimbo comemorativo de 1966) 
# 68 (11 peças, sendo 9 sem uso, 1 subscrito e 1 com carimbo comemorativo de 1965) # 70 (1 circulado com selo adicional e nº repetido no estudo) # 69 (1 circulado e 1 
com carimbo comemorativo de 1966) # 70 (3 Peças com carimbo comemorativo de 1966, mas na cor azul, que não é catalogada) # 71 (3 peças, sendo 2 sem uso 
e 1 com carimbo comemorativo de 1966) # 87 (5 Peças, sendo 4 sem uso e 1 com carimbo comemorativo de 1966) e # 107 (15 peças, quase todas sem uso e sem 
carimbo) Boa/muito boa qualidade geral. Aqui saindo a menos de R$ 8 por peça. Lote 5048 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............400
0882 - Lote com 83 diversos, sendo 24 sem circular  e 51 circulados. 8 são da parte antiga (pré 1967) sendo 6 sem uso e 2 circulados. Lote 5073 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................................320

Nosso escritório  e� ará fe� ado de 28/04 à 10/05  
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884 - Lote com 52 peças 887 - Lote com 30 peças

894 - Cor não catalogada

896
897 - 6 diferentes mensagens

890 - Total 150 peças

891 - Selo fixo deslocado

899 900 - 4 mensagens diferentes 901 - Variedade

898 - 3 peças com numero em preto 895 - Cor não catalogada
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REGULARES/OUTROS  
0883 -  # 1 - Ano 1974 - Rede Aérea Postal Noturna - Lote com 15 peças, sendo 10 com carimbo comemorativo e/ou de 1º dia + 4 sem uso e 1 circulado normalmente 
(no ano 1976). Lote 5076 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................................120
0884 -  # 1a - Ano ? - Rede Aérea Postal Noturna, com a inscrição "Impresso na Casa da Moeda do Brasil" - Lote com 52 peças, sendo 41 sem uso e 11 circuladas 
normalmente entre anos 1975 e 1977, sendo 2 com selos adicionais. Lote 5077 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................200
0885 -  # 2 - Ano 1976 - Azulado - Lote com 44 peças, sendo 25 com carimbo de 1º Dia (5.1.1976 - SP) + 2 sem uso e 17 circulados entre anos 1976 e 1977. Lote 5078 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................120
0886 -  # 4 - Ano 1978 - Alaranjado - Lote com 65 peças, sendo 29 sem uso e 36 circulados, das 2 posições de remetente existentes. Lote 5080 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................160
0887 -  # 5 - Ano 1983 - Brasiliana - Lote com 30 peças, sendo 14 sem uso, 12 com carimbo comemorativo e 4 possivelmente circuladas do Rio de Janeiro para os USA, 
mas elas só tem o carimbo da Exposição e nenhum outro carimbo comum de postagem. Lote 5081 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........120
0888 -  # 6 - Ano 1984 - 10 Anos da Rede Postal Noturna - Lote com 23 peças, sendo 8 sem uso e 15 com carimbo comemorativo, de 4 diferentes Dr's: São Paulo, 
Porto Alegre, Brasilia e Ribeirão Preto. Lote 5083 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................90
0889 -  # 9 - Ano 1995 - Pantanal - Lote com 25 peças, sendo 22 sem uso e 3 com carimbos de Agencias Fialtélicas: S.Paulo x 2 e Florianópolis. Lote 5085 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................100
0890 -  FUNDO LARANJA/AMARELADO - Lote assim dividido: 39 peças com código 85800002-4 (38 sem uso + 1 circulado) 8 peças sem uso com código 74010062-9 
(Gerpro/96) 15 peças com sódigo 85800053-9 (12 sem uso e 3 circuladas) e por � m, sem nº do produto (anos 70/80 ?) sendo 2 circuladas, 11 sem uso 
e 75 com  carimbo comemorativo da Exposição Brapex 88 e não circulados. No total, 150 peças a serem classi� cadas/estudadas. Lote 5098 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................................................................240
0891 -  Felicitações - Ano 1998 - Dia Internacional da Mulher - 2 peças sem uso e com a mesma variedade: Selo � xo bem deslocado para cima. Lote 5099 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................120
0892 - JUSTIFICATIVA ELEITORAL - Ano 1989/1990 - 11 recibos de justi� cação eleitoral, todos com carimbos de consulados Brasileiros no exterior: Nova York, 
Miami, Guayaquil, Lisboa, Paris x 2, Madri, Maputo x 2 e Roma (este do ano 1988).........................................................................................................................................110
0893 - JUSTIFICATIVA ELEITORAL - Lote com 5 aerogramas circulados e 4 recibos de justi� cação. Anos 1982 e 1989..........................................................................100

MENSAGENS SOCIAS (todas circuladas e em normal conservação para e� e tipo de material)
0894 - TSNE 02 ? Cor esverdeada - Prêambulo 14 - Não catalogada nesta cor......................................................................................................................................................200
0895 - TSNE 02 ? Cor marrom - Prêambulo 1 - Não catalogada nesta cor.............................................................................................................................................................300
0896 - TSNE 02A - Sem mensagem pré estabelecida - Sem uso (azul claro) e enviada (azul escuro) ..............................................................................................................300
0897 - TSNE 02A - Conjunto com 6 diferentes prêambulos: 1, 2, 6, 7, 8 e 12......................................................................................................................................................900
0898 - TSNE 02D - Número na cor preta do prêambulo - nº 1 e nº 2 (em 2 diferentes tons do azul) Total 3 peças.......................................................................................480
0899 - TSNE 02D - Prêambulos nº 1 e nº 2.................................................................................................................................................................................................................300
0900 - TSNU 06 - Mensagens: 1,2, 3 e 5 - Quatro dizeres diferentes.....................................................................................................................................................................600
0901 - TSNU 06 - Mensagen # 3, mas com a variedade: Sem o detalhe dentro dos azevinos (imagem das folhas) .......................................................................................200
0902 - TSNU 06 - Sem mensagem impressa e variedade: azevinos na cor verde/azul........................................................................................................................................180
0903 - TSNU 07A - Sem mensagem impressa .........................................................................................................................................................................................................250
0904 - TSNU 07, com mensagem impressa # 2.........................................................................................................................................................................................................270
0905 - TSNU 07, com mensagem impressa # 3.........................................................................................................................................................................................................270
0906 - TSNU 07B - Cor marrom.................................................................................................................................................................................................................................300

902 - Variedade

903
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INTEIROS POSTAIS - ACUMULAÇÕES
0907 - Lote com 20 itens, assim dividido: Carta Bilhete (3 circuladas) Envelope (3 sem uso) Bilhete Postal (4 sem uso e 4 circulados) e Cintas (6, todas do Império e 
sem uso) Muito boa qualidade. Só engloba a parte antiga.......................................................................................................................................................................................100
0908 - COM PROPAGANDA IMPRESSA - Lote com 38 peças, quase todas diferentes e de inúmeros setores: Livrarias/Papelarias, Bancos, Casas Comerciais em gera
Cooperativas, Cargas � egando por Navios, Convocações, Seguros, Medicina etc. A maioria são Bilhetes Po� ais, mas Carta Bilhete e Cintas no meio. Apenas 3 delas
não e� ão circuladas. Anos 1892 a 1923. Lote 5114 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................520
0909 - Conjunto com 209 itens, grande maioria sem uso (muitos em qualidade européia - sem nenhuma ferrugem) e englobando todos os setores: Bilhete Postal, 
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 (Acima de R$ 17.800) fora todo o resto. Aqui pedimos a média de R$ 6,50 por peça que é 
muito barato. Lote 5115 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................1.300

ESTAMPILHAS - SELOS (Federal, E� adual e Acumulações)
0910  ◉  FEDERAL - Thesouro Nacional (1936/1938) 50$000 com variedade: Falta do picote no lado direito.................................................................................................50
0911  ◉  FEDERAL - Thesouro Nacional - Anos 1917/1918 - 300Rs - 3 pares vertical, todos com carimbos de uso postal e da Bahia.........................................................75
0912  ◉  FEDERAL - Imposto do Sello - 20Rs - Trinca horizontal com interpanô. Pouco vulgar........................................................................................................................80

908 - Com propaganda - 38 peças

909 - Lote com 209 itens 913
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0913   **  FEDERAL  - � esouro Nacional - Papel Gelatinoso - Lote com 123 !! Selos de 16 tipos/faciais diferentes entre 10Rs e 50$000 Réis, com e sem moldura de 
cor. Um ou outro com algum senão em função do papel quebradiço. Acreditamos que possa ser o último "estoque" diaponível no mercado deste tipo de série. Aqui 
pedimos pouco + de R$ 10 !! por selo, que é de "graça". Lote 5342 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................1.000
0914  ◉  FEDERAL  - Consumo - Ano 1930 - 40Rs Verde sem picote - FC 254. Lote com 4 folhas completas com 300 selos em cada, sendo 3 com o cabeçalho: Emissão de 
1930, ordem nº 595, Machina nº 30 e 1 folha sem carimbo e sem picote (como emitido) com on cabeçalho: Emissão de 1930, ordem nº 543, Machina nº 41. Além disto, 
temos 3 blocos grandes de 76, 90 e 216 selos. Todos com � ligrana "Correinho". No total temos 1.582 estampilhas. Lote 5349 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................................150
0915  ◉  FEDERAL  - Consumo - Bebidas - Ano 1961 - Cinta Facial 0,32 Verde - FC 327 - Lote com 7 folhas completas com 280 estampilhas em cada = 1.960 estampilhas. 
Cabeçalho: Casa da Moeda 1961, Ordem nº 65, Machina nº 20 - Célio E. Azevedo. Filigrana CASA +. Lote 5368 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto..160
0916  - FEDERAL  - CIGARROS - Caixa com milhares, só dos modernos e parte separado pelo fabricante/CNPJ. Lote 5371 da nossa 70ª VSO, agora com 20% de 
desconto...............................................................................................................................................................................................................................................................160
0917  ◉  USO POSTAL - Lote com 14, sendo 4 do Império (Casa da Moeda) e 1 de S.Paulo, demais Federal. Parte ainda sobre fragmento. Vide imagem....................140
0918  ◉/(*)  ESTADUAL - Alagoas - Folhas quadriculadas com 80 selos, com e sem carimbo, desde ano 1895. Incluso alguns múltiplos. Basicamente separados pelos 
tipos/séries e/ou anos. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5118 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................120
0919  (*) ESTADUAL - Bahia - Imposto de consumo - Álcool -  Ano 1904 - FC  1/8 + 30Rs com 2 diferentes nuances. Total 9 cintas. Montados em folha quadriculada 
de álbum. Lote 5124 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................130
0920  ◉/(*)  ESTADUAL - Bahia Folhas quadriculadas com 204 selos, com e sem carimbo, desde ano 1892. Incluso alguns múltiplos. Basicamente separados pelos 
tipos/séries e/ou anos. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5129 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................320
0921  ◉/(*)  ESTADUAL - Ceará - Folhas quadriculadas com 255 selos, com e sem carimbo, desde ano 1893. Incluso alguns múltiplos. Basicamente separados pelos 
tipos/séries e/ou anos. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5136 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................320
0922  ◉/(*)  ESTADUAL - Goiás - Folhas quadriculadas com 57 selos, com e sem carimbo, desde ano 1898. Incluso alguns múltiplos. Basicamente separados pelos 
tipos/séries e/ou anos. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5151 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................120
0923  **/*  ESTADUAL - Minas Gerais - Secretaria de Finanças - Facial 200Rs - Lote com 8 exemplares.......................................................................................................120
0924   ◉  ESTADUAL - Minas Gerais - Vendas e Consignações Sobrecarregados - 39, maioria diferentes e vários com variações que não constam no catálogo/estudo. 
Todos do ano 1943 e englobando as 3 séries alusivas. Incluso o + alto valor: 1.000/500.000 - Afixados em folhas quadriculadas. Lote 5167 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................180
0925  ◉  ESTADUAL - Minas Gerais - 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. 
Lote 5168 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................160
0926   ◉/(*)/*  MUNICIPAL - Minas Gerais - 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. Lote da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................100
0927   ◉/*/(*)  ESTADUAL - Minas Gerais -Caixa plástica contendo 52 envelopes de celofane, com acima de 6.000 selos para estudo. Boa parte separados pelos tipos/
séries.Repetições a veri� car. Qualidade mista. Lote 5171 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................560
0928  ◉/(*)  ESTADUAL - Minas Gerais - Folhas quadriculadas com 420 selos, com e sem carimbo, desde a primeiras séries. Incluso vários múltiplos. Basicamente 
separados pelos tipos/séries e/ou anos. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5172 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................340
0929  ◉/(*)  ESTADUAL - Mato Grosso - Folhas quadriculadas com 29 selos, com e sem carimbo, desde ano 1904. Basicamente separados pelos tipos/séries e/ou anos. 
Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5175 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................60
0930  (*)  ESTADUAL - Pará - Imposto de Consumo - Bebidas - Ano 1920 - Cinta 30Rs - FC 4 - Bloco com 20 cintas. Lote 5179 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................100 
0931  *  ESTADUAL - Paraná - Facial de 200Rs - Novo com goma.........................................................................................................................................................................50
0932 ◉/*/(*)  ESTADUAL - Paraná - Renda do Estado - Ano 1916/17 Completa  - FC 1/17 - Maioria Novos!. Montados em folha quadriculada de álbum. Lote 
5212 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................300
0933  ◉/(*)  ESTADUAL - Paraná - Renda do Estado - Ano 1918/19  - FC 37/53 - Faltando os 2 fechos para estar completa .Montados em folha quadriculada de álbum. 
Lote 5213 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................200
0934  ◉/(*)  ESTADUAL - Pernambuco - Folhas quadriculadas com 83 selos, com e sem carimbo. Incluso alguns múltiplos. Basicamente separados pelos tipos/séries 
e/ou anos. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5199 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................100
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963

965964
ESTAMPILHAS - SELOS (Federal, E� adual e Acumulações) (Continuação)

0935  ◉/*/(*) ESTADUAL - Rio de Janeiro - Envelope com cerca de 1.700, sendo algumas com muita repetição. Incluso diversas quadras. Lote 5231 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................280
0936   ◉  ESTADUAL - Rio de Janeiro - Envelope contendo 64 envelopes de celofane, com  6.100 selos para estudo. Repetições a veri� car. Qualidade mista. Lote 5232 da 
nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................................................................640
0937  ◉/(*)  ESTADUAL - Rio de Janeiro - Folhas quadriculadas com 760 selos, com e sem carimbo, desde o 1º selo, ainda do Império. Incluso alguns múltiplos. 
Basicamente separados pelos tipos/séries e/ou anos. Parte também separados pelas filigranas, picotes etc. Boa variedade de tipos de um modo geral. Lote 5233 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................................................450
0938 (*)/◉  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 álbum. Lote 5236 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................150
0939  ◉  ESTADUAL - Rio Grande do Sul - 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$000. Um ou outro novo sem goma. Lote 5265 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............320
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0940 ◉/(*)  ESTADUAL - Rio Grande do Sul - Vendas Mercantis -  Ano 1944 - FC 39/59 - faltando o facial de 1.000,00 - Todos no picote 13,5. Afixados em folhas 
quadriculadas de álbum. Lote 5267 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................120
0941  ◉/(*)  ESTADUAL - Rio Grande do Sul - Vendas Mercantis -  Anos 1955 a 1964 - General Osório - 60 diferentes separados pelo triênios. Afixados em folhas 
quadriculadas de album, entre faciais de 0,10 e 2.000,00. Lote 5268 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................150
0942  ◉  ESTADUAL - Rio Grande do Sul - Caixa plástica com cerca de 8.800 !!. Incluso 2 folhas completas no estado **. Pouco comum aparecerem quantias assim. 
Lote 5271 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................520
0943  ◉/(*)/*  MUNICIPAL - São Lourenço (RS) 16 diferentes englobando as moedas (Réis e CR$) todos figurando Bento Golçanves da Silva. Aparentemente nenhum 
consta do estudo/catálogo. Afixados em folha quadriculada de álbum. Lote 5288 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................150
0944 ◉  MUNICIPAL - São Lourenço (RS) 1.300 diversas. Alguns tipos com muita repetição. Lote 5290 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......300
0945  ◉/(*)/*   MUNICIPAL - RS - 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 álbum. Lote 5292 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................120
0946 ◉  MUNICIPAL - Taquari (RS) 1.300 diversas. Alguns tipos com muita repetição. Lote 5295 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............300
0947 ◉/(*)  MUNICIPAL - RS - Coleção em Classificador com 156 diferentes, de 18 diferentes cidades. Separados pelas cidades. Lote 5304 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................640
0948  ◉  ESTADUAL - Santa Catarina - Envelope com 690 diversas, parte sobre fragmento. Repetições a verificar. Qualidade um pouco mista. Lote 5304 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................................................................................160
0949  ◉/(*) ESTADUAL - São Paulo - Caixa com vários milhares, com alguns separados pelos tipos/séries, soltos, sobre fragmento, múltiplos etc. Diversos altos 
valores, como 50$000 x 46 , de 4 tipos diferentes, 100$000 verde x 6 Imposto do Sello etc. Enorme variedade de tipos. Lote 5332 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................570
0950   ◉  ESTADUAL - São Paulo - Caixa Plástica contendo 80 envelopes de celofane, com  7.750 selos para estudo. Repetições a veri� car. Qualidade mista. Lote 
5333 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................640
0951  ◉/(*) ESTADUAL - São Paulo - Álbum com folhas quadriculadas com 970 selos, com e sem carimbo, desde a 1ª série. Incluso diversos múltiplos. Basicamente 
separados pelos tipos/séries e/ou anos. Muita variedade de tipos, altos faciais, fechos de séries etc. Lote 5334 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...........400
0952  ◉/(*)  MUNICIPAL - Santos (SP) Taxa Escolar - Lote com 8 diferentes, que não constam do estudo - 5 deles com sobretaxa...........................................................120
0953  ◉/(*)  MUNICIPAL - Santos (SP) 7 diferentes, de 3 diferentes impostos: 2 do Imposto de Diversões, 4 da Taxa Escolar e 1 da Assistência Dentária Escolar - Só este 
último consta do estudo...............................................................................................................................................................................................................................................100
0954  (*)  ESTADUAL - Sergipe - Imposto do Sello - Facial 400Rs Laranja (Colméia) Lote com 3 exemplares................................................................................................70

ESTAMPILHAS - ACUMULAÇÕES
0955 - Pasta contendo vários milhares, tanto Federal como Estadual (maioria) e diversos em blocos/múltiplos/pedaços de folhas, sempre sem carimbo: Rio de 
Janeiro (taxa de Aposentadoria - com e sem picote) SC (Imposto do Sello) Goiás (Taxa Judiciária - 2 diferentes faciais) Federal Consumo 80Rs Vermelho, Espirito 
Santo ano 1967 50Crz/3 Crz + blocos grandes de Tuberculose e milhares soltos. Compensa uma olhada + detalhada. Lote 5374 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de 
desconto.......................................................................................................................................................................................................................................................................190
0956  ◉/*/(*) - 2 Classificadores com acima de 1.250 itens, predominando as Federais, mas muitas Estaduais pelo meio, sobre fragmento de documentos, múltiplos, 
sem carimbo, sequencias etc. Só a partir da República, com grande variedade de tipos. Lote 5375 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...............................280
0957  ◉  PERFURADOS - Lote com 1.400 !!, grande maioria com fragmentos das letras da perfuração "PAGO" mas diversas cintas com "CCB" "CCD" "CCDL" e D&C 
(Danemann & Cia) Alguns com datas, fragmentos etc. Pouco comum aparecerem quantias assim de uma só vez.......................................................................................400
0958  ◉/*/(*)  Classificador com cerca de 900 itens, onde pelo menos uns 400 estão SEM CARIMBO. Englobas as 3 esferas: Federal (maioria) Estadual e Municipal. 
Diversos altos facias, múltiplos, alguns já montados em suportes e numerados pelo catálogo Fleury Curado e muito mais. Só República. Vale um espiada, pois a variedade 
de tipos é bem grande. Lote 5376 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto..........................................................................................................................................480
0959  ◉/(*)  Caixa plástica com 5.700 diversas, predominando as Federais, mas São Paulo bem representado. Parte sobre fragmento. Incluso alguns múltiplos. Lote 5377 
da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.Aqui saindo por apenas 0,10 centavos cada............................................................................................................................560

ESTAMPILHAS - DOCUMENTOS em GERAL
0960 - EMISSÃO CRUZEIRO DO SUL - Anos 1890/1900 - Conjunto com 6 documentos, sendo 5 Notas Promissórias e destas pelo menos 3 tinham selos do 
Império complementares, mas que foram arrancados. Pede-se verificar em relação a qualidade. Lote 5379 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...............80
0961 - BAHIA - Ano 1909 - Papel selado no valor de 300Rs, preenchido com + 1 estampilha Estadual e outro selo Federal. Na edição do catálogo Fleury Curado 
que temos, a data de circulação consta como 1920. Lote 5380 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto............................................................................................80
0962 - BAHIA - Ano 1908 - Documentação completa relativa à Carta de Sentença, contendo 121 folhas numeradas todas com papel selado de 300Réis - Imposto do 
Sello, Thezouro do Estado da Bahia. Aqui pedimos menos de R$ 2 !! por papel selado. Lote 5381 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...............................200
0963  Ano 1920 - Espécie de frente (fragmento) de pacote ou cinta, timbrada, circulada de Taperoá (BA) para Salvador. Selo � scal de Consumo de 100Rs usado 
como selo postal e que não foi taxado........................................................................................................................................................................................................................120
0964 - PERFURADO -  Ano 1937 - Documentação completa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, referente patente. 8 estampilhas no total, sendo 
que 6 delas tem a perfuração vertical DNPI que perfurou os selos e os papéis, portanto foi feita com eles já afixados. Bem curioso e inédita para nós...........................100
0965 - SELO PENITENCIÁRIO -  Ano 1940 - Documentação completa referente notificação/autuação. 8 folhas, todas com selo penitenciário no facial de 100 Réis + 
outro selos........................................................................................................................................................................................................................................................................50
0966 - CEARÁ -  2 recibos datados de 1958 e 1964, com diferentes selos Municipais da cidade de Quixeramobim - Imposto do Sello - 2,00 e 10,00 respectivamente 
+ selos do Tesouro Nacional. Lote 5384 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.....................................................................................................................................60
0967 - SÓ RIO GRANDE DO SUL -  Sacola com 515 documentos diversos, desde os ano 1900 até final dos anos 50. Alguns mistos com selos Federais, em função do 
tipo de imposto a ser pago. Aqui pedimos pouco + de  R$ 1,50 por item. Lote 5389 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...........................................................800
0968  - SÃO JERONIMO(RS) Lote com 83 Documentos Municipais, selados e entre décadas de 30 e 60. Aqui pedimos cerca de R$ 3 cada. Lote 5390 da nossa 71ª VSO, 
agora com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................................260
0969  - SÃO JERONIMO(RS) Lote com 94 Documentos Municipais, selados e entre décadas de 30 e 60. Aqui saindo à R$ 3 cada. Lote 5391 da nossa 71ª VSO, agora 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................290
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972 981

982 - Só Estações

983

980

986

987 - Carimbo ferroviário Alemão 988

991

989 993 - 2 peças

990 - 2 peças

994
996

995

984 - São Paulo - 225 carimbos
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ESTAMPILHAS - DOCUMENTOS em GERAL (Continuação)
0970 - SANTA CATARINA - Pacote com 245 Documentos diversos: Recibos diversos, Declarações, Translados, Procurações, Duplicatas, Notas Promissórias, 
Apólices, Certificados etc. No meio, 5 Papéis Selados. Diversos de Laguna e também de outras cidades do interior do Estado. Décadas de 30 a 60. Estampilhas 
Estaduais e/ou Federais e alguns documentos com estampilhas de 2 diferentes Estados. Incluso 2 livros fiscais, com dezenas de páginas, mas computado como 1 item só na 
contagem de peças. Algunas documentos estão sem as estampilhas, mas com indicação do valor do imposto ou dele pago. Acompanham alguns outros documentos 
que não tem selos fiscais e que não foram computados/contados. Aqui saindo a menos de R$ 3 por item. Lote 5392 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.....720
0971 - SANTA CATARINA -  Caixa contendo bem acima de 400 documentos diversos, com diversidade de impostos. Alguns mistos com selos estaduais e/ou
federais, indicando o pagamento de diversos impostos. Incluso vários papéis selados, altos faciais, muitos selos sobre os documentos etc. No meio, alguns documentos 
não selados e também não computados. Diversidade de períodos. Lote 5393 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto. Aqui saindo a pouco + de R$ 3 cada......1.300
0972  - ESTADUAIS - Pacote com 201 Documentos, quase todos recibos/duplicatas/Notas Promissórias e na casa dos anos 50. Basicamente de 4 Estados: Minas 
Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro (bem concentrado nos 2 últimos) Bem + de 1.000 estampilhas, visto que alguns documentos tem quase 20 delas. 
Poucos sem selos, mas com indicação manuscrita ou carimbo "Selo pago por verba". Lote 5395 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.............................480
0973  - ESTADUAIS - Pacote com 70 Documentos diversos, assim dividido: Rio Grande do Sul (29 itens) Paraná/Curitiba (35 itens, todos nos anos 20 e certidões de 
nascimento ou óbito) e 6 documentos de outros estados) Selos fiscais Estaduais e/ou Federal. Alguns documentos não selados não foram contados na quantia acima. 
Décadas de 20 a 60. Lote 5396 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...................................................................................................................................................320
0974 - PAPEL SELADO -  Lote com 26 diversos, sendo 10 deles entre anos 1855 ! e 1936 com tarifas diversas e 16 do Rio Grande do Sul, no facial de 20Rs e utilizados 
no começo dos anos 20. Lote 5397 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...........................................................................................................................................120
0975 - FEDERAL - Ano 1926 - Folha dupla, referente circular nº 67 da Casa da Moeda, a respeito da emissão de novos selos fiscais, com a foto e dados técnicos 
diversos. Senões laterais. Lote 5398 da nossa 70ª VSO, agora com 20% de desconto.....................................................................................................................................60
0976 - EXTERIOR - Lote com 16 documentos emitidos por � rmas/Instituições estrangeiras contra � rmas Brasileiras. Basicamente Recibos e Notas Promissó-
rias. Parte são papéis selados, parte tem selos � scais do país, parte tem selos � scais nossos. Entre anos 1889 e 1951. Origens: Estados Unidos x 2, Alemanha, Italia, 
Portugal x 3, Inglaterra x 7 e França x 2. Lote 5400 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto. Aqui pedimos apenas R$ 10 cada....................................................160
0977  - Pacote com 260 Documentos diversos, com muitos recibos de Venda timbrados, decorados e temáticos. Alguns documentos com muitas folhas (tipo processo) 
mas aqui estamos computando como 1 documento só na contagem de peças. Entre anos 10 e 2.000 (onde só temos 2 peças, que são Atestados Médicos). Lote 5401 
da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto. Aqui saindo a R$ 2 cada............................................................................................................................................................520
0978  - Pacote com 77 Documentos diversos, todos pós Império e basicamente até anos 60, com vários recibos de Venda timbrados e decorados, mas não selados. 
Também vímos diversas Notas Promissórias, preenchidas, liquidadas (pagas) mas sem selos fiscais. No meio, 5 documentos de Santa Catarina (década de 50/60) e papel 
selado de São Paulo (ano 1940). Lote 5402 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto..............................................................................................................................160
0979  - Pacote contendo 220 documentos diversos, abrangendo a parte Federal (maioria) Estadual (alguns) e Municipal (poucos) Incluso alguns papéis selados, 
documentos compostos com estampilhas do exterior, IAPETEC, Notas prómissórias, Recibos etc. Ex material de pesquisa do conhecido colecionador do setor: 
Francisco Nasz (S.Paulo). Lote 5409 da nossa 71ª VSO, agora com 50% de desconto. Aqui saindo a menos de R$ 1 !! cada...............................................................................200

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

entre os lotes 0227 e 0232.

0980  ◉ 4 selos com o mesmo carimbo: Estação da Figueira (E.F. Grão Pará) Entre anos 1890 e 1894..............................................................................................................80
0981  ◉ CABECINHA - 14 carimbos diferentes, todos descritos...........................................................................................................................................................................120
0982  ◉ MADRUGADA REPUBLICANA - Só Estações - Lote com 23 diferentes, sendo 7 em pares. Todos identi� cados...............................................................................180
0983  ◉ MADRUGADA REPUBLICANA - Cartela com 38 carimbos diferentes, sendo 11 em pares: Estafetas, Ambulantes (diversos) Trem, Estações etc.......................250
0984  ◉ SÃO PAULO - Belo conjunto composto de 225 carimbos, todos sobre fragmentos e entre as décadas de 20 e 30. Incluso um ou outro de Minas Gerais no meio: 
Estações, Trechos, Ambulantes, Conductores, Estradas de Ferro etc. Segue inventário feito pelo dono do lote. Aqui pedimos apenas R$ 2 por carimbo. Vide explicação 
no lote 1095 a respeito..................................................................................................................................................................................................................................................450
0985    Anos 1887 e 1890 - 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. Lote 5421 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................100
0986    Ano 1891 - Inteiro Postal tipo BP do Império (40Rs D.Pedro) circulado com carimbo da Estação de Campinas para São Paulo, com transito em Rio Claro, 
onde recebeu o carimbo Rio Claro 1ª Turma C.A. + chegada em São Paulo. Muito bem conservado................................................................................................................60
0987    Ano 1896 - Inteiro Postal tipo BP (80Rs) circulado da Bahia para a Alemanha, com carimbo de transito e chegada (ambos Alemães) Carimbo ferroviário 
Alemão do trecho Köln - Hannover aplicado sobre o selo � xo ! Bem pouco usual disto acontecer. Ótima conservação................................................................................80
0988    Ano 1902 - Envelope circulado de Campinas para a Italia. 2 selos Madrugada com carimbo: Campinas à São Paulo, batido também na peça........................60
0989    Ano 1908 - Carta Bilhete (200Rs) circulado de São Paulo para Bananal (SP)com chegada. No verso, carimbo da Estação de Trez Barras................................50
0990    Anos 1912 e 1917 - 2 peças com carimbo: Rio Claro à Jahu, mas em tamanhos diferentes: 1912, vindo para São Paulo e 1917 indo para o Rio de Janeiro. Ambas 
com o carimbo de transito também ferroviário + chegada........................................................................................................................................................................................60
0991    Ano 1920 - Inteiro Postal tipo EN (100Rs) circulado para São Paulo, com chegada e carimbo frontal: Rio Claro à Baurú...........................................................50
0992    Ano 1933 - Envelope circulado de Santa Cruz(RN) para São Paulo. No verso, carimbo oval da Estação de Santa Cruz. Selo vovó 200Rs aviação...................60
0993    Anos 1934 e 1953 - 2 carimbos de Piracicaba: Ano 1934 - Piracicaba/Campinas, circulado para São Paulo e Campinas x Piracicaba, circulado para Franca. 
Ambas com chegada.......................................................................................................................................................................................................................................................50
0994    Ano 1940 - Envelope registrado circulado para o Rio de Janeiro, com carimbo de transito + chegada + escasso carimbo triangular frontal, batido 3x: Linha 
Bahia, Santo Amaro-Candeias. 4 selos vovó. Pequeno senão na parte inferior....................................................................................................................................................100
0995    Ano 1942 - Envelope expresso circulado de Juiz de Fora para S.Paulo, com chegada. Porteado com quadra selo comemorativo C172 + 2 etiquetas do 
Congresso Eucarístico (com carimbo amarrando) No verso, 2 diferentes carimbos ferroviários: Volta Central e Amb Rápido Mineiro..................................................50
0996    SÃO PAULO - 4 peças com diferentes carimbos de trechos: Conchas à Botucatu (1961) Tietê à Laranjal (1914) Cascavel à Poços (1908) e São Carlos à Campinas 
(1914) 1 selado, 2 interios Postais e 1 sem selo......................................................................................................................................................................................................100
0997    PARANÁ - 2 envelopes circulados com os carimbos: Ambulante M Ramos (Ano 1949) e Linha Rio Negro nº 1 (Ano 1934).....................................................50
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NAVEGAÇÃO
0998  Ano 1883 - Inteiro Postal BP9 (80Rs) circulado do Rio de Janeiro para a Suiça, com chegada. Carimbo frontal: Rio Janeiro Paq Fr J - linha ?. Peça com corte 
vertical na parte inferior.................................................................................................................................................................................................................................................60
0999  Ano 1897 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Austria, via Lisboa. Selo Madrugada 200Rs. Carimbo DH + octogonal: Buenos Ayres à Bordeaux - 
Linha J , nº 2. Amarelada pelo tempo...........................................................................................................................................................................................................................50
1.000 - Ano 1846 - 2 documentos provenientes do porto do Rio Grande (RS) relativos a chegada de 2 diferentes navios (Monarcha e outro não legível) do Rio 
de Janeiro e com indicação do imposto a ser recolhido e depois a devida quitação dele. Interessante por ser pré � latelia � scal. Lote 5439 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................80
1.001 - 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. Lote 5461 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................70
1.002 - 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). Lote 5462 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................................120

998
1003 - 2 envelopes

999

1006 - 2 envelopes

1005

1013 - Caderneta

1007 - 5 envelopes

1012 1011 - Acidentado

1008

1010

1009 - LATI - 16 envelopes

1004 - Tour por 4 países
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AVIAÇÃO BRASIL (Separado por Empresa Aérea)
1.003    AERROLLOYD IGUASSU - Ano 1933 - 2 envelopes vindo de Curitiba para São Paulo, com chegada e com carimbo em diferentes cores alusivos ao 1º Voo. 
Pontos de ferrugem em ambas as peças.....................................................................................................................................................................................................................150
1.004    AIR FRANCE - Ano 1937 - Peça dobrada em partes e com os respectivos carimbos e selos das etapas do Voo: Brasil, França, Estados Unidos e Hong Kong. 
Qualidade e origem européia......................................................................................................................................................................................................................................200
1.005    CONDOR - Ano 1935 - Envelope circulado do Chile para a Alemanha e alusivo ao 1º Voo para a Europa: Santiago/Buenos Aires/Montevidéo e Rio de 
Janeiro. Achamos ele no catálogo Müller, com numeração # 230 na etapa do Brasil, mas não consta na listagem do Chile. Curioso...........................................................90
1.006    CORREIO AÉREO NACIONAL - Ano 1968 - 2 envelopes timbrados do Banco do Brasil, enviados da Bahia para outro banco em São Paulo. Ambos com 
senão quando da abertura, em maior ou menor proporção......................................................................................................................................................................................50
1.007    CORREIO AÉREO MILITAR - Anos 196 ? - 5 envelopes timbrados do Banco do Brasil, enviados da Bahia para outro banco em São Paulo. Em 4 o carimbo 
alusivo é com cercadura e em 1 de forma linear, sem cercadura. 2 peças com senão quando da abertura........................................................................................................90
1.008    CONDOR - Ano 1931 - Envelope circulado da Bahia para o Rio de Janeiro, com chegada e escasso carimbo frontal de Belmonte. Uma pena, um dos selos ter 
caído. Selo Hermes + primazia. Pontos de ferrugem..................................................................................................................................................................................................80
1.009    LATI - Anos 1940/1941 - Lote com 16 envelopes circulados, todos saindo da Alemanha Reich, para São Paulo e também todos censurados (� ta e/ou carimbo) 
além de todos terem a mesma tarifa aérea de 1,50 Marcos. Normal qualidade para esta quantidade.................................................................................................................500
1.010    LATI - Ano 1941 - Envelope registrado, circulado do Rio Grande do Sul para a Alemanha, com diferentes carimbo de censura + chegada. 4 selos dvs........50
1.011    PANAM - Ano 1939 - AVIÃO ACIDENTADO - Envelope circulado da Bahia para o Rio de Janeiro. Avião Baby Cliper S433 - Pre� xo NC16933 ocorrido no 
dia 13.8.39 no Rio de Janeiro. Catálogo Nierinck 390813........................................................................................................................................................................................200
1.012    PANAIR - Ano 1954 - Envelope vindo da Alemanha para São Paulo e com carimbo do 1º Voo: Dusseldorf/América do Sul pela Panair do Brasil - 4 selos 
diversos. Muito bem conservada...................................................................................................................................................................................................................................60
1.013  -  PANAIR - Ano ? - Caderneta timbrada da empresa, não completa, mas com 48 etiquetas iguais......................................................................................................100
1.014    ZEPPELIN - Ano 1930 - Sieger 59G - Cartão circulado do Rio de Janeiro para Pernambuco, com todos os carimbos alusivos ao Vôo - Selo Z4 + vovó - 700UF 
= Cerca de R$ 3.750......................................................................................................................................................................................................................................................600
1.015    ZEPPELIN - Ano 1930 - Sieger 59G - Cartão postal circulado de São Paulo para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo - Selo Z4 + vovó - 
700UF = Cerca de R$ 3.750.........................................................................................................................................................................................................................................650
1.016    ZEPPELIN - Ano 1930 - Sieger 59G - Envelope circulado do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, com todos os carimbos alusivos ao Vôo - Selos Z4 + Z2 
+ vovó - 700UF ++ = Cerca de R$ 3.750....................................................................................................................................................................................................................650
1.017    ZEPPELIN - Ano 1930 - Sieger 59G - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo - Selo Z4 + Z7 + vovó 
- 700UF ++ = Cerca de R$ 3.750. Limpo, mas com discreto vinco central...........................................................................................................................................................700
1.018    ZEPPELIN - Ano 1931 - Sieger 130C - Envelope circulado do Rio de Janeiro para a Alemanha, com todos os carimbos alusivos ao Vôo. 3 selos 2.500/3.000. 
Bem limpo, com pequeno senão no canto superior direito.......................................................................................................................................................................................80
1.019    EX LIBRIS - Ano 1953, Alberto Lima e � gurando Santos Dumont. Pouco usual.................................................................................................................................50
1.020    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 
alusivos, 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 extenso só deste assunto. Lote 5689 da nossa 71ª VSO, agora ofercido com 20% de desconto................................................................................................................1.000
1.021    Envelope translúcido timbrado do Serviço Postal Aéreo, no tamanho 29,5cm x 15, utilizado para envio de correspondencias avariadas................................50

1014
1017

1015

1016
1018

1019
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1022 1025

1033 - 8 peças

1029 - Lote com 15 envelopes

1027 - 2 Máximos

1030 - 11 peças de Esportes

1037

1035 1036 1034 - 15 peças

1032 - Flâmulas temáticas - 187 itens
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FDCs (Envelopes de 1ª Dia) / EPD
1.022    27 - Dia do Selo - CBC + PD (SP) 535 UF = Cerca de R$ 2.900...........................................................................................................................................................350
1.023 - 27 - Dia do Selo - Conjunto único ? composto com 12 diferentes con� gurações (só pares - vertical/horizontal) e quadra (forma invertida) Nenhum deles 
é catalogado desta maneira. Todos identi� cados pelos tipos. Incluso 3 Quadras, também em posições diferentes. Vide imagem de cada um dos tipos. Se formos 
considerar apenas as 3 quadras, temos 1.600 UF ++ !! Cerca de R$ 8.800  de catalogo, fora todo o resto. Todos sem 1 ponto de ferrugem e com carimbo comemorativo 
+ 1º Dia de S.Paulo. Lote 5703 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................640
1.024 -  172 - Ano 1979 - 10 Anos da ECT - 30 Drs diferentes - PD + CBC. Não sabemos se falta 1 ou 3 para o jogo estar completo - 270 UF = Cerca de R$ 1.350. 
Lote 5718 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................120
1.025    Ano 1994 - Automatos SE 6/6C - Série completa sobre envelope "Olho de Boi"..................................................................................................................................60
1.026   PARTICULAR - JOGOS INFANTIS (Ano 1956) - Grande lote com 1.693 envelopes timbrados do Clube Filatélico do Brasil e com 20 carimbos de DIFERENTES
modalidades Esportivas. Só falta a Ginástica, que talvez ao que tudo indica o carimbo só foi aplicado preferencialmente sobre outro tipo de peça � latélica, visto que não está 
aqui no lote. Portanto, são 21 modalidades diferentes e aqui temos 20 diferentes, mas as + procuradas estão aqui, como: Futebol, Natação, Voley, Basquet, Tênis, Ciclismo 
etc. A quantidade varia de modalidade e mediante solicitação, podemos enviar quanto tem de cada modalidade. Aqui pedimos apenas 0,50 centavos por peça, que é bem 
vantajoso numa possível revenda. Lote 5734 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................800

MÁXIMOS - O� ciais e Particulares
1.027    Selos C12 (Pernambuco) e C201 (Vitória) em máximos particulares....................................................................................................................................................50
1.028 - PARTICULARES - Caixa com acima de 1.600 e de 10 diferentes tipos (vide imagem) não divididos igualitariamente. 8 deles são do tema Esportes. Todos na década 
de 50. Aqui pedimos apenas 0,25 !! centavos cada. Lote 5740 da nossa 71ª VSO, agora ofercido com 20% de desconto..................................................................................400

FRANQUIA MECÂNICA
1.029    Década de 30 - Lote com 15 envelopes todos indo para a França e dirigidos ao Banco Otomano....................................................................................................80
1.030    Tema Esportes - 11 peças diferentes entre anos 1972 a 1989. Incluso escassa franquia alusiva aos Jogos Olimpicos de Munique. Parte são fragmentos.........80
1.031    Pesada caixa com aproximadamente 3.100 envelopes , sendo 470 deles entre 1940 e 1970, restante dos anos 80 a 2.000 + milhares de pequenos fragmentos 
não computados.Lote 1.848 da nossa VSO anterior, agora oferecido com quase 50% de desconto....................................................................................................................80
1.032    FLÂMULAS TEMÁTICAS - Lote com 187 fragmentos, entre década de 80 e começo de 90..........................................................................................................200

CENSURA (Referência na descrição conforme e� udo de Jürgen Mei� ert - Arge Brasilien, Alemanha)
OBS : Todos os lotes abaixo (salvo os 4 últimos) faziam parte de um grande conjunto com quase 400 peças. Muitas peças não catalogadas e/

ou escassas, com grau de raridade 10 conforme o estudo. A parte do exterior deste conjunto encontra-se entre os lotes 2.765 e 2.792.
1.033    Anos 10 - Conjunto com 8 peças circuladas, sendo 2 ao exterior: Suécia e Suiça e ambas com censura militar e o restante com circulação interna. Carimbos e/
ou etiquetas à classi� car................................................................................................................................................................................................................................................100
1.034    Anos 10 - Lote com 15 envelopes circulados inernamente em S.Paulo ou vindo para S.Paulo e porteados com selos Próceres/Alegoria. Todos com etiqueta de 
censura (de 3 cores diferentes) Carimbos à classi� car..............................................................................................................................................................................................200
1.035    Ano 1917 - Envelope timbrado circulado de Canhotinho (PE) para Recife, com chegada. Par selo Próceres 50Rs. Carimbo ferroviário frontal: Cond. 4 - Cinco 
Pontas. Carimbo referencia 2.1.3.0 + palavra "Censura" de forma manuscrita (não mencionada no estudo) + 2 etiquetas de correspondência dilacerada usada para 
fechar a carta após a veri� cação. Harmoniozo conjunto............................................................................................................................................................................................70
1.036    Ano 1917 - Envelope timbrado circulado de Pesqueira (PE) para Recife, com chegada. Selo Próceres 100Rs. Carimbo ferroviário frontal: Central de 
Pernambuco - Cond. de M - 3º. Carimbo referencia 2.1.3.0 + palavra "Censura" de forma manuscrita (não mencionada no estudo) + 2 etiquetas de correspondência 
dilacerada usada para fechar a carta após a veri� cação. Peça "irmã" do lote acima..............................................................................................................................................70
1.037    Ano 1917 - Envelope aparentemente circulado dentro da cidade do Rio de Janeiro, com chegada. Carimbo e � ta à classi� car. No verso, texto escrito: "recusada 
pelo Assignante da caixa indicada". Selo Próceres 100Rs..........................................................................................................................................................................................50
1.038    Ano 1918 - Envelope timbrado do Banco Alemão Sulamericano, circulado do Rio de Janeiro para São Paulo, com possível chegada. Selo Alegoria 100Rs. 
Grande carimbo retangular frontal , do próprio banco, com data e assinatura do "Fiscal do Governo" - Algum controle ? Censura ? Veri� cação ?..................................50
1.039    Ano 1932 - 3 Envelopes circulados dentro da cidade de São Paulo, com carimbo 1.4.10.0 - 2 deles comerciais com selo de 200Rs  e outro "� latélico" com selos 
de 400Rs e 1.000Rs - Todos da série Revolução de 32. Um com chegada.............................................................................................................................................................100
1.040    Ano 1932 ? Envelope timbrado circulado de Piracicaba para São Paulo. Par selos Vovó e carimbo ovalado frontal que não consta do estudo: Delegacia de 
Policia de Piracicaba - Est. S. Paulo ............................................................................................................................................................................................................................150

1038

1039 - 3 envelopes

1040
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1041 - 2 Envelopes

1042

1043 - Tripla censura

1044 - Grau de raridade 9

1047 - Grau de raridade 10

1045 - Destino Macau

1052

1054 - 2 envelopes 1055 - 2 peças com grau de raridade 10

1051 - 2 peças com grau de raridade 10

1046 - 2 Envelopes, 1 com 4 censuras !

1049 - Grau de raridade 10

1048 - Grau de raridade 10

1050 - 3 peças com grau de raridade 10

1053 - 2 peças com grau de raridade 10
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CENSURA (Referência na descrição conforme e� udo de Jürgen Mei� ert - Arge Brasilien, Alemanha) (Continuação)
1.041    Ano 1936 - 2 Envelopes aéreos, vindos da Alemanha para o Maranhão e ambos com carimbo 1.2.12.0 aplicado no verso. Grau de raridade 8......................80
1.042    Ano 1936 e 1938 - 2 Envelopes circulados internamente. O de 1936 do Rio de Janeiro para o Pará com carimbo 1.2.21.0 (grau de raridade 7) e o outro de 1938 
circulado do Rio de Janeiro para Recife com carimbo 1.2.27.0 (grau de raridade 6) + � ta à classi� car..............................................................................................................70
1.043    Ano 194 ? - Envelope circulado de São Paulo para a Inglaterra, com tripla censura: Brasileira, Aliada e Inglesa ..........................................................................50
1.044    Ano 1942 - Envelope timbrado, expresso, circulado de São Paulo para Ribeirão Preto, com possível chegada. Carimbo 1.4.22.0 amarrando a etiqueta 
(à classi� car) Grau de raridade 9.................................................................................................................................................................................................................................70
1.045    Ano 1943 - Envelope expresso circulado do Rio de Janeiro para Macau, com transito em Lisboa e chegada. Dupla censura (Brasileira e Aliada) O 1º carimbo 
é de 21.10.43 e o último de 29.8.44 - 10 meses depois. Talvez tenha � cado parado na Censura, talvez o destinatário não foi encontrado, pois tem um carimbo "Ausente" 
no verso e a ultima data também de forma manuscrita. Carimbo DF nº 197 + � ta à classi� car. 3 selos diversos.............................................................................................50
1.046    Ano 1943 - 2 Envelopes enviados do Rio de Janeiro para a mesma pessoa na Suiça sendo 1 com tripla censura: Brasileira, Aliada e Nazista e o outro ainda 
com a censura Inglesa (4 censuras numa peça só)......................................................................................................................................................................................................75
1.047    Ano 1943 - Envelope circulado do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, onde foi censurado e onde recebeu a etiqueta modelo CPB-5 (com 2 diferentes 
nº de censores) que sequer conta do estudo.3 selos regulares.................................................................................................................................................................................150
1.048    Ano 1943 - Envelope circulado de São Paulo para ?. Etiqueta modelo CPB 10 (# 4.10.0) colado sobre o endereçamento e etiqueta modelo CPB 14 (# 4.14.0) 
acompanhando o envelope. Ambos com grau de raridade 10 no estudo .............................................................................................................................................................180
1.049    Ano 1943 - Envelope circulado de São Paulo para ?. 2 Etiquetas modelo CPB 10 (# 4.10.0) colado sobre o endereçamento e outra na parte superior +  etiqueta 
modelo CPB 14 (# 4.14.0) acompanhando o envelope. Ambos com grau de raridade 10 no estudo. Mesmo remetente e destinatário do lote acima.............................180
1.050    Ano 1943 ? - 3 Envelopes enviados do Rio de Janeiro para Belo Horizonte e carimbo 2.5.8.0 com nºs: 1 (catalogado) 1218 e 1227 - Ambos não constam do 
estudo. Fitas à classi� car. Grau de raridade 10 ! - 3 selos comemorativos.............................................................................................................................................................180
1.051    Ano 1943 e 1944 - 2 envelopes indo para o Pará. O de 1943 vindo dos USA, também com censura Norte Americana e o outro saindo do Ceará. Ambos com 
carimbo 2.5.12.0 com nºs: 906 e 909 onde ambos não constam do estudo. Grau de raridade 10......................................................................................................................150
1.052    Ano 1944 - Envelope impresso circulado da Argentina para o Rio de Janeiro e com 3 diferentes carimbos: 1.3.8.0 + 1.3.5.0 (nº 256) e 1.2.43.0, sendo 1 
aplicado na frente e 2 no verso.....................................................................................................................................................................................................................................50
1.053    Ano 1944 - 2 Envelopes com carimbo 2.5.14.1 com nºs: 1351(moldura recortada e em formato menor que o outro) e 1357 - Ambos não constam do estudo 
e saindo do Maranhão, com destino S.Paulo (# 1351) e Goiás (# 1357) Fitas à classi� car. Grau de raridade 10.............................................................................................150
1.054    Ano 1944 - 2 Envelopes saindo de Pernambuco  e tendo como destino o Rio de Janeiro. Ambas com carimbo 2.5.13.0 com nºs: 1304 (não consta do estudo) 
e 1307 (catalogado) Porteados com selo Aéreo 57 (Bartolomeu de Gusmão)......................................................................................................................................................130
1.055    Ano 1944 ? - 2 Envelopes saindo do Ceará  e tendo como destino o Rio de Janeiro. Ambas com carimbo 2.5.10.0 com nºs: 1262 (selos no verso) e nº 1263 
(selo caído) Fita à classi� car. Grau de raridade 10.....................................................................................................................................................................................................120
1.056    Ano 1944 - 2 Envelopes : Um saindo da Paraiba para o Rio de Janeiro (nº 1274 - não consta do estudo) e o outro, expresso com AR saindo do Rio de Janeiro 
para a Paraiba com nº 1277 (catalogado) Carimbo 2.5.14.0. Fitas a classi� car. Grau de raridade 10................................................................................................................150
1.057    Ano 1944 - Envelope circulado do Rio de Janeiro para ?. No Rio de Janeiro recebeu a etiqueta modelo CPB-10 com indicação de "devolução ao remetente". 
Grau de raridade 10.......................................................................................................................................................................................................................................................100
1.058    F.E.B - Anos 1944 /1945 - 5 Envelopes enviados pelos soldados para suas familias. Destinos: Rio de Janeiro, Paraná x 2 e Bahia x 2. Carimbos e � tas a serem 
classi� cados. Temática 2ª Guerra................................................................................................................................................................................................................................200
1.059    Ano 1945 - Envelope circulado da Bahia para o Rio de Janeiro. Carimbo 2.5.9.0 com nº 1250 que não consta do estudo. Franquia mecânica. Grau de raridade 
10. Fita à classi� car..........................................................................................................................................................................................................................................................80
1.060    Ano 1945 - Envelope circulado de Fernando de Noronha (7.5) para Recife com chegada no dia 9. No verso, carimbo retangular + assinatura e que não consta 
do estudo. É diferente dos que constam de Fernando de Noronha no estudo. Ótima conservação. Selo comemorativo...............................................................................120

1056 - 2 peças com grau de raridade 10 1057 - Grau de raridade 10

1059 - Grau de raridade 10 1060 - Não catalogado
1058 - FEB - 5 peças
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CENSURA (Referência na descrição conforme e� udo de Jürgen Mei� ert - Arge Brasilien, Alemanha) (Continuação)
1.061    Ano 1945 - Envelope circulado de Belo Horizonte, via Rio de Janeiro (onde foi censurado) e com destino China ! com chegada e de lá foi redespachado para 
a Bélgica. Etiqueta Chinesa, mas não sabemos se é de censura ou do reenvio. Inusitado destino ......................................................................................................................50
1.062    7 envelopes vindos da Argentina para São Paulo, censurados quando da chegada  e com os seguintes nºs de censores: SP405, 433 x 2, 438, 440, 450 e 465 + 
� tas à classi� car. Todos época 2ª Guerra......................................................................................................................................................................................................................70
1.063    SÓ PORTO ALEGRE - 8 peças vindo do exterior e censuradas quando aqui entraram. Origens: Argentina anos 1940, 1942 e 1944 + Uruguai ano 1944 + 
Paraguai ano 1941 e Alemanha anos 1938 x 2 e 1940 - este também com censura nazista) Todos os carimbos no destino são diferentes entre sí e à classi� car...........140
1.064    Lote com 14 envelopes, todos dirigidos ao exterior e assim divididos: Censurados na saída e chegada (8 itens - 1 devolvido) Censurado só na saída (2 itens) 
Censurados só no destino (4 itens - 1 devolvido) Carimbos e � tas à classi� car. Todos época da 2ª Guerra....................................................................................................180

1061 - Destino China + redespacho 1062 - 7 envelopes no total

1063 - Porto Alegre - 8 peças

1064 - 14 envelopes no total

1068 - 31 envelopes no total

1073 1075

1070 - 18 envelopes no total

1071- Argentina - 24 peças

1069 - Origem USA - 51 peças

1065 - 16 peças no total

1066 - RS - 16 envelopes

1067 - 19 peças no total
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1.065    Lote com 16 peças censuradas quando da origem e/ou destino e assim dividido: São Paulo (3 da década de 40 e 4 da década de 30) e Rio de Janeiro (9 da 
década de 40) Selos variados. Carimbos e � tas à classi� car.....................................................................................................................................................................................200
1.066    SÓ RIO GRANDE DO SUL - Lote com 16 envelopes circulados internamente e todos censurados no seu destino (RS) Décadas de 30 e 40. Boa variedade 
de tipos, inclusive carimbos de cor. Carimbos e � tas à classi� car..........................................................................................................................................................................200
1.067    ORIGEM AMÉRICAS - Lote com 19 peças, todas vindas para o Brasil (grande maioria Rio de Janeiro)  e censuradas quando aqui entraram. Paises: 
Argentina, Chile x 5, Paraguai x 4, Uruguai x 3, Perú x 2, Bolivia x 3 e Ecuador. Acompanham 3 envelopes vindo para o Brasil, mas só com censura quando da saída dos 
seus países: Suriname, Canada e Trinidad. Total 22 peças. Carimbos e � tas à classi� car. Todos época da 2ª Guerra....................................................................................250
1.068    31 envelopes vindos da Argentina para o Rio de Janeiro (alguns para outro estados, mas censurados no Rio de Janeiro)censurados quando da chegada  e com os 
seguintes nºs de censores: DF3, 5, 6, 7, 9, 12, 22, 48 + 192, 48 + 198, 80, 82, 99, 102, 108, 119, 127, 128 + 168, 131, 135, 142 + 198, 145, 152, 161, 164, 166 (2 cores diferentes) 
167 + 183, 170, 175, 180 e 241. Outros carimbos e � tas à classi� car. Todos época da 2ª Guerra.......................................................................................................................350
1.069    ORIGEM ESTADOS UNIDOS - Lote com 51 envelopes (3 só frente) todos vindo para São Paulo e todos também com etiqueta de censura Norte Americana e 
3 também censurados quando da chegada. Anos 1943 a 1945. Alguns são timbrados da Embaixada Brasileira em Washington. Aqui pedimos apenas U$ 1 cada.........300
1.070    AMÉRICA LATINA - Lote com 18 envelopes, todos vindo para São Paulo e censurados na chegada: Países: Uruguai x 6, Cuba, Chile x 6, Perú (só frente) 
México e Bolivia x 3. Décadas de 20 a 40.Outros carimbos e � tas à classi� car. ...................................................................................................................................................300
1.071    ORIGEM ARGENTINA - Lote com 24 peças, todos vindo para São Paulo e censurados quando da chegada. Décadas de 20 e 30 e uma de 40. Fitas e carimbos a 
serem classi� cados......................................................................................................................................................................................................................................................300
1.072  DESTINO EXTERIOR  - Conjunto com 53 peças (apenas 6 da 1ª Guerra) todas saindo do Brasil e sendo censuradas no transito ou no destino, que são os 
seguintes: França (1 da 2ª Guerra e 2 da 1ª Guerra) Suiça (1 de cada Guerra) Espanha (1 e devolvido com dupla censura Aliada/Espanhola) Inglaterra (8, sendo 1 da 
1ª Guerra) Suécia (2) Portugal (1 de cada Guerra) 10 da Alemannha em geral (1 da 1ª Guerra, 1 da 2ª Guerra com controle de divisas e 8 pós guerra, para as Zonas 
Ocupadas e por � m, 24 para os Estados Unidos. Alguns registrados pelo meio e ainda bem conservados pela quantidade. Aqui pedimos cerca de R$ 6 por item. Lote 
5794 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................320

CARTÕES POSTAIS (Por ordem de E� ado)
1.073 - AM - Manaos, Igreja de São Sebastião - Bazar Passe Partout - Circulado em 1913....................................................................................................................................50
1.074 - SC - Caixa com 830 Postais sem uso, todas edição Edicard. Parte ainda na sua caixa original. São cerca de 10 a 12 tipos diferentes. Impressos no � nal dos anos 
80/começo de 90. Aqui pedimos apenas 0,15 centavos cada. Lote 5864 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................130
1.075 -  SP (Campinas) Tipo Gruss Aus - V. Steidel - Circulado no ano 1900, de Sorocaba para a França.......................................................................................................150
1.076 - SOUVENIRS/CADERNETAS - Lote com 95 diferentes, com centenas de cartões no total. Alguns poucos antigos no meio, grande maioria começando 
aparentemente a partir dos anos 80. Lote 5906 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................190
1.077 - 3 caixas contendo acima de 3.000 postais, basicamente dentro da década de 80 e separado pelo estados. Numa primeira olhada, quase tudo sem uso............200
1.078  -  Pesada caixa com 6.900 !! Postais, bem concentrado na região Sudeste, em especial Santa Catarina. Também vímos centenas e centenas de propaganda (empre-
sas em geral) que na verdade eram "distribuídos" por eles e não vendidos. Grande variedade de tipos, mas ao mesmo tempo, alguns com muita repetição. Basicamente 
à partir dos anos 70. Aqui pedimos menos de 0,06 !! centavos por peçaLote 5907 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................380
1.079  -  Porta cartões, com 236 Postais, à principio diferentes e a grande maioria do tipo fotográ� co (anos 40 a 60) e bem concentrado na Região Sudeste (Rio de 
Janeiro/Minas e S.Paulo) tendo a maioria marca de � xação de album. Acompanha 4 cadernetinhas tipo "Lembrança" em formato bem pequeno: Poços de Caldas, 
Campinas, São João Del Rei e Torres (RS). Lote 5908 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................640
1.080  -  Enorme conjunto distribuído em 7 pesadas caixas, com um peso liquido de 200 KG (isto mesmo, 200 Kilos de cartões)Pesamos 100 cartões e � zemos a proporção 
e temos entre 45.000 e 47.000 cartões, basicamente todos à partir dos anos 70, até os anos 2000. Predominam as vistas de cidades, mas temos Institucionais, Propagandas 
em geral, Eventos, Igrejas, Pessoas, Animais e + uma série de outros aspectos. Alguns poucos fora do padrão normal de tamanho. Último "grande lote" orindo dos lotes que 
tivemos anteriormente. Vide VSO # 66 e # 68. Aqui agora agupamos em 1 lote só. Devido ao peso, pedimos que o comprador tenha um meio de retirá-los em nosso escritório 
ou que contrate uma transportadora para isto.Aqui pedimos menos de 0,06 centavos por peça, pois estamos calculando que sejam 46.000 Cartões. Condição especial de 
pagamento deste lote: 10 x iguais. Lote 5909 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 50% !! de desconto.................................................................................................2.500
1.081 - Surpreendente conjunto dentro de 61 caixas grandes com + de 1 TONELADA !! (Isto mesmo, acima de 1.000Kg !!) e com a incrível soma acima de 200.000 !! (Isto 
mesmo - 200 mil Cartões) que em função da utilização depois se transformariam em Máximos Postais. Todos basicamente identi� cados nos pacotes. Acreditamos que em 
função do custo de grá� ca, o editor deles (Eduardo Schmitt) fez uma quantidade maior para baratear o custo individual e destes, parte ele fez centenas de máximos e outra 
boa quantidade sobrou sem estar selada ou carimbada, mas  de alguns motivos, ainda é possível transforma-los em Máximos. Predominante englobam o período do meio 
dos anos 90 ao meio dos anos 2000.Não sabemos precisar quando tipos diferentes seriam, acreditamos serem entre 150 e 200. Além disto, também temos a reprodução 
de antigos cartões Postais de Santa Catarina, também feito por ele. Fotografamos apenas uma "fração" das peças, assim o eventual interessando tem uma noção do que 
estamos vendendo. Todos em impecável qualidade. O mínimo pedido (0,01 centavo !! cada) certamente não paga nem uma fração do que foi gasto na impressão deles. 
Logicamente neste caso, o comprador teria que ter um meio de retirá-los em nosso escritório, visto que seria inviável envia-los pelo correio. Uma opção seria o envio 
por transportadora, mas isto teria que ser combinado entre as partes. Condição especial de pagamento deste lote: 10 parcelas iguais. Lote 5910 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................................2.000

CARIMBOLOGIA - Selos
OBS: Neste setor estamos vendendo o "carimbo", portanto é possível que parte dos selos tenham algum tipo de pequeno senão.

1.082 - ALAGOAS - Conjunto em cartelas com cerca de 360 carimbos diversos, sendo 270 carimbos até os anos 40 (desde o começo da República e com muitas 
quadras da emissão Vovó) e 90 carimbos entre o � nal da década de 70/começo de 80 estando estes a maioria sobre fragmentos (um ou outro antes deste período) 
Carimbos em diferentes níveis de nitidez. Todos os diversos múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Lote 5980 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................400
1.083  - CEARÁ - Conjunto em cartelas com cerca de 175 carimbos diversos, sendo 39 deles antes dos anos 50 (diversos sobre fragmento) e 136 carimbos entre o 
� nal da década de 70/começo de 80 estando estes a maioria sobre fragmentos .Carimbos em diferentes níveis de nitidez. Todos os diversos múltiplos foram calculados 
como 1 carimbo só. Lote 5983 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................140
1.084 - GOIÁS - Conjunto em cartelas, com 63 carimbos diversos, maioria diferentes e todos identi� cados. Entre anos 1890 e 1979.  Quase todos sobre selos 
comemorativos. Todos os 15 múltiplos (incluso 4 quadras) calculados como 1 carimbo só. Diversos selos com bom valor de catálogo. Lote 5984 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................240
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1088 - Só Minas Gerais - 278 Carimbos

1090 - RJ - 257 Carimbos

1098 - Outros Estados - 600 !! Carimbos

1094 - Só Agencias de São Paulo (Capital) 205 Carimbos
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CARIMBOLOGIA - Selos
1.085 - GOÍAS - Conjunto em cartelas com cerca de 320 carimbos diversos, sendo 120 carimbos  antes dos anos 30 (muitos sobre fragmento) e 200 carimbos entre o � nal 
da década de 70/começo de 80 estando estes a maioria sobre fragmentos .Carimbos em diferentes níveis de nitidez. Todos os diversos múltiplos foram calculados como 
1 carimbo só. Lote 5985 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................480
1.086 - MARANHÃO - Conjunto em cartelas com cerca de 372 carimbos diversos, sendo 92 deles antes dos anos 40 (desde o começo da República) e 280 carimbos 
entre o � nal da década de 70/começo de 80 estando estes a maioria sobre fragmentos (um ou outro antes deste período) Carimbos em diferentes níveis de nitidez. 
Todos os diversos múltiplos foram calculados como 1 carimbo só. Lote 5986 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................320
1.087 - MATO GROSSO - Conjunto em cartelas com cerca de 143 carimbos diversos, sendo 68 até os anos 40 (alguns sobre fragmento) e 75 carimbos entre o � nal da 
década de 70/começo de 80 estando estes a maioria sobre fragmentos .Carimbos em diferentes níveis de nitidez. Todos os diversos múltiplos foram calculados como 1 
carimbo só. Lote 5987 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................200
1.088  - MINAS GERAIS  - Conjunto composto de 278 carimbos, todos sobre fragmentos e entre as décadas de 20 e 30, a� xados com charneiras em folhas de papel 
sul� te. Aqui pedimos R$ 1,50 cada.............................................................................................................................................................................................................................400
1.089 - PARANÁ - Conjunto em antigas folhas, contendo 73 carimbos diversos, entre décadas de 40/50 e quase todos sobre fragmentos. Incluso dezenas de só 
carimbos (sem o selo) e que não foram contabilizados. Lote 5992 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................60
1.090 - AGENCIAS DO RIO DE JANEIRO (Capital) - Conjunto composto de 257 carimbos, todos sobre fragmentos e entre as décadas de 20 e 30, a� xados com 
charneiras em folhas de papel sul� te. Segue inventário anexo. Incluso de Propaganda (Café) e outro. Aqui pedimos R$ 1 cada..................................................................250
1.091 - 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. Lote 5999 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................60
1.092 - RIO GRANDE DO SUL - Conjunto em antigas folhas, com cerca de 444 carimbos diversos entre décadas de 20 e 50 e basicamente separado pelas letras e 
quase todos sobre fragmentos. No meio, centenas de só carimbos (sem o selo) e que não foram calculados. Também tudo acima dos anos 50 não foi contabilizado, 
bem como todos os múltiplos considerados como 1 carimbo só. Algumas frentes de envelopes inclusas. Lote 6000 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................320
1.093 - SANTA CATARINA - Conjunto composto com 128 carimbos, todos diferentes e montados em suportes prontos para revenda. Todos os 30 múltiplos (entre 
pares e quadras) calculados como 1 carimbo só. Anos 1898 à década de 40, com apenas 2 itens após este período. Predominam os regulares. Lote 6001 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................................................................................400
1.094  - AGENCIAS DE SÃO PAULO (Capital) - Conjunto composto de 205 carimbos, todos sobre fragmentos e entre as décadas de 20 e 30, a� xados com charneiras 
em folhas de papel sul� te. Segue inventário anexo. Aqui pedimos R$ 1 cada......................................................................................................................................................200
1.095  - ESTADO DE SÃO PAULO - Belo conjunto composto de 2.650 !! carimbos, todos sobre fragmentos e entre as décadas de 20 e 30, a� xados com charneiras em folhas 
de papel sul� te e dentro de 2 pastas. Englobas as letras A até X. Separados pelas letras e com inventário letra por letra elaborado pelo dono do lote. São centenas e centenas 
de múltiplos, sempre calculados como 1 carimbo só. Conjunto assim estão cada vez + escassos. Este em particular, nunca foi oferecido no mercado, pois é um "arquivo" 
que pertenceu a um colecionador falecido à 4 décadas atrás. Aqui pedimos menos de 0,80 centavos por carimbo..................................................................................2.000
1.096 - SÃO PAULO - Conjunto montado em antigas folhas de album, com 421 carimbos diversos, estando a grande maioria ainda sobre fragmento. Todas as dezenas 
de múltiplos, calculados como 1 carimbo só. Engloba desde a emissão Madrugada até a emissão Bisneta (só o setor dos regulares) mas a grande maioria entre as 
emissões Vovó e Netinha. Aqui pedimos cerca de 0,60 centavos por carimbo. Lote 6002 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................260
1.097 - CIDADES DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO (SP) - Pasta contendo 52 folhas montadas com selos regulares dos anos 80/começo de 90, quase todos sobre 
fragmentos e montados em espécie de folhas expositivas. Todos identi� cados. Lote 6003 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................60
1.098  - Outros Estados  - Conjunto composto de 600 carimbos, todos sobre fragmentos e entre as décadas de 20 e 30, a� xados com charneiras em folhas de papel 
sul� te. Engloba os Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Aqui pedimos R$ 1 cada. Lembrando que os lotes 984, 1088, 1090, 1094 e 1095 são originários do mesmo arquivo 
e nunca foram oferecidos no mercado.......................................................................................................................................................................................................................600

1095 - Estado de São Paulo - Enorme estoque com 2.650 !! Carimbos
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1100 - Letra M - 9 peças

1105
1107 - 38 etiquetas 1109

1108 - 32 etiquetas 1110
1111

1101- Saída de Santos - Arquivo com 170 envelopes

1104

1106 - Dupla impressão

1103 - Falta do picote central
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CARIMBOLOGIA - Hi� ória Po� al
1.099  /◉  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. Lote 6005 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................140
1.100    LETRA M (SP) - Conjunto com 9 peças circuladas com cidades que começam com a letra M: Mogy Mirim (anos 1928 e 1945) Mombuca (1906) Mococa 
(190 ?) Monte Mor (1919) Morro Grande (1942) e 3 diferentes de Mogy das Cruzes (anos 1916, 1930 e 1932)..............................................................................................120
1.101    SANTOS (SP) - "Arquivo" composto com 170 envelopes, todos enviados de SANTOS (SP) para Poços de Caldas (MG) entre os anos 1922 e 1923 (maioria) 
Sempre com a mesma tarifa de 200 Réis, através de selos, Inteiros Postais e/ou os 2. À principio, todos ainda com a correspondência dentro. Para estudo dos carimbos 
de origem: Secções, dias, horas, período etc..............................................................................................................................................................................................................700
1.102    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 6036 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.................................................60

ETIQUETAS EM GERAL
1.103  * Ano 1929 - Liga Paulista contra a Tuberculose - Hilário de Couveia - Bloco de 20 vertical, com falta do picote entre os selos....................................................150
1.104  ◉  Fragmento de frente de envelope, com carimbo e etiqueta alusiva do MMDC + carimbo circular da Prefeitura Municipal de Piracicaba...................................60
1.105  **  Ano 1933 - 1ª Feira Filatélica Brasileira - Cor Marrom - Variedade: Falta do picote no lado direito..................................................................................................50
1.106  (*)  Energia para Minas - Década de 60 - Cor azul, facial de 50,00 - Variedade: Dupla impressão total.................................................................................................50
1.107    (*) TREINAMENTO PROFISSIONAL - Lote com 38, de 4 tipos diferentes. Maioria em múltiplos........................................................................................................260
1.108  (*) CORRESPONDÊNCIA DILACERADA - Lote com 32, com algumas usadas e 4 sobre fragmento. Concentrado nos modelos 34 e 199................................200
1.109     Ano 1929 - Cartão Postal circulado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Selo Vovó 200Rs + etiqueta da Liga Paulista contra a Tuberculose, com carimbo 
amarrando. Peça com 3 furos de broca, onde um atinge a etiqueta.........................................................................................................................................................................50
1.110     Ano 1933 - Envelope timbrado circulado de São Paulo para Porto Alegre, com chegada. Selo vovó + pró Aeroportos + etiqueta da Liga Paulista contra a 
Tuberculose, com carimbo amarrando.......................................................................................................................................................................................................................50
1.111     Ano 1935 - Envelope timbrado, circulado de Santos para a Italia, com chegada. Etiqueta frontal no valor de 400 Réis e carimbo do navio Italiano Augustus 
amarrando no carimbo. Excesso de cola na etiqueta. Deveria ter sido taxada........................................................................................................................................................80
1.112 (*)/*/** SELOS FECHO DE MENSAGENS - Acumulação com 390, assim dividido pelas cores: 166 do Azul, sendo a maioria em papel espesso e com 2 
nuances de cores + 45 do Vermelho + 179 do Roxo, também com 2 nuances de cores. Parte isolados, parte em múltiplos e blocos maiores. Se formos nos basear
 pela cotação do catalogo de 1995, temos acima de R$ 35.000 !! de catálogo. Aqui pedimos menos de R$ 1 por item. Lote 6050 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto...........................................................................................................................................................................................................................................................380
1.113  */**  SELOS FECHO DE MENSAGENS - SF1 (Vermelho) e SF2 (Roxo) Ambas em folhas completas com 90 selos em cada x 15UF = 2.700UF = Cerca de R$ 13.500. 
Aqui pedimos menos de 2% do valor de catálogo. Lote 6051 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................250
1.114  */**  SELOS FECHO DE MENSAGENS - SF 2SD - Cor roxa - Bloco de 36 selos (1/2 folha ?) e SEM PICOTE. Total 18 pares x 180UF cada par (cotação de 27 anos 
atrás) = 3.240 UF. Deve ser o maior múltiplo disponível atualmente no mercado...........................................................................................................................................1.000
1.115  */**  SELOS FECHO DE MENSAGENS - SF 2 - Cor roxa - Bloco de 16 selos (4x4) com o picote totalmente deslocado nos 2 picotes, além de estar torto. 2 selos 
no bloco com rasgo. .....................................................................................................................................................................................................................................................180
1.116  */**  SELOS FECHO DE MENSAGENS - SF 3SD - Cor azul - Bloco de 45 selos e SEM PICOTE. Total 22 pares x 180UF cada par (cotação de 27 anos atrás) = 3.960 
UF. Vinco atingindo alguns selos. Deve ser o maior múltiplo disponível atualmente no mercado................................................................................................................1.000
1.117 **/*  CORRESPONDÊNCIA DILACERADA - Lote com 72, todas do modelo 199. Vide imagem. Lote 6058 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................100
1.118     Lote com 42, grande maioria com código de barra e 19 sobre envelopes vindos do exterior para o Brasil, onde ao ingressarem receberam a etiqueta e de 
pelo menos 15 paises diferentes. Começo dos anos 90...............................................................................................................................................................................................50

1114

1115 - Enorme deslocamento do picote

1116
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1126 - 5 cartelas com 141 selos

1124 - Classificador com 100 selos

1131 - 108 folhas de album

1129 - 260 selos de 3 emissões

1132 - Diversos volumes

1130 - Coleção com 970 selos diferentes

1136 - 900 selos usados, maioria diferentes

1134 - Estoque em 2 Classificadores 1137 - Pasta com 500 diferentes

1135 - 700 diferentes usados/carimbados
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Sequência por preço)
1.119 ◉ Classi� cador com cerca de 400 selos usados entre o começo da República e a série Recursos Econômicos. Algo de o� ciais no meio.............................................80
1.120  **/*  Pasta + Classi� cador contendo grandes pedaços de folhas de selos regulares (década de 80 e 90) com 18 tipos diferentes e pedaços de folhas de 
comemorativos, das mesmas décadas com 32 tipos diferentes. Também incluso 46 blocos com e sem carimbo entre anos 1960 e 2006......................................................80
1.121  ◉/*/(*)  Antigo album Sanchez (sentido horizontal) contendo 475 selos diferentes entre regulares e comemorativos + 2 Blocos + 60 selos aéreos diferentes 
+ 15 de taxa também diferentes. Período de 1906 (Série Próceres) ao ano 1964. Todos a� xados com charneiras. Lote 6072 da nossa última VSO especial, agora 
oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................................................................100
1.122 ◉/*/(*)  Esboço de coleção intitulada "Independência, Realmente ?" montada em 72 folhas tipo expositivas (mas nem todas completas e outras à completar, ou 
seja, estão vazias) contendo material (basicamente só selos) entre décadas de 20 e 80. Talvez o ideal seria aproveitar a idéia/texto e dar continuidade. Lote 6075 da 
nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................130
1.123  ◉/*/(*) 3 antigos albuns, sendo 1 impresso com 450 selos diferentes (maioria usados) entre emissões Madrugada e anos 50 + 2 albuns artesanais, aí só com selos 
regulares e ambos começando na  emissão Próceres e num deles até a Bisneta e no outro até o CF (ano 1991) Predominando os selos usados. Não podemos garantir a 
classificação das filigranas e "vendidos como vistos". Lote 6078 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................150
1.124  ◉  Classificador timbrado do correio (do tipo que abre em 4 partes) contendo 100 selos, basicamente entre Império (com 40 selos, sendo 2 falsos) e começo dos 
anos 20. Nenhum selo é acima do ano 1931. Incluso: Taxas, Madrugada, Cruzeiro, Jornais etc. Qualidade mista. Pede-se verificar..........................................................150
1.125  ◉/*/(*)  Classificador com vários centos de selos, englobando as seguintes emissões: Taxa (poucos) Jornais, Cruzeiro, Madrugada (poucos) Cruzeiro e Jornal
Sobretaxado, Próceres (boa quantia) e Bisneta (todos sem carimbo) Parte classificados por cores/picotes/papéis etc, mas não comprovados por nós. A qualidade 
também é um pouco mista principalmente no seguimento dos Jornais. Pede-se verificar. Lote 6082 da nossa última VSO especial, agora com 20% de desconto.......200
1.126  ◉  5 cartelas com 141 selos usados, assim distribuidos pelos setores: Império (56 selos, entre Olhos de Cabra e Casa da Moeda - incluso o bom nº 50) Cruzeiro/
Sobretaxado (8) Jornal/Sobretaxado (14) Condor/Varig (7) e Madrugada (56 selos) Itens melhores no Império. Qualidade mista. Alto valor de catálogo...................200
1.127 - Antigo album Sanchez, com cerca de 400 selos usados e novos (poucos) e só até o começo dos anos 40. Algumas indicações de variações, mas não comprovados 
por nós. A maioria concentrado nos regulares, mas Madrugada, Cruzeiro, Jornal e Cruzeiro Sobretavado, Depósito (1ª série) Taxas, Jornais, Condor, Varig 1/3 usados 
etc. Todos a� xados com charneiras e em normal qualidade para material que está "parado" faz 7 décadas.Acompanha classi� cador com selos, começando no Império 
e basicamente até a mesma época e que ao que tudo indica foram tirados do album (pela sombra de � xação nele) e colocados no classi� cador. Também temos os selos 
comemorativos aéreos (completo) maioria sem carimbo. No total, cerca de 570 selos. Lote 1.237 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto..........200
1.128  **  ANUÁRIOS - Anos 1991, 1992, 1993 x 2, 1994 x 2, 1995 e 1998 + Folder especial Ecológica 92 e Literatura de Cordel 1986. Maioria ainda lacrados, mas não 
foram comprovados por nós se estão mesmo completos. Aqui pedimos apenas R$ 40 por anuário, fora os folders......................................................................................320
1.129  ◉/(*)/*  3 EMISSÕES - Classi� cador apenas com 3 emissões do � m do Império/Começo da República: Ultima série dos Jornais (Cruzeiro do Sul) + Cruzeiro 
Sobretaxado + Jornal Sobretaxado. Cerca de 260 selos novos e usados, com muitos valores medianos e melhores e possíveis séries completas. Vímos diversas impressões 
em relevo no lote. Material basicamente só separado pelo tipo do selo. Garimpo para defeitos de chapa. Parte do selos aderidos ao classi� cador. Altissimo valor de 
catálogo. Lote 6089 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................380
1.130  ◉/*/(*)  Coleção dentro de album Schiffer, contendo 973 selos diferentes, novos e usados, assim divididos pelos setores: Império (40 usados, com as 3 séries 
D.Pedro completas e na série Cabra, faltando o facial de 20Rs) Cruzeiro à Alegoria (56 selos usados) Comemorativos (700, maioria sem carimbo e até o ano 1971, com 
Revolução de 30 completa usada, Turismo completo usado) Aéreos (95, com e sem carimbo) e 82 selos de outros setores. Todos afixados com charneiras....................500
1.131  ◉/*/**  Coleção montada em 108 folhas quadriculadas de album, começando na República (emissão Cruzeiro - ano 1890) e vindo somente até o começo dos 
anos 30. Boa parte dos setores representados e quase nada do setor dos comemorativos. Diversos itens medianos e melhores, como: Zeppelin 2 usado, 13 usado, 12/13 
x 2 novos, Madrugada 113 usado, Condor 1/7 x 3 séries completas novas + K12 e K15 usados, Aéreos 33 e 38 novos e Regulares 170/172 x 2 novos, 208 x 2 novos, 
339/343 completo novo, 366/367 em pares sem carimbo. Só estes poucos citados já somam 1.875UF = Cerca de R$ 10.300 fora todo o resto. De algumas folhas, a peça 
(História Postal) foi subtraída mas em outras ela continua lá. Todos em protetores e como o lote é oriundo do exterior, está muito limpo de uma modo geral. Lote 6104 
da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................................................650
1.132 - Diversos volumes, contendo resumidamente o seguinte dos comemorativos: Revolução de 30 completa usada, Revolução de 32 completa mista, Turismo 
completo usado + Regular # 481 x 9 sem carimbo + Diversas folhas completas da década de 70/80 + Quadras das décadas de 30 a 50 + Restos, Salada etc, etc, etc. 
Predominam os comemorativos e regulares. Só nos itens mencionados, temos 1.525 UF = Acima de R$ 8.000, fora todo o restante.......................................................750
1.133  **  ANUÁRIOS DO CORREIO - Anos 1998, 1999, 2001 x 5, 2002 x 4, 2003, 2004 e 2005 - Todos já do Real e  maioria ainda lacrados, mas os outros (abertos) não 
foram verificados por nós, para comprovar se estão completos, mas ao que tudo indica sim. Vendidos desta maneira. Total 14 anuários. Aqui saindo a menos de R$ 60 
por anuário....................................................................................................................................................................................................................................................................800
1.134  ◉/*/**   Estoque dentro de 2 classificadores importados, contendo milhares de selos, dos seguintes seguimentos: Jornais (alguns sem carimbo) Cruzeiro e Jornal 
Sobretaxado, Próceres, Regulares, Blocos, Taxa Devida, Oficiais, Aéreos e Comemorativos (maioria) e  até o ano 2000. Incluso diversos valores medianos e melhores, 
como: C40, C78, C124, Aéreo 38x3, Zeppelin 10x2, 12x3 e 13x5 - Só nestes 16 itens temos 950 UF (cerca de R$ 5.200) fora todo o resto. Origem Européia. Lote 6105 
da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................800
1.135  ◉  SÓ REPÚBLICA - Album contendo folhas de album Tafisa e Marek juntas, com acima de 700 selos diferentes ,usados/carimbados e começando na emissão 
Cruzeiro (Ano 1890) e vindo até o ano 2015. Abrange todas as emissões, menos os comemorativos e Blocos. Nem todos os setores estão representados. Alguns selos 
com carimbo duvidosos, pois seriam muito + caros se fossem usados realmente (exemplo: Jornal Sobretaxado # 114/115 e os 3 valores da Série Jornais # 16/18) No 
final, boa parte das folhinhas onde só nelas temos 1.484 UF...................................................................................................................................................................................800
1.136  ◉  SÓ REPÚBLICA - Antigas folhas de album Tafisa com cerca de 900 selos, todos USADOS/CARIMBADOS e a maioria diferentes, desde a emissão 
Cruzeiro até Tipos e Profissões. Afixados com charneiras. Vários itens medianos e melhores, como: Regulares 114/115, 193, 265, 376, 437, o bom 477 (700 UF) 
512/514Y, Zeppelin 10/13, Condor 12, Oficial 26, Taxas 34 e 39. Todos estes selos citados cotam acima de 90UF de catalogo e só eles somam 2.815 UF (acima de R$ 
15.500) fora todo o resto. No caso das emissões Vovó e Netinha, as filigranas não foram comprovadas por nós, salvo dos selos melhores constantes na relação acima. 
Lote 6109 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................900
1.137  ◉/(*)/*  Pasta artesanalmente montada, intitulada "De� nitivos" englobando o período de 1843 a 2000. Só na parte do Império, temos 56 selos diferentes, 
incluíndo Olho de Boi de 60Rs e Inclinado de 90Rs, ambos de 2ª escolha. Olho de Cabra 20Rs novo sem goma e Gato 280Rs e 430Rs usados, estes todos perfeitos, 
além do J16 também perfeito e novo sem goma. Engloba boa parte dos setores deste período. No total, cerca de 500 selos diferentes, maioria usados, a� xados com 
protetores. Seguramente várias mil unidades � latélicas de catálogo..............................................................................................................................................................1.000
1.138  ◉/(*)/*/**  COMEMORATIVOS + BLOCOS - Coleção dentro de 7 pastas tipo catálogo, artesanalmente montadas sequencialmente, englobando o período de 1900 
a 1995 com 1.935 selos diferentes + 84 Blocos. Novos e usados e dentro de protetores. Pelo minimo pedido, é lógico que faltam as melhores peças, mas nos Blocos temos 
o Dutra e Brasiliana completos. Só no seguimento dos Blocos, temos fácil o equivalente a cerca de R$ 5.000 de catálogo.......................................................................1.000
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1139 - Folhas quadriculadas com 1.400 selos 1141 - Folhas de album com 820 selos

1144

1143

1146

1149

1148

1150
1155 - MMDC

1154

1142

1145 - Marrocos Francês para Minas Gerais

1147
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ACUMULAÇÃO - SELOS - BRASIL (Sequência por preço) (Continuação)
1.139  **/*/(*)/ ◉ Folhas quadriculadas, contendo um pouco acima de 1.400 selos, maioria comemorativos. Engloba os anos 1890 a 1965 e com boa parte dos setores 
neste período. Diversos itens medianos e melhores, como: Regulares 89aM x 4 usados, 90C x 5 usados, 142 x 2 sem carimbo, 146 sem carimbo, 149 sem carimbo, 152 
regomado, 159 e 160 sem carimbo, 170/172 sem carimbo + Taxa Devida 20A x 2 sem carimbo + Comemorativos 5/6 sem carimbo, 27/40 completo usado + Oficiais 
1/13 completo sem carimbo. Só citamos os selos/séries acima de 100UF de catalogo e onde só eles somam 2.520 UF (cerca de R$ 13.800) fora todo o restante. Material 
oriundo do exterior, portanto qualidade geral é muito boa. Lote 6111 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto......................................1.100
1.140  ◉/*/**/(*)  13 ALBUNS - Pesada caixa contendo 13 Albuns impressos (maioria fabricante Ta� sa) e basicamente todos indo no máximo até os anos 80 e de um 
modo geral, englobando apenas 3 setores: Comemorativos (grande maioria) Regulares e Blocos. Com e sem carimbo. Um ou outro com alguns outros setores e quase 
todos os selos a� xados com charneiras, portanto é preciso veri� car a questão da qualidade deles, pois alguns selos podem ter aderido no album. Aqui pedimos a média 
de R$ 90 por album que é bastante compensador até numa possível revenda ou preenchimento das lacunas, pois faltam muitos selos baratos nas coleções) Lote # 1319 
da nossa 70ª Venda sob Ofertas com preço original de R$ 1.400. Em função da quantia e qualidade, pedimos a gentileza do interessado veri� car o lote pessoalmente, 
a � m de evitar eventuais reclamações posteriores.................................................................................................................................................................................................1.200
1.141  ◉/*/(*)  Antigas folhas de album Ariró, contendo cerca de 820 selos novos e usados, desde a 1ª emissão da República (Cruzeiros) até o final dos anos 50. Engloba 
basicamente todas as emissões até este período. Diversos items medianos e melhores, como: Cruzeiro 78A Usado(600 UF !!) Tintureiro 79M Usado, Madrugada 86a 
Usado, 89aM Usado, 91L/86aL completo Usado, Jornal 115 Usado + Regulares: 171/172Es Usados, 248/251 Novos, 251Es Usado, 265 Usado, 281B Novo, 286/289 
Novos, 303g Novo, 339Es Novo, 398 Novo, 455A Novo, 478 Usado, 488 Novo + Aéreos 15/16. Só nestes 33 itens, temos 3.675 UF = +/- R$ 20.200. Tudo abaixo de 50UF 
não foi computado, bem como temos alguns selos sem carimbo aderidos ao album e que tem bom valor, mas não pudemos comprovar a filigrana justamente em função 
disto. Bem abastecido na emissão Netinha. Altíssimo valor de catálogo. Lote 6116 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...............1.500

HISTÓRIA POSTAL (De� inos e Origens - Sequência por ano)
1.142     Ano 1879 - ORIGEM PORTUGAL - Envelope timbrado, circulado de Pena� el para Amparo (SP) com carimbo de transito e de chegada em Santos. Par selo 
Yvert # 40 (25 Réis) a� xado no verso, com carimbo numeral 65. Peça com 2 senões e falta da aba do fechamento.........................................................................................80
1.143     Anos 1894 e 1895 - ORIGEM ÁUSTRIA - 2 Inteiros Postais Duplos (pergunta/resposta) vindo para Sorocaba, com carimbo de transito + chegada. O do ano 
1895 reencaminhado para S.Paulo, também com chegada. Parte da resposta só utilizada para a obliteração dos carimbos........................................................................180
1.144     Ano 1897 - ORIGEM EL SALVADOR - Inteiro Postal tipo cartão, circulado para São Paulo, com carimbo de transito + chegada. Vinco em 1 canto..........100
1.145     Ano 1897 - ORIGEM MARROCOS FRANCÊS - Envelope registrado circulado para Jaguary (MG) com vários carimbos de transito. 3 selos da mesma série. 
Uma origem realmente bem incomum......................................................................................................................................................................................................................400
1.146     Anos 1899 e 1906 - ORIGEM INDIA INGLESA - 2 Inteiros Postais tipo cartão circulados para: São Paulo (ano 1899) e Campinas (ano 1906, com senão no 
canto inferior direito da peça) Ambos com carimbos de transito + chegada.......................................................................................................................................................120
1.147     Ano 1903 - ORIGEM CABO DA BOA ESPERANÇA - Inteiro Postal circulado para Porto Alegre, com carimbos de transito na Argentina + chegada. 
Enviado ao conhecido colecionador Benjamin Camozato.......................................................................................................................................................................................80
1.148     Ano 1906 - ORIGEM CANADÁ - Cartão Postal enviado para a cidade de Coronel Pacheco (MG) e posterior para o Rio de Janeiro, com ao todo 11 carimbos 
diversos, entre os de trânsito e destinos.......................................................................................................................................................................................................................70
1.149     Ano 1906 ? - ORIGEM INDIA INGLESA - Inteiro Postal tipo envelope, circulado para São Paulo, com carimbos de transito + chegada...............................60
1.150     Ano 1906 - DESTINO EGITO - Cartão Postal enviado de São Paulo para o Cairo, só com carimbo de transito. Selo Madrugada 100Rs................................50
1.151 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.........................................................................................................................................................................................................................................80 
1.152     Ano 1919 - ORIGEM LESTE AFRICANO e UGANDA - Envelope circulado para Cachoeira (RS) com chegada. Os 3 selos estão a� xados no verso. Enviado 
ao conhecido colecionador Benjamin Camozato. Peça com algumas contas à pena, na parte frontal..............................................................................................................100
1.153     ORIGENS - 8 diferentes países, todos vindo para São Paulo e no século 19: França (1896) Holanda (1896) Suissa (1892) Chile (1897) Espanha (1897) Bélgica 
(1896) Alemanha (1892) e Inglaterra (1895) Todos são Inteiros Postais e com carimbos de transito e/ou chegada......................................................................................350

HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS (Por data, outros serviços/tipos)
1.154     Ano 1924 - Cinta completa, timbrada da Academia Brasileira de Letras, isenta de selos, registrada, circulada do Rio de Janeiro para São Paulo. Acompanha 
outra, só com a parte da frente. Normal conservação para este tipo de peça.........................................................................................................................................................80
1.155     MMDC - Ano 1932 - Envelope circulado de São Paulo para Varginha (MG) 3 diferentes carimbos na peça (na frente : Junta do Correio Exército Nacional 
1/8/32 - São Paulo - Posto nº4 + Correio Miliar MMDC) e Correio Militar MMDC - Expedida (no verso) Vinco vertical na peça..........................................................100

1152

1153 - 8 origens diferentes
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1157 - Carlos Gomes - 9 peças1156 - MMDC

1158

1161 - Getúlio Vargas

1159

1160

1164 - Brasilia - 3 primeiros Voos1162 - Album oficial UPAE

1163

1169 1166 - Lote com 47 envelopes
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HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS (Por data, outros serviços/tipos) ( Continuação)
1.156     MMDC - Ano 1932 - Envelope circulado para/ou de  Piracicaba. Carimbo oval da Prefeitura Municipal de Piracicaba + 2 carimbos circulares do MMDC (em 
cores diferentes) + "visto" manuscrito. Também tem a indicação "Cruzeiro" em lápis de cor - talvez seja a cidade onde o soldado estivesse.....................................................180
1.157     Ano 1936 - CARLOS GOMES - Lote com 9 peças diversas, entre envelopes e cartões. Incluso a série em envelopes unitários e carimbo de 1º dia de Campinas 
e 5 Carimbos da Exp. Philatélica Nacional de 8 a 15/7/36 e de 4 dias diferentes. Pontos de ferrugem.............................................................................................................130
1.158     Ano 1938 - Inteiro Postal + selos adicionais, aéreo, circulado da Alemanha para São Paulo, com chegada. No verso, carimbo retangular: Fiscalização 
Bancária - Banco do Brasil - SP - Visto. Ferrugem acentuada...................................................................................................................................................................................50
1.159     Ano 1939 - Envelope timbrado da Comissão Mixta Ferroviária Brasileiro-Boliviana, circulado para o Rio de Janeiro, com chegada. Ferrugem acentuada....50
1.160     Ano 1939 - Envelope vindo dos Estados Unidos para Mato Grosso e posterior para o Paraná. Do Mato Grosso para o Paraná, foi novamente selado, agora 
com selo Brasileiro, C143. Pontos de ferrugem, mas sempre uma franquia interessante....................................................................................................................................50
1.161     Ano 1946 - GETÚLIO VARGAS - Folhinha particular da Sociedade Filatélica da Serra (RS) com carimbo alusivo e autografo de Getulio Vargas na frente 
e com � rma reconhecida no verso................................................................................................................................................................................................................................70
1.162 Ano 1946 - CONGRESSO DA UPAE - 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 catálogo de 2013. Muito bom estado. Lote 6222 da nossa 
última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................200
1.163     Anos 50 ?  - 2 Envelopes timbrados e o� ciais do IBGE, circulados aparentemente dentro da cidade de S.Paulo e com diferentes carimbos a respeito da isenção 
de porte. Dentro, ainda tem o envelope que seria a resposta com relação a possível pesquisa/questionário a respeito do Censo..................................................................60
1.164     Ano 1960 - BRASILIA - 3 envelopes aéreos vindo dos USA e de 2 diferentes 1º Voos de diferentes empresas aéreas: Varig (2 cores diferentes) e Pan American. 
Ambos saindo de New York. Também diferentes carimbos de chegada na capital federal...................................................................................................................................80
1.165     Ano 1966 - Isento de Selo - Envelope tipo janela, timbrado da Comissão Nacional de Energia Nuclear, circulado aparentemente dentro da cidade de São 
Paulo. Carimbo alusivo e também da Isenção de tarifa. Limpo, mas com vinco vertical central........................................................................................................................50
1.166    Anos 1975/1979 - Anos 1975/1979 - ""DIA DAS COMUNICAÇÕES" - Lote com 47 envelopes circulados, todos com o mesmo carimbo, mas em tipos, cores, formatos diferentes. Lote com 47 envelopes circulados, todos com o mesmo carimbo, mas em tipos, cores, formatos diferentes. 
Ótimo material para estudoÓtimo material para estudo. Lote 6238 da nossa 71ª VSO , agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................110
1.167    Anos 1980/1981 - OLÍMPIADA DE 1980 - Pacote com 192 envelopes, de 4 diferentes tipos: FDC o� cial com a série e carimbo alusivo, FDC particular com a 
série e carimbo alusivo, envelope timbrado do Comitê Olímpico Brasileiro e com carimbo alusivo ao atleta Adhemar Ferreira da Silva (alguns circulados e registrados) 
e por � m, do ano 1981, envelope timbrado do Comitê Olímpico Brasileiro e com carimbo alusivo ao Dia Mundial Olímpico (São Bernardo do Campo) e também com 
alguns registrados e circulados. Vide imagem dos 4 tipos. Lote 6241 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................300
1.168    Ano 1987 - OLYMPHILEX - Pacote com 337 envelopes timbrados da Confederação Brasileira de Atletismo e todos com Franquia mecânica (Specimen) 
alusivo à este evento Filatélico realizado entre 29/8 e 9/9 de 1987 - CBAL/ABRAFITE. Temática Olimpíada. Aqui pedimos menos de R$ 1,50 !! por peça que é muito 
barato, podendo ser revendida facilmente por U$ 2 no ebay. Lote 6242 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................400
1.169    POST-GRAMA - Serviço de Correio Eletrônico - Formulário o� cial dos correios, sem uso e � gurando Presépio. Pela ilustração, deve ter sido utulizado 
em época natalina. Pelo que conseguimos apurar, é uma série com 4 diferentes ilustrações.  Lote 6246 da nossa 71ª VSO , agora oferecido com 20% de desconto...100

1165 1168 - Olymphilex - 337 envelopes

1167 - Olimpiadas 1980 - 192 envelopes
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1170 - Registrados - 200 peças 1171 - Isentos - 83 peças

1173 - Marcas Postais - 180 peças

1175 - Telegramas - 22 itens

1178 - 24 peças

1177 - 55 carimbos diferentes1176 - 2 pastas com 350 peças
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HISTÓRIA POSTAL - DIVERSOS (Por data, outros serviços/tipos) ( Continuação)
1.170    REGISTRADOS  - Pacote com 200 peças circuladas entre décadas de 40 e anos 2.000. Lote 6260 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de 
desconto.......................................................................................................................................................................................................................................................................280
1.171    ISENTOS/SEM SELOS - Lote com 83 peças circuladas entre anos 1948 e 2012, todas SEM SELOS por uma série de razões: SERCA, SEED, CDD, Franqueado, 
Contratos diversos, Isentos, Internos da ECT, Prefeituras, Taxa Paga etc. Lote 6267 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................150
1.172    AO REMETENTE/DEVOLVIDOS - Lote com 84 envelopes devolvidos entre anos 2000 e 2005 oriundos todos de Florianópolis. Lote 6272 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................................70
1.173 MARCAS POSTAIS/MENSAGENS/CARIMBOS - Conjunto com 180 peças circuladas com uma gama de marcas/carimbos/mensagens : CEP, Ao 
Remetente, DH, ME, Porte Pago, Reembolso, Reembalado, Etiqueta SEDEX, circulados com "Brincadeiras/Etiquetas/Recortes", etiqueta de fechamento, Devoluções 
diversas, Não conhecido, Refugo, Pesquiza UPU, Marca Transorma, Aviso AR, Datas curiosas, Dani� cado por atrito, Fiscalizado etc. Alguns vieram do exterior para cá. 
Décadas de 30 à anos 2.000. Lote 6276 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................460
1.174 /*//*/◉/** RELIGIÃO - Interessante belo início de coleção, disposto em 382 folhas A4 (mas só encaixados nelas - não montado) e englobando tudo que 
se refere a Religião de um modo geral: Papas, Símbolos, Igrejas, Cruzes, Congressos diversos, Natal e dezenas de outros aspectos. Tudo dentro de 8 pastas e com 
alguma literatura a respeito. Engloba desde o padrão Réis (anos 40) até anos 90. Dentro de cada plástico, geralmente temos 1 ou + peça Filatélica (folhinha/cartão/
FDC o� cial ou não/edital etc) e depois o selo/quadra com carimbo de 1º dia e/ou comemorativo etc. As vezes tem só o carimbo, pois nao saiu selo alusivo. De uma certa 
forma, organizado cronologicamente. São milhares de itens de um modo geral. Ideal montar e ampliar. Aqui pedimos menos de R$ 3 por folha, o que não paga sequer 
os selos, quanto + as peças em geral. Lote 6279 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................1.000 
1.175 - TELEGRAMAS - Anos 1908 a 1936 - Interessante lote com 22 telegramas, sendo a grande maioria enviado por autoridades Federais ou Estaduais e 
todos enviados 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 
grupando em 1 lote só e com grande desconto inicial. Mediante solicitação enviaremos a relação detalhada de cada telegrama. Lote 6280 da nossa última VSO especial, 
agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................................800
1.176 - 2 Pastas tipo catálogo, com cerca de 350 peças � latélicas diversas, entre envelopes (parte são de 1º dia) e folhinhas particulares. Década de 30 e começo de 1970. 
Um ou outro circulado. A grande maioria com carimbo comemorativo e/ou de 1º dia. Alguma repetição, mas grande variedade de tipos. ...........................................200
1.177    Carimbos comemorativos década de 30 - Coleção contendo 55 carimbos diferentes, sobre 53 peças. Entre Zioni # 13 e # 68. Em 2 peças temos 2 diferentes 
carimbos. Acompanham 4 peças com carimbo de propaganda e sem numeração no catálogo. Total 57 peças. Aqui pedimos apenas R$ 8 por peça, de preço inicial. 
Lote 6312 da nossa 71ª VSO , agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................460
1.178    Carimbos comemorativos - Conjunto com 24 peças, sendo 18 da década de 40, 5 da década de 30 e 1 do ano 1951. Parte circulados..................................120

HISTÓRIA POSTAL - ACUMULAÇÕES
Atenção: Os próximos 3 lotes referem-se as peças (predominando os envelopes) em geral com carimbos comemorativos e algumas com carimbo de 
1º dia ou com os 2 carimbos na mesma peça. Estão separadas pelas décadas. Também a repetição pode variar de década para década. Quanto + 
peças, + variedade e também + repetição. Logicamente na década de 40, temos pouca repetição, até em função da quantidade de peças. Lembran-

do que não tem Editais/Folhinhas (salvo no lote mencionado) e nem envelopes de 1º dia nas décadas. O material temático (Flora/
Fauna/Esportes etc) também está representado em maior ou menor quantidade.

1.179    DÉCADA DE 50 - 6 Pesadas caixas de plástico (cerca de 24Kg liquido) com entre 7.500 e 8.000 peças de apenas uns 35 a 40 tipos diferentes e não divididos 
igualitariamente. Predominam os envelopes, depois as Folhinhas e também temos 4 tipos de Máximos diferentes. A maioria das peças é ligado ao tema Esportes. Aqui 
pedimos em média 0,12 !! centavos cada, que dá enorme vantagem numa possível revenda. Lote 6299 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 
20% de desconto......................................................................................................................................................................................................................................................1.000
1.180    DÉCADA DE 80 - 2 Caixas com cerca de 5.200 !! peças. Lote 6303 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................1.200
1.181    DÉCADAS DE 90/2000 - Caixa com cerca de 3.700 peças. No máximo até ano 2010. Lote 6304 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................900

LITERATURA FILATÉLICA - BRASIL (Revi� as, Boletins, E� udos, Periódicos, Catálogos etc)
1.182 -  Ano 1880 ! - Guia Postal do Império do Brasil - Typogra� a Nacional. Encadernado - Encadernado. Ótimo estado. Muito raro de aparecer.............................500
1.183 - Anos 1926 a 1927 - O Philatélico - Orgão O�  cial da Sociedade Philatélica Brasileira - Boletins nº 13 à nº 24 encadernados em 1 só volume. Lote 6312 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................100
1.184 -  Anos 1926, 1928, 1935 e 1938 -  4 diferentes boletins da Sociedade Philatélica Paulista. Nºs 2, 10, 22 e 24. Muito bem conservados...........................................100
1.185 -  Ano 1932 - Catálogo Histórico e descriptivo dos sellos postaes do Império do Brasil - Leon F. Clerot - Capa com papel quebradiço..........................................120

1182 - Guia Postal 1880 1183
1184 1185
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1186 - 4 Livros

1187 1188

1194

1203
1196

1197 - 2 Boletins 1198

1199 - Até ano 1985 1200 - 40 numeros diferentes 1201 1202

1189

1190 1192
1193
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LITERATURA FILATÉLICA - BRASIL (Revi� as, Boletins, E� udos, Periódicos, Catálogos etc) (Continuação)
1.186 -  Anos 1933, 1935, 1944 e 1951 - 4 diferentes livros escritos por Dorvelino Guatemosim. Pela ordem: Catálogo Brasil + Miscelânea Histórica, Postal e Filotélica 
Nacional + Tosquías � lotélicas e Catálogo Brasil. Todos em ótima conservação.................................................................................................................................................150
1.187 - Ano 1935 - 2 Boletins de Clubes Filatélicos: Rio Grande Filatélico (nº 14) e Santa Catarina Filatélica (Ano 1951 - nº 7) Ainda bem conservados. Lote 6317 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................60
1.188 - Ano 1938 - "Da precedencia das chapas dos Sellos de 200 Rs de 1881-1882" - Roberto � ut - Separata do boletim da SPP nº 24 - Capa solta/quebradiça e 
faltando a capa traseira. Interior perfeito. Lote 6319 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................50
1.189 -  Ano 1938 - Os Olhos de Boi - José Kloke - Clube Filatélico do Brasil - Lombada com senão parcial...................................................................................................50
1.190 -  Ano 1939 - Memória Histórica sobre os Correios - Mário Torres (chefe do Tráfego Postal) - Instituto Geográ� co e Histórico da Bahia - 329 pgs......................80
1.191 - Ano 1946 - Os selos do Brasil e o Panamericanismo - Major Euclides Pontes - Luxuosa edição em capa almofadada - 164 Pgs. Ótima conservação. Lote 6326 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................60
1.192 - Ano 1948 - "Os Olhos de Cabra" - Francisco da Nova Monteiro - Club Filatélico do Brasil. Lote 6328 da nossa 71ª VSO, agora  com 20% de desconto.............50
1.193 -  Ano 1949 - Anuário Filatélico Brasileiro - Sociedade Filatélica de Curitiba - 250 pgs............................................................................................................................50
1.194 -  Ano 1955 - Catálogo de Variedades, Curiosidades e defeitos de Impressão em selos comemorativos e aéreos do Brasil - Dr Antonio Olivé Leite - Muito bem 
conservado........................................................................................................................................................................................................................................................................90
1.195 - Ano 1965 - Correio Filatélico (SP) 12 Boletins mensais, do ano 1965, encadernados em 1 só volume. Lote 6337 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.......................................................................................................................................................................................................................................................................50
1.196 -  Ano 1978 - Catalogo de leilão � rma Stanley Gibbons - Rio Collection - Estado de novo ....................................................................................................................100
1.197 -  Ano 1981 e 1983 - 2 boletins editados por pesquizadores alemães do Arge Brasilien: Introdução para a Filatelia Brasileira Volume 3 (1881 a 1893) e 140 anos 
de Filatelia 1843 a 1983. Ambos em alemão .............................................................................................................................................................................................................100
1.198 -  Ano 198 ? - Amazônia: Nosso selos 1890-1950 - José Joaquim Marinho - 177 pgs..................................................................................................................................60
1.199 -  Ano 198 ? - Catálogo Zioni (e posterior Evair) de carimbos comemorativos do Brasil - Centenas de páginas até o ano 1985 (carimbo nº 3970) ......................120
1.200 -  Ano 1991 a 2003 - MOSAICO - 40 diferentes numeros em muito boa conservação, desde o nº 1.....................................................................................................400
1.201 -  Ano 1993 - Três séculos e meio da História Postal Brasileira (1500-1843) Irari de Oliveira Rosário - 153 pgs. Impresso pelo correio...........................................50
1.202 -  Ano 1994 - Leilão da � rma Cristie's com lotes exclusivamente do Brasil, incluìndo o par Xipófago....................................................................................................60
1.203 - Ano 1994 - Falsi� cações e Fraudações na Filatelia Brasileira - Marcelo G. C. Studart. Lote 6345 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......60
1.204 -  Ano 1995 - República do Counani - Carlos de Santos Pinheiro - 106 pgs.................................................................................................................................................50
1.205 -  Ano 1995 - Catalogo de selos do Brasil 1995 - Editora RHM - Volume II - 1890 a 1966 - Ótima conservação. É O + procurado de todos os volumes, visto que 
muitas informações e numerações só constam dele.................................................................................................................................................................................................150
1.206 - Ano 1999 - Livro: Os Correios e Telégrafos no Brasil - Margareth da Silva Pereira. Capa Dura - 245 Pgs. Estado de novo. Lote 6349 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................................................................................60
1.207 -  Ano 1999 - Idem ao lote acima, agora acrescido do outro volume a respeito - Ambos em estado de novo.........................................................................................150
1.208 -  Ano 2000 - Carimbos Mudos do Brasil Império - Brazil Philatelic Association - James Alfred Dingler e Klerman Wanderley Lopes - 207 pgs. Como novo........120
1.209 -  Ano 2001 - Catalogo de leilão da � rma A� nsa - � e Santos Collection - Capa Dura. Estado de novo................................................................................................100
1.210 -  Ano 2001 - Brasil 1844-1846 "Inclinados" - Selos do Império do Brasil 2ª estampa - Capa Dura - Walter Gonçalves Taveira - 628 pgs - Estado de novo..........150

1204 1205

1207 - 2 Volumes

120912081210
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LITERATURA FILATÉLICA - BRASIL (Revi� as, Boletins, E� udos, Periódicos, Catálogos etc) (Continuação)
1.211 - Ano 2001 - Selos, Viagens & Envelopes - Selos comemorativos 1900/1942 - Um capítulo da História Postal Brasileira - Luiz A. Du�  Azevedo. Capa dura. 
Conteúdo e autor dispensam apresentações. Lote 6355 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................80
1.212 - Ano 2003 - Selos Postais do Brasil - Cícero Antonio F. de Almeida & Pedro Karp Vasquez - Editora Metalivros - 231 pgs. Patrocínio dos Correios. Novo........50
1.213 -  Ano 2003 - Características das correspondências do Brasil para a França no século XIX - 2 volumes - Philippe Jean Damian e Klerman Wanderley Lopes - 
Dispensam apresentações. Como novos....................................................................................................................................................................................................................100
1.214 -  Ano 2003 - 5 volumes em capa dura da publicação: Marcas Postais do Brasil Século XIX - Everaldo Santos - Só 12 conjuntos foram impressos, conforme 
comprovação impressa em cada um dos volumes. Excepcional obra que dispensa apresentações...................................................................................................................500
1.215 - Ano 2004 - Reprodução em 4 Volumes do boletim mensal " O Colleccionador de Sellos" editado entre anos 1896 e 1899. Como novos. Lote 6357 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................................................60
1.216 -  Ano 2004 a 2014 - A Filatelia Brasileira - 21 diferentes primeiros numeros em ótima conservação...................................................................................................300
1.217 -  Ano 2007 - História Postal dos selos comemorativos no Brasil 1900 a 1942 - Padrão Réis - Luiz A. Du�  Azevedo. Capa dura. Novo sem uso. ..........................80

1211

1213 - 2 Volumes

1214 - 5 Volumes
1216 - 21 diferentes revistas

12201219
1218

1217

1221 1222

1223 - 4 Publicações 1225 - 11 Publicações
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1.218 -  Ano 2009 - Catalogo de leilão da � rma Investphila, com importantes lotes do Brasil e da América Latina. Ótimo estado .............................................................50
1.219 -  Ano 2011 - Documentos Postais na História do Brasil - Everaldo Nigro dos Santos - 183 pgs - Como novo......................................................................................80
1.220 -  Ano 2011 - Catálogo ilustrado dos Carimbos sobre Olhos de Boi - Henrique B. Ferreira - Em espiral - 160 pgs...............................................................................70
1.221 -  Ano 2014 - Leilão da � rma Gaertner com lotes exclusivamente do Brasil................................................................................................................................................50
1.222 -  Ano 2017 - Catálogo ilustrado dos Carimbos sobre Olhos de Boi - Henrique B. Ferreira - Capa Dura - 277 pgs...............................................................................150
1.223 -  Lote com 4 publicações alusivas à carimbos do Império do Brasil: Carimbos Postais Século XIX (1989 - Correio) Diamantina (1981 - Koester) Carimbos do 
Império do Brasil não catálogados (1997 - So� cur) e Catálogo dos carimbos mudos do Brasil (ano ? - Botelho)...........................................................................................70
1.224 - Pacote com 16 publicações diversas: Biogra� a de Maçons Brasileiros (ano 1999) Guia de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (ano 1942) Catálogo 
Burle Marx (ano1948) Estampilhas Fiscais e Estaduais de Santa Catarina (ano 2002) Acompanham alguns periódicos /petições do Tribunal de Justiça de S.Paulo e 
outras publicações não � latélicas. Lote 6366 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................80
1.225 -  Lote com 11 publicações: Guia dos Editais e Fdcs do Brasil 1965-2003 (2004) Carimbos Comemorativos Filatélicos de Sorocaba (1999) Boletim Filatélico 
Bandeitante nº 4 (1942) Quem é quem na � latelia Brasileira (Ano ?) Arquivo Filatélico de São Paulo (1952) Catalogo único das � ligranas nos selos do Brasil (Ano ?) 
Correio Militar MMDC (1972) O Natal na Filatelia Brasileira (1970) Selos de Depósito e Vales Postais (Ano ?) Folhinhas Filatélicas do Brasil (1946) Catálogo RHM 
Volume 1 até 1890 (1994).............................................................................................................................................................................................................................................120
1.226 -  Lote com 10 publicações: Selos de cursos de intrução (1975 - xerox) Boletim do Jubileu de Ouro da SPP (1969) Arquivo Filatélico de São Paulo (1952)  Catálogo 
de selos do Brasil - Santos Leitão (1966) Compêndio da Filatelia (1968) Falsi� cações e Fraudações na Filatelia Brasileira (1995) Correio Militar MMDC (1972) O Natal 
na Filatelia Brasileira (1970) Selos de Depósito e Vales Postais (Ano ?) Catálogo de Assinaturas do Brasil - Personagens Luso-Brasileiras (2013).................................120
1.227 -  Lote com 3 catalogos de preço da RHM: Ano 1994 (Volume III de 1967 a 1993) + Ano 1993/1994 (Volume I só do Império) e Ano 1994 (Inteiros Postais) Todos em 
ótimo estado...............................................................................................................................................................................................................................................................80
1.228 -  Lote com 3 catalogos de preço da RHM: Ano 1989/1990 (Volume I de 1843 a 1967) + Ano 1993/1994 (Volume I só do Império) e Ano 1994 (Inteiros Postais) 
Acompanha catalogo de leilão JRB de 1977. Todos em ótima conservação..........................................................................................................................................................100
1.229 -  Lote com 3 catalogos de preço da RHM: Ano 2013 (1 só volume) e 2016 (2 volumes em capa dura) Estado de novos.....................................................................80
1.230 -  Lote com 4 antigos catalogos de preço: Ano 1947 (Francisco Schi� er) 1948 (J.S. Leite) 1948 (Ariró) e 1955/1956 (Carlos S. Leite) Normal conservação........100
1.231 -  Lote com 3 antigos catalogos de preço e 3 publicações: Ano 1933 (Catalogo Brasil - Dorvelino Guatemosim) 1949 e 1951 (Catalogos de selos Francisco Schi� er) 
1969 (Livro do Jubileu de ouro da SPP) e 2 livretos : As � ligranas dos selos do Brasil - Ano ?..........................................................................................................................100

LITERATURA NÃO FILATÉLICA - BRASIL
1.232 -  Ano 1959 - Enciclopédia dos Municipios Brasileiros - Elaborado pelo IBGE - Formato com 35cm de altura. Capa Dura - 3 volumes relativos à Minas Gerais 
com 1.513 páginas.........................................................................................................................................................................................................................................................200
1.233 -  Ano 1959 - Enciclopédia dos Municipios Brasileiros - Elaborado pelo IBGE - Formato com 35cm de altura. Capa Dura - Ceará - 565 paginas.........................70
1.234 -  Ano 1959 - Enciclopédia dos Municipios Brasileiros - Elaborado pelo IBGE - Formato com 35cm de altura. Capa Dura - Santa Catarina - 423 paginas..........70
1.235 -  Ano 1960 - Enciclopédia dos Municipios Brasileiros - Elaborado pelo IBGE - Formato com 35cm de altura. Capa Dura - Volume V - Região Nordeste - 625 
páginas..............................................................................................................................................................................................................................................................................70

ACESSÓRIOS 
1.236 - ALBUM CLASSIC - 13 volumes (o 1º dos demais setores) e o restante da parte da República para cá. Capa e estojo na cor azul e todos já com o protetor 
Maximaphil. Vai até o ano 2019. Algumas folhas com pontos de ferrugem, mas de um modo geral bem  conservados. Quanto listamos este lote, o custo dele no fabricante (� latelia 
77) novo, era de acima de R$ 2.400 sem os protetores. Vendido como "visto".Peso aproximado de 20Kg. Lote 1.328 da nossa VSO anterior, agora com 10% de desconto ......1.000
1.237 - MEDALHAS FILATÉLICAS - 5 diferentes: Ano 1970 (II Mostra Filatélica Regional de São Manoel) Ano 1966 e 1970 (Lubrapex) 1972 (Ex� lbra + pin) e 1982 
(Exposição Filatélica e Numismática de São Vicente)..............................................................................................................................................................................................100

DOCUMENTOS NÃO FILATÉLICOS - República
1.238 - 4 Jornais: O Palladio (cidade de Santo Antonio de Jesus - nºs 1523, 1549 e 1568 - Anos 1931/1932) e O Itaberaba (cidade de Itaberaba - nº 270 - Ano 1932) Os 4 
Jornais são Baianos.........................................................................................................................................................................................................................................................50

1226 - 10 Publicações 1231 - 3 Catálogos

1232 - 3 Volumes de Minas Gerais

1237 - 5 medalhas filatélicas
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ALEMANHA em GERAL(Sempre utilizada a numeração e cotação baseada pelo catálogo Mi� el)    
ANTIGOS ESTADOS

1.239  ◉  ALEMANHA DO NORTE - 1/6 - 1ª Série completa - 50 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1.................................................................................................50
1.240  ◉  ALEMANHA DO NORTE - 11 - Carimbo quase 100% - 80 Euros +.......................................................................................................................................................70
1.241  *  ALEMANHA DO NORTE - 20 - Limpo - 50 Euros....................................................................................................................................................................................50
1.242  ◉  ALEMANHA DO NORTE - 25 - Obliterado à pena. Normal picotagem - 80 Euros..............................................................................................................................65
1.243  ◉  ALEMANHA DO NORTE - 25/26 - Ambos obliterados à pena - 250 Euros........................................................................................................................................200
1.244  (*)  ALEMANHA DO NORTE - D4, D8 e D9 - 104 Euros para gomados...................................................................................................................................................85
1.245  *  ALEMANHA DO NORTE - D8 e D9 - Muito limpos - 90 Euros ++........................................................................................................................................................90
1.246  (*)  ALSACIA LORENA - 1 - Bela cor. Expertizado Spalink - 70 Euros para gomado. Entra no seguimento dos selos nº 1..................................................................60
1.247  (*)  ALSACIA LORENA - 2 -  90 Euros para gomado. ...................................................................................................................................................................................70
1.248  ◉  ALSACIA LORENA - 3 - 90 Euros.................................................................................................................................................................................................................75
1.249  (*)  ALSACIA LORENA - 6 - Bela cor -  80 Euros para gomado. ........................................................................................................................................................................65
1.250  ◉  ALSACIA LORENA - 7 - 90 Euros.................................................................................................................................................................................................................75
1.251  ◉  BADEN - 1 - Corte das margens conforme imagem - 320 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1..............................................................................................250
1.252  ◉  BADEN - 2b (sobre fragmento) 4b (sobre fragmento) 5/7 e 24 x 2 sobre fragmento. Lote 1.330 da nossa VSO anterior, agora com 10% de desconto...............90
1.253  ◉  BADEN - 5 e 8 - Corte das margens conforme imagem - 75 Euros..........................................................................................................................................................65
1.254  ◉  BADEN - 13/15 - Série completa - 330 Euros.............................................................................................................................................................................................300
1.255  ◉  BADEN - 21 - 700 Euros................................................................................................................................................................................................................................600
1.256  ◉  BADEN - 24 - Cartela com 29 selos para estudo. Varios carimbos nitidos..............................................................................................................................................75
1.257     BADEN - Ano 1863 - Boa parte de sobrecarta de Heidelberg para Bremen, com possível chegada. Gordura nas laterais horizontal. Selo Michel 4..............60
1.258  (  ) BADEN - Ano ? - Frente de sobrecarta circulada de Heildelberg para Hamburg. 2 selos Michel 6 com carimbo numeral 57..................................................50
1.259  ◉  BAVIERA - 2 (carimbo numeral 153) 5 (nº 243) 8 (nº 153) e 9 (nº 290) Perfeitos, salvo pelo corte das margens.............................................................................50
1.260  ◉  BAVIERA - 13 - 200 Euros............................................................................................................................................................................................................................170
1.261  ◉  BAVIERA - 18 - Margem inferior rente - 130 Euros...................................................................................................................................................................................85
1.262  ◉  BAVIERA - 26X - Adelgaçamento e carimbo não garantido (1.400 Euros)...........................................................................................................................................100
1.263  ◉  BAVIERA - 31 - Expertizado Schmitt BPP - 80 Euros................................................................................................................................................................................70
1.264  *  BAVIERA - 69 e 70 - Limpos - 60 Euros.......................................................................................................................................................................................................60
1.265  ◉  BAVIERA - 88/91 - Todos do tipo I - 240 Euros........................................................................................................................................................................................200
1.266  */(*)  BAVIERA - 7 diferentes selos de Telégrafo (catalogados) e 15 selos de conhecimento ferroviário e de 13 faciais diferentes. Apenas 1 usado........................70
1.267  ◉  BAVIERA - 85I e 85 II - Usados - 43 Euros..................................................................................................................................................................................................50
1.268  ◉  BAVIERA - Porto 3X - Carimbo não garantido - 20 Euros para novo e 600 Euros para usado..........................................................................................................100
1.269  ◉  BAVIERA - Emissão Numerais quadrados - Cartela com 78 selos usados para estudo, de 6 tipos diferentes. Vários carimbos numerais. Qualidade mista, 
principalmente com relação aos cortes das margens...............................................................................................................................................................................................300
1.270  ◉/*/(*)  BAVIERA - Pasta com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 208 selos diferentes, com e sem carimbo. Todos em 
protetores.  Entre nº Michel 2 e 195 + selos de Serviço. Algumas séries completas pelo meio.....................................................................................................................150
1.271  ◉  BAVIERA - Envelope com quase 3.200 selos diversos..............................................................................................................................................................................200
1.272  ◉  BERGEDORF - 2 - Carimbo não garantido (500 Euros)............................................................................................................................................................................50
1.273  ◉  BRAUNSCHWEIG - 5 - Corte das margens conforme imagem - 450 Euros........................................................................................................................................200
1.274  ◉  BRAUNSCHWEIG - 6 - Margem superior rente - 70 Euros.......................................................................................................................................................................50
1.275  ◉  BRAUNSCHWEIG - 7 - 80 Euros..................................................................................................................................................................................................................70
1.276  ◉  BRAUNSCHWEIG - 8 - 110 Euros..............................................................................................................................................................................................................100
1.277  ◉  BRAUNSCHWEIG - 11 - 70 Euros................................................................................................................................................................................................................60
1.278  ◉  BRAUNSCHWEIG - 12 - Reparo feito por pro� ssional (280 Euros)........................................................................................................................................................100
1.279  *  BREMEN - 12 - Goma original ! - 160 Euros..............................................................................................................................................................................................160
1.280  ◉  HANNOVER - 3 (colado sobre papel) 4 (possível reparo) e 5 (perfeito, sobre fragmento).................................................................................................................140
1.281  ◉  HANNOVER - 8a e 8b - Fundo preto e cinza - Qualidade e origem européia - 800 Euros.................................................................................................................800
1.282  ◉  HANNOVER - 11 - 80 Euros..........................................................................................................................................................................................................................70
1.283  ◉  HANNOVER - 12 - 70 Euros..........................................................................................................................................................................................................................60
1.284  ◉  HANNOVER - 17 - Pega parte de outro selo na margem direita - 250 Euros ++...................................................................................................................................200
1.285  ◉  HANNOVER - 19 - Corte das margens conforme imagem - 70 Euros.....................................................................................................................................................50
1.286  ◉  HANNOVER - 19 - 4 margens intactas - 70 Euros......................................................................................................................................................................................70
1.287  ◉  HANNOVER - 20 - Carimbo azul. Adelgaçamento e margens conforme imagem (1.200 Euros).......................................................................................................200
1.288  ◉  HANNOVER - 21/25y (falta nº 24) Nº 23y com minimo adelgaçamento e não cotado. Todos com carimbo na cor azul - 270 Euros........................................240
1.289  (*)  HELGOLAND - 1 I - Expertizado Lemberger. Pequena mancha traseira (180 Euros) Lote 1.337 da nossa VSO anterior, agora com 10% de desconto..........125
1.290  ◉  HELIGOLAND - 19A - 1 picote com minimo adelgaçamento. Expertizado Engel - 280 Euros.........................................................................................................170
1.291  *  HELIGOLAND - 20A - Muito limpo - 280 Euros......................................................................................................................................................................................280
1.292     HELIGOLAND - Ano 1884 - Inteiro Postal  no valor de 10Pfg, circulado para Ottensen com chegada. Vinco vertical central..................................................50
1.293  ◉  LUBECK - 9 - 200 Euros................................................................................................................................................................................................................................200
1.294  ◉  LUBECK - 12A - 130 Euros...........................................................................................................................................................................................................................110
1.295  *  LUBECK - 13 - Goma original........................................................................................................................................................................................................................50
1.296  ◉  MECKLENBURG SCHWERIN - 2 - Corte conforme imagem - 80 Euros................................................................................................................................................65
1.297  (*)  MECKLENBURG STRELITZ - 2 - 50 Euros..............................................................................................................................................................................................50
1.298  *  MECKLENBURG STRELITZ - 5 - Resto de goma original........................................................................................................................................................................50
1.299  ◉  MECKLENBURG STRELITZ - 6 - Carimbo não garantido - 50 Euros para novo e 1.600 Euros para usado.....................................................................................100
1.300  ◉  OLDENBURG - 1 - Usado ? - Vendido sem garantias. Entra no seguimento dos selos nº 1.................................................................................................................50
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ANTIGOS ESTADOS (Continuação)
1.301  ◉  OLDENBURG - 12 - Corte conforme imagem - 220 Euros......................................................................................................................................................................170
1.302  ◉  OLDENBURG - 13 - Grande adelgaçamento (550 Euros).......................................................................................................................................................................100
1.303  ◉  OLDENBURG - 14 - 550 Euros....................................................................................................................................................................................................................500
1.304  ◉  OLDENBURG - 15/19 - Nº 18 com gordura da charneira - 505 Euros pelos + baratos.......................................................................................................................400
1.305  ◉  PRUSSIA - 1 - Carimbo numeral 103. Corte conforme imagem. Entra no seguimento dos selos nº 1................................................................................................50
1.306  */(*)  PRUSSIA - 2/4 - Os tres selos em reimpressões o� cial do ano 1873...................................................................................................................................................50
1.307  ◉  PRUSSIA - 3 (sobre fragmento) 6 (carimbo numeral 270) 10 x 2 (ambos sobre fragmento) 16 (trinca horizontal) 17 + 18 x 2 (ambos sobre fragmentos 
compostos - 1 carimbo azul e o outro preto) Lote 1.344 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto................................................................................90
1.308  *  PRUSSIA - 5 - Goma original - 140 Euros..................................................................................................................................................................................................130
1.309  ◉  PRUSSIA - 8 - Corte conforme imagem - 50 Euros.....................................................................................................................................................................................50
1.310  ◉  PRUSSIA - 13 - Bonito exemplar. Expertizado Flemming - 200 Euros....................................................................................................................................................180
1.311  ◉  PRUSSIA - 13 - 200 Euros. Lote 1.345 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto............................................................................................135
1.312  ◉  PRUSSIA - 19 - Par horizontal - 150 Euros.................................................................................................................................................................................................120
1.313  (*)  PRUSSIA - 20 - 100 Euros...........................................................................................................................................................................................................................100
1.314  ◉  PRUSSIA - 24 e 26 - 90 Euros..........................................................................................................................................................................................................................75
1.315  ◉  PRUSSIA - 25 - 55 Euros..................................................................................................................................................................................................................................50
1.316     PRUSSIA - Ano 185? - Envelope circulado de Konigsberg para Danzig com possível carimbo de transito. Selo Michel 3 com carimbo numeral 742.........100
1.317     PRUSSIA - Ano 1856 - Sobrecarta completa circulada de Magdeburg para ? - Selo Michel 2...........................................................................................................50
1.318  ◉  SAXONIA - 3/6 - Série completa. Margens conforme imagem - 160 Euros..........................................................................................................................................130
1.319  ◉  SAXONIA - 8/11 - Série completa. Margens conforme imagem - 65 Euros............................................................................................................................................55
1.320  ◉  SAXONIA - 8/11 - Série completa. Margens conforme imagem - 65 Euros............................................................................................................................................55
1.321  ◉  SAXONIA - 8, 9 e 11 - Os 3 em pares............................................................................................................................................................................................................90
1.322  ◉  SAXONIA - 12 - Corte das margens conforme imagem - 80 Euros..........................................................................................................................................................60
1.323  ◉  SAXONIA - 12/13 - Série completa. Nº 13 expertizado Brettl - Corte conforme imagem - 380 Euros...............................................................................................240
1.324  ◉  SAXONIA - 15/19 - 80 Euros..........................................................................................................................................................................................................................70
1.325  ◉  SCHLESWIG HOLSTEIN - 9 e 14 - 60 Euros...............................................................................................................................................................................................50
1.326  */(*)  SCHLESWIG HOLSTEIN - 13 (sem goma) e 17 (gomado) 80 Euros para gomados.......................................................................................................................60
1.327  ◉  SCHLESWIG HOLSTEIN - 16 - 70 Euros.....................................................................................................................................................................................................60
1.328  ◉  THURN e TAXIS - 1/12 - Série completa. Perfeitos e com as margens conforme imagem - 446 Euros............................................................................................280
1.329  ◉  THURN e TAXIS - 4 - 110 Euros. Lote 1.346 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.................................................................................100
1.330  ◉  THURN e TAXIS - 13/17 - Perfeitos e com as margens conforme imagem - 265 Euros......................................................................................................................180
1.331  ◉  THURN e TAXIS - 20/24 - Perfeitos e com as margens conforme imagem - 280 Euros......................................................................................................................190
1.332  ◉  THURN e TAXIS - 26/34 - Completo - Perfeitos e com as margens conforme imagem - 427 Euros.................................................................................................280
1.333  ◉/*/**  THURN e TAXIS - 26 usado, 32 usado sobre fragmento, 33 usado, 49 (2 quadras, uma margem de folha * e a outra canto de folha e **) e 51 (usado sobre 
fragmento) Lote 1.348 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto........................................................................................................................................135
1.334  *  THURN e TAXIS - 27 e 30 - 80 Euros +. Lote 1.349 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.......................................................................90
1.335  ◉  THURN e TAXIS - 35 - Carimbo não garantido (500 Euros)....................................................................................................................................................................50
1.336  ◉  THURN e TAXIS - 37/40 - Perfeitos e com as margens conforme imagem - 165 Euros......................................................................................................................110
1.337     THURN e TAXIS - Ano 1867 - Circulado de Mainz para Romburg com possível chegada. Selo Michel 54 com vinco atingindo o selo e a peça....................60
1.338  ◉  WURTTEMBERG - 1 - 130 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1................................................................................................................................................130
1.339  ◉  WURTTEMBERG - 6 - Corte das margens conforme imagem - 90 Euros..............................................................................................................................................65
1.340  ◉  WURTTEMBERG - 8a - Expertizado Irtenkauf - Corte das margens conforme imagem. Pequeno adelgaçamento superior - 80 Euros......................................50
1.341  ◉  WURTTEMBERG - 11 - Corte das margens conforme imagem - 100 Euros............................................................................................................................................70
1.342  ◉  WURTTEMBERG - 13 - Corte das margens conforme imagem - 140 Euros..........................................................................................................................................110
1.343  ◉  WURTTEMBERG - 14 - Corte das margens conforme imagem - 100 Euros...........................................................................................................................................70
1.344  ◉  WURTTEMBERG - 16y - Picote superior parcialmente irregular - 320 Euros......................................................................................................................................180
1.345  ◉  WURTTEMBERG - 18y - Falta do picote no canto superior direito - 140 Euros...................................................................................................................................80
1.346  ◉  WURTTEMBERG - 19y - Falta do picote no canto superior direito - 320 Euros...................................................................................................................................200
1.347  ◉  WURTTEMBERG - 21 - Adelgaçamento na parte superior (550 Euros)...............................................................................................................................................120
1.348  ◉  WURTTEMBERG - 25a e 25b - 137 Euros..................................................................................................................................................................................................125
1.349  ◉  WURTTEMBERG - 27 - 70 Euros.................................................................................................................................................................................................................60
1.350  ◉  WURTTEMBERG - 30/33 - 2 selos expertizados Irtenkauf BPP - 180 Euros........................................................................................................................................150
1.351  ◉  WURTTEMBERG - 35 - Expertizado Irtenkauf BPP - 160 Euros...........................................................................................................................................................140
1.352  ◉  WURTTEMBERG - 53 e 54 - Ambos com alguma restrição: 53 (picote irregular) e 54 (alguma gordura) 215 Euros....................................................................140
1.353  ◉  WURTTEMBERG - 58 - 85 Euros..................................................................................................................................................................................................................70
1.354  ◉  WURTTEMBERG - 107 - 100 Euros.............................................................................................................................................................................................................85
1.355  ◉  WURTTEMBERG - 171/183 - Série completa - 250 Euros .......................................................................................................................................................................200
1.356  ◉  WURTTEMBERG - 188 - Carimbo não garantido (1.100 Euros).............................................................................................................................................................50
1.357  ◉  WURTTEMBERG - 217 - 65 Euros................................................................................................................................................................................................................50
1.358  *  WURTTEMBERG - 226 - 80 Euros - Limpo.................................................................................................................................................................................................70
1.359  ◉/(*)  WURTTEMBERG - Folhas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 68 selos diferentes, com e sem carimbo. Todos em 
protetores.  Entre nº Michel 2 e 281..............................................................................................................................................................................................................................65

Grandes volumes não serão levados no dia da venda
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1360 - Antigos Estados - 900 selos com e sem carimbo

1364 - 13 peças clássicas
1366 1367

1371

1372 - # 24

1373
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13781377
1376 - Carimbologia - 32 diferentes

1368 - 134 selos no total 1369 - 47 selos no total 1370 - 48 selos no total
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ANTIGOS ESTADOS - Acumulação (Selos e Hi� ória Po� al)
1.360  -  Coleção montada em folhas de album Minkus com protetores (alguns com charneiras) Todos os estados, entre Alemanha do Norte à Wurttemberg em maior 
ou menor proporção. Logicamente Baviera e Wurttemberg são os que tem + selos. Muitas séries completas. Alguns selos de 2ª escolha, mas muitas vezes com frentes 
"perfeitas". Ao todo, cerca de 900 selos com e sem carimbo, dos quais + de 600 são DIFERENTES. Incluso Heligoland, mas não podemos a� rmar se são Reimpressões 
o� ciais ou não. Muitos itens nos 2 estados (com e sem carimbo) sequencias, períodos bem completos etc. Lote vendido como "visto"...................................................750
1.361    ALEMANHO DO NORTE - Lote com 23 peças, todas circuladas internamente ou para outros Estados, sendo 3 REGISTRADAS. Alguns são Inteiros Postais e a 
maioria com chegada. Predomina o facial de 1 Groschen, mas outros 4 diferentes faciais no meio. Entre anos 186 ? e 187 ? ou seja, todas em média com 150 anos ! Qualidade 
mista, mas várias muito bem conservadas, além de carimbos nitidos e completos. Aqui pedimos apenas R$ 11 !! por peça. Lote 6382 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................260
1.362    WURTTEMBERG - Pasta contendo 64  INTEIROS POSTAIS, todos do tipo "envelope" e circulados (provavel internamente) No � nal + 5 inteiros diversos, 
estes sem circular. Total 69 peças. Lote 6517 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................130
1.363    CLÁSSICAS - Lote com 13 Sobrecartas, entre anos 1819 e 1866, parte completas e todas circuladas para outros países da Europa e sempre saindo dos 
antigos estados Alemães, sendo parte PRÉ FILATÉLICAS e parte sem selo, mas com carimbos e marcas diversas. Assim dividido pelo destino e data : Austria (1866) 
Londres (1822, 1827 e 1832) Suiça (1860) França (1819, 1828, 1829, 1832 x 2, 1835, 1839 e 1851) Maioria muito bem conservadas (algumas em qualidade européia) em 
função da sua idade que varia entre 154 e 201 anos ! Aqui pedimos cerca  de U$ 3 por peça. Lote 6520 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........260
1.364     Lote com 13 peças diversas, assim dividido: Alemanha do Norte (3 circuladas) Baden (1 e só frente) Baviera (3, sendo 2 circulados e 1 Inteiro Postal sem 
uso) Prussia (1 circulado) Saxonia (1 Inteiro Postal circulado) Wuttemberg (2 circuladas - 1 só frente) e por � m 2 Inteiros Postais do Reich e circulados (ambos do ano 
1885) Salvo 1 peça, todas as demais do século 19. Qualidade mista. Pede-se veri� car. Imagem completa na web.........................................................................................180
1.365     CLÁSSICAS - Lote com 27 Sobrecartas, todas com diferentes carimbos de cidades e entre anos 1827 e 1881(estas datas podem variar pois algumas não tem 
a data na peça e nem no carimbo, portanto podem ter peças antes e depois desta data) parte completas e todas circuladas internamente, parte com chegada,  sendo 
algumas PRÉ FILATÉLICAS e outras sem selo, mas com carimbos e marcas diversas. Cidades de origem: Ansbach (2 tipos diferentes) Alfeld, Bransfeld, 
Brandemburg, Breslau, Co...., Cheminitz, Cassel, Dietz, Danzig, Dessau, Ellwangen, Eschershausen ?, Frankfurt, Hamburg, Landeck ?, Leipzig, Liegnitz, Mannheim,
 Neustadt, Neuhaus, Potsdam, Regensburg, Rawicz, Roktetnica e Stockstadt. Salvo por 1, todos os demais carimbos, basicamente nítidos e completos. Maioria muito bem 
conservadas (algumas em qualidade européia) em função da sua idade que varia entre 139 e 193 anos ! Aqui pedimos menos de U$ 3 por peça. Lote 6521 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................................................580

ALEMANHA REICH - SELOS
1.366  ◉  2 e 17 - Emissão Aguia, facial 1/3 Groschen - Cartela com 31 selos para estudo em qualidade mista...............................................................................................400
1.367  ◉  3, 14 e 18 ? - Emissão Aguia, facial 1/2 Groschen - Cartela com 31 selos para estudo em qualidade mista.....................................................................................200
1.368  ◉  4 e 19 - Emissão Aguia, facial 1 Groschen - Cartelas com 134 selos para estudo em qualidade mista................................................................................................380
1.369  ◉  5 e 20 - Emissão Aguia, facial 2 Groschen - Cartela com 47 selos para estudo em qualidade mista...................................................................................................250
1.370  ◉  9 e 25 - Emissão Aguia, facial 3 Kreuzer - Cartela com 48 selos para estudo em qualidade mista - 3 sem carimbo ......................................................................200
1.371  ◉  12 - Anulado à pena - 250 Euros .................................................................................................................................................................................................................200
1.372  ◉  24 - O famoso 2Kr Aguia Grande - Carimbo Ofenbach 9.7.74 - É o + caro selo "tipo" do Reich e sempre faltando nas coleções. Infelizmente tem um 
adelgaçamento - 3.200 Euros !!............................................................................................................ ....................................................................................................................1.000
1.373  ◉  27 - 450 Euros. Pontos de ferrugem ............................................................................................................................................................................................................350
1.374  ◉  27b - Expertizado Richter - Pequeno adelgaçamento superior - 650 Euros. ........................................................................................................................................250
1.375  (*)  29 - Limpo - 60 Euros para gomado............................................................................................................................................................................................................50
1.376  ◉   SÉRIE AGUIA - CARIMBOLOGIA - Cartela com 32 carimbos diferentes. Todos identi� cáveis. Qualidade mista.........................................................................300
1.377  *  66 - O famoso 5 Marcos Reichpost - 480 Euros pelo + barato.................................................................................................................................................................450
1.378  ◉  79A - 130 Euros..............................................................................................................................................................................................................................................120
1.379  ◉  181 - Carimbo expertizado ? Carimbado atrás - 420 Euros.....................................................................................................................................................................200
1.380  ◉  190 - Carimbo com aspecto de verdadeiro - 220 Euros............................................................................................................................................................................140
1.381  ◉  260 - Duplo carimbo com aspecto de verdadeiro - 110 Euros...................................................................................................................................................................90
1.382  ◉  265 - Quadra - Pontos de ferrugem - 56 Euros.............................................................................................................................................................................................50
1.383  *  344/350 - Série completa. Todos bem limpos, só com marca de charneira e sem ferrugem. O último valor, a charneira é dupla - 260 Euros............................220
1.384  **  365 - Qualidade e origem européia - 65 Euros............................................................................................................................................................................................80
1.385  *  392 - Margem superior de folha - 400 Euros para ** pelo catálogo especializado.................................................................................................................................150
1.386  ◉  407/409 - Série completa sobre fragmento - 250 Euros. Lote 1.360 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto............................................160
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1384

1385
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1383 - Série completa
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1390 - Série completa
1393 - Série completa
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1400 - Lote com 418 selos com carimbo FALSO

1399 - Carimbologia - 274 carimbos diferentes

1404 - 6 Se tenants diferentes

1409 - Carimbologia - 58 diferentes

1405 - Lote com 5 sobrecartas 1403 - 9 diferentes combinações 1408

1401 - Coleção com 732 selos diferentes
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ALEMANHA REICH - SELOS (Continuação)
1.387 (*)  438/439 - Série Sudamérica Zeppelin - Completa e sem goma - 650 Euros para gomados...............................................................................................................500
1.388  (*)  438/439 - Série Sudamérica Zeppelin - Completa e com perfeita regomagem. Passaria fácil por um leigo, como ** - Como referência, uma série desta no
estado ** é cotada em 3.500 Euros...............................................................................................................................................................................................................................800
1.389  ◉  456/458 - Série Zeppelin Polar - Completa. No facial de 1 Marco, falta 1 picote na parte superior - 1.300 Euros ..........................................................................900
1.390  *  Aéreos Privados I/III - Série completa - 70 Euros +....................................................................................................................................................................................90
1.391  **  Bloco 1 (Iposta) Só os selos gomados (como emitido) e micro corte na lateral direita - selos isolados 400 Euros e o Bloco 550 Euros.....................................500
1.392  (*)  Bloco 3 (Ostropa) totalmente sem goma. Escurecido - 1.300 Euros.....................................................................................................................................................850
1.393  *  Serviço 105/113 - Série completa com perfuração POL (Policia) Maioria com a goma espelhada.....................................................................................................140
1.394  ◉  Serviço 144/154 - Série completa - 60 Euros.................................................................................................................................................................................................70
1.395  -  Serviço - Folhas de álbum Kabe, contendo cerca de 120 selos diversos, com e sem carimbo, a� xados com protetores. Em função de umidade, parte dos selos 
está aderida ao protetor. Pede-se veri� car....................................................................................................................................................................................................................50
1.396  ◉/(*)/* SELOS DE SERVIÇO - Folhas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 131 selos diferentes, com e sem carimbo. Todos 
em protetores...................................................................................................................................................................................................................................................................80
1.397  ◉ EMISSÃO GERMANIA -  Lote com 1.900 selos usados para estudo. Lote 6835 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................100
1.398  - ACUMULAÇÃO - Pacote com 1.000 selos com e sem carimbo e de pelo menos 300 tipos diferentes.................................................................................................150
1.399 ◉ CARIMBOLOGIA - Class� cador com 274 Carimbos diferentes, de acima de 200 cidades. Em alguns casos a cidade é a mesma, mas de agências/
tipos diferentes. Todos identi� cados e separados por letras, entre A e Z. Desde ano 1876 ao ano 1943. Lote 6837 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................170
1.400 ◉ CARIMBOS FALSOS - Acumulação em classi� cador, com 418 selos, começando na Germania e vindo até a Alta In� ação + setor de Serviços, todos 
expertizados atrás : "CARIMBO FALSO" . Incluso 6 x o célebre # 307 (12.000 Euros) e # 330B x 6 (5.400Euros) MATERIAL DE REFERÊNCIA e o comprador está 
ciente destas condições. Só a titulo de informação, se todos fossem verdadeiros, teríamos cerca de 110.000 !! Euros de catálogo. Aqui pedimos menos de R$ 0,80 por selo. 
Lote 6838 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................320
1.401  ◉/*/(*)  Coleção dentro de 2 Pastas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 732 selos diferentes, com e sem carimbo. Todos em 
protetores.  Isto representa cerca de 80% dos selos tipo emitidos. Entre nº Michel 7 e 910. Diversos valores melhores e medianos, como Michel nº 7, 29, 35/36, 78/81, 
235/237, 258/259, 263, 423/424, 452, 455, 461, 529/539, 556/564, Blocos 5/6 (muito limpos) e 698 - Só neste itens, temos 1.023 Euros...................................................600

1.402  ◉/*/(*)  Bem completa coleção (devem faltar somente entre 20 e 30 selos + os 3 primeiros Blocos) para estar completa nos selos tipo, desde o selo nº 1 até o nº 910 
(Anos 1872 a 1945) + selos de serviço (basicamente completo) e os Blocos Michel 4/11. Na 1ª e 2ª séries (Aguias) alguns selos podem ter adelgaçamento traseiro, mas com 
"frentes" perfeitas. Muito material mediano e de bom valor no meio. Vários selos com repetição. Coleção mista, em alguns períodos predominando os sem carimbo e em 
outros os carimbados. Alguns selos também no estado ** pelo meio. Certamente diversos milhares de Euros de catálogo se somados um a um. A� xados em folhas de álbum 
Minkus com protetores. Já fazia um bom tempo que não tínhamos uma coleção assim à venda...............................................................................................................2.200
1.403 **/* SE TENANTS -  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. 
Lote 6905 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................180
1.404  ◉  Se Tenant W103, W105, W107, W109, SK27 e SK28 - Todos relativos à série das Olimpíadas de 1936 - 98 Euros..........................................................................110

ALEMANHA REICH - HISTÓRIA POSTAL
1.405     Emissão Aguia  - Lote com 5 sobrecartas circuladas internamente, sendo 1 com par da Aguia Pequena (só frente e gordura - ano ?) e 4 do ano 1873 com selo 
isolado (1 só frente) Qualidade mista. Vide imagem na web..................................................................................................................................................................................130
1.406      Ano 1929 - Envelope circulado para a França, com chegada e via Posta Restante. 2 selos Michel 427 e selo de taxa Francês para pagar o serviço.................50
1.407      Ano 1936 - Envelope aéreo, circulado para São Paulo, com chegada. Selo 3 Marcos Conde Zeppelin + 3 selos da mesma série.Vinco vertical.....................70
1.408      Ano 1936 - Envelope registrado circulado internamente com chegada e 2 diferentes combinações de se-tenants: S131 e S139, ambos em quadras. Qualidade 
européia............................................................................................................................................................................................................................................................................50
1.409   CARIMBOLOGIA - SÓ INTEIROS POSTAIS - Folhas de porta envelopes contendo 58 Inteiros Postais, todos com DIFERENTES carimbos (as 
vezes a cidade é a mesma, mas o carimbo diferente) todos circulados internamente e entre anos 1873 e 1902. Todos identi� cados. Grande maioria bem/muito bem 
conservados até em função da sua idade, onde a peça + nova tem 118 anos !. Lote 6889 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto.............................................160
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1411 - Série Hindemburgo - 160 peças

1413 - Lote com 9 envelopes

1414 - Série completa 1415

1417 1418

1419 - Série completa

1422 - Série completa

1427 1430

1431 1432 - Série completa

1437 - Série completa

1433 - Série completa

14391436 - Série completa

1421

1424 - Série completa

1434 - Série completa

1435 - Série completa

1425
1429

1412 - Lote com 47 peças

1410 - Série Germania - 65 peças
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ALEMANHA REICH - HISTÓRIA POSTAL (Continuação)
1.410     Emissão Germania  - Porta envelopes importado, contendo 65 peças, quase todas circuladas. Incluso 18 com perfuração (per� ns) e à principio diferentes 
entre si. Incluso circulados, Inteiros Postais (1 privado + 2 da virada do século 20 + 1 duplo) com franquias adicionais, cartões postais, carta de luto etc. Destinos como: 
Uruguai, Suiça + carimbo ferroviário + 2 censuradas, data 12.12.12 etc...............................................................................................................................................................220
1.411     Emissão Hindemburgo  - Pacote com 160 peças circuladas, basicamente todos envelopes. Incluso alguns para o Brasil, com valor declarado, Expresso, 
Impresso, Censura etc. No meio também a série de luto (margem preta) Franquias isoladas (maioria) e mistas. Quase todas circuladas na década de 30....................300
1.412      Lote com 47 peças circuladas, sendo que 18 vem para o Brasil e 12 são com selos da emissão Germania. Anos 1874 à anos 30.............................................150
1.413      Lote com 9 envelopes, maioria com carimbo comemorativo alusivo ao Derby Alemão(Corrida de cavalos) e 4 Inteiros Postais. Décadas de 30 e 40. 
Qualidade e origem européia. Solicite imagem no caso de interesse......................................................................................................................................................................100

ESCRITÓRIOS 
1.414  ◉  CHINA - 1II/6II - Série completa. Último valor com 2 dentes baixos na parte inferior - 90 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1.....................................70
1.415  ◉  CHINA - 2I/6I - nº 6I com minimo adelgaçamento e não cotado - 121 Euros......................................................................................................................................100
1.416  ◉  CHINA - 15/23 - 3 selos com senões e não cotados - 64 Euros.................................................................................................................................................................55
1.417  *  CHINA - 25 - Bem limpo, sem ferrugem......................................................................................................................................................................................................50
1.418  ◉  CHINA - 28/32 + 36 (este expertizado Brun) 96 Euros..............................................................................................................................................................................80
1.419  *  CHINA - 38/47 - Série completa limpa, só com marca de charneira e sem ferrugem - 70 Euros +......................................................................................................95
1.420  ◉  CHINA - 43 - 65 Euros.....................................................................................................................................................................................................................................60
1.421     CHINA - Ano 1900 - Envelope aparentemente isento de selos (Tropas) circulado para Kiel, com chegada. Carimbo frontal: Peking Deutsche Post e sem 
datador. Peça com alguns vincos e a tinta vermelha (faixa) frontal, parcialmente borrada. Vide imagem......................................................................................................400
1.422  ◉/(*)  MARROCOS - 1/6 - 1ª Série completa - 130 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1..............................................................................................................110
1.423  ◉  MARROCOS - 11/13 + 29 - 59 Euros............................................................................................................................................................................................................50
1.424  ◉/(*)/*  MARROCOS - 46/58 - Série completa mista - os 4 ultimos valores gomados - nº 48 com senão e não cotado - Cerca de 60 Euros....................................60
1.425  ◉/*  TURQUIA - 1/4 - Nº 1 novo com goma e demais usados - 480 Euros................................................................................................................................................400
1.426  ◉  TURQUIA - 6/10 - Série completa - Nº 6 e 9 com senão e não cotados...................................................................................................................................................50
1.427  ◉/(*)  TURQUIA - 12/22 I - 3 selos com senão no conjunto e não cotados - 147 Euros............................................................................................................................120
1.428  ◉  TURQUIA - 24/28 + 31 - 62 Euros.................................................................................................................................................................................................................55
1.429  ◉  TURQUIA - 32 - 50 Euros...............................................................................................................................................................................................................................50
1.430  ◉  TURQUIA - 36/45 - 200 Euros.....................................................................................................................................................................................................................150
1.431  ◉  TURQUIA - 45 - 60 Euros...............................................................................................................................................................................................................................60
1.432  *  TURQUIA - 48/52 - Série completa. Maioria limpos - 120 Euros............................................................................................................................................................120

COLÔNIAS
1.433  ◉  KAMERUN - 1/6 - 1ª Série completa - 120 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1.......................................................................................................................120
1.434  ◉/*/(*)  KAMERUN - 7/19 - Série completa - 3 selos usados no meio, restante sem carimbo, com e sem goma. Último e melhor valor com quase imperceptível 
marca de charneira - nº 9 com senão e não cotado - 340 Euros.............................................................................................................................................................................280
1.435  *  KAMERUN - 20/25 - Série completa - 60 Euros..........................................................................................................................................................................................70
1.436  ◉  KAROLINEN - 1II/6II - Série completa - 220 Euros Entra no seguimento dos selos nº 1.................................................................................................................220
1.437  *  KAROLINEN - 1II/6II - Série completa extremamente limpa, só com marca de charneira e sem ferrugem - 180 Euros..............................................................200
1.438  ◉  KAROLINEN - 4 II, 7, 8 e 15 - 64 Euros.......................................................................................................................................................................................................60
1.439  ◉  KAROLINEN - 7/15 - 123 Euros..................................................................................................................................................................................................................110
1.440  *  KAROLINEN - 7/18 - Falta o fecho para estar completa. Quase todos muito limpos, sem ferrugem.................................................................................................60
1.441  ◉  KAROLINEN - 18 - 170 Euros. Expertizado Richter................................................................................................................................................................................170
1.442  ◉  KAROLINEN - 13 (sobre fragmento) 14 e 15 - 71 Euros............................................................................................................................................................................70
1.443  **  KAROLINEN - 22 - 180 Euros pelo tipo + barato....................................................................................................................................................................................180
1.444  ◉  KIAUTSCHOU - 5/7, 11 e 14 - Parte escurecidos - 140 Euros.................................................................................................................................................................100
1.445  *  KIAUTSCHOU - 13 e 15 - 135 Euros...........................................................................................................................................................................................................120
1.446  ◉/*  KIAUTSCHOU - 18/21 usados + 24B sem carimbo e gomado, muito limpo, sem ferrugem - 97 Euros.........................................................................................90
1.447  *  KIAUTSCHOU - 28/35 - Maioria muito limpos, só com marca de charneira e sem ferrugem............................................................................................................55

1440
1441 1442

1444

1447144614451443
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1448
1449 - Série completa 1454

1453
1451 - Série completa 1455

1457 - Série completa
1459 - Série completa 1461 1462 - Série completa

1469 - Série completa
1465 - Série completa

1472 - Série completa

1460
1463 - Série completa

1464 - Série completa

1467
1471 - Série completa

1456

1450

1470

1466 - Série completa 1473 - Série completa

1468 - Série completa 1475 - Série completa
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COLÔNIAS (Continuação)
1.448  ◉  KIAUTSCHOU - 35 - 100 Euros..................................................................................................................................................................................................................100
1.449  *  MARIANEN - 1/6 II - Série completa - Limpos - 230 Euros....................................................................................................................................................................230
1.450  ◉/*  MARIANEN - 7/18 - Falta o nº 16 e o fecho para estar completa. Nº 7, 17 e 18 usados - 287 Euros...............................................................................................220
1.451  (*)/*  MARIANEN - 20/21 - Completo - nº 20 sem goma e nº 21 limpo, só com charneira e sem ferrugem..........................................................................................50
1.452  (*)  MARSHALL -  3 II (alguns dentes parcialmente baixos na parte superior) e 4 II - 120 Euros para *................................................................................................80
1.453  ◉  MARSHALL - 4 II - 180 Euros......................................................................................................................................................................................................................150
1.454  *  MARSHALL - 7/12 - Falta o nº 10 e o nº 7 está sem goma - 98 Euros...........................................................................................................................................................85
1.455  ◉  MARSHALL - 7 e 12 - 61 Euros .....................................................................................................................................................................................................................55
1.456  */(*)  MARSHALL - 13/24 - Falta o fecho para a série estar completa..........................................................................................................................................................50
1.457  */(*)  MARSHALL - 26/27 - Série completa......................................................................................................................................................................................................50
1.458  ◉  MARSHALL - 13, 15 e 21 - 50 Euros..............................................................................................................................................................................................................50
1.459  ◉  NOVA GUINÉ - 1/6 - 1ª Série completa - nº 1 novo sem goma e o nº 6 tem quase imperceptível adelgaçamento - 150 Euros.....................................................100
1.460  */(*)  NOVA GUINÉ - 7/18 - Falta o fecho para a série estar completa. Nºs 8 e 9 usados - 61 Euros.......................................................................................................55
1.461  ◉  NOVA GUINÉ - 17 - 95 Euros........................................................................................................................................................................................................................90
1.462  ◉  OSTAFRICA - 1/5 - 1ª série completa - 200 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1.......................................................................................................................200
1.463  ◉  OSTAFRICA - 6/10 - Série completa - 60 Euros...........................................................................................................................................................................................60
1.464  ◉  OSTAFRICA - 11/21 - Série completa - Nºs 13 e 18 com senão e não cotados. Ultimo valor com mancha traseira de ferrugem - 420 Euros.............................350
1.465  ◉  OSTAFRICA - 22/29 - Série completa - 200 Euros....................................................................................................................................................................................200
1.466  ◉  SUDWESTAFRICA - 24/32 - Série completa - Nº 24 (pontos de ferrugem) e 29 (falta 1 dente) ambos com carimbo e os demais sem carimbo, com e sem goma 
- Cerca de 150 Euros.....................................................................................................................................................................................................................................................120
1.467  ◉  OSTAFRICA - 30/37 - No ultimo valor falta o picote no canto inferior esquerdo - 111 Euros até o nº 36 e 240 Euros do nº 37...................................................150
1.468  ◉  OSTAFRICA - 30/39 - Série completa - 170 Euros.....................................................................................................................................................................................170
1.469  *  SAMOA - 1/6 - 1ª Série completa - Limpos - 140 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1.............................................................................................................140
1.470  ◉/*  SAMOA - 7/18 - Falta o fecho para estar completa - Os 5 primeiros usados.......................................................................................................................................60
1.471  *  SAMOA - 20/23 - Série completa - 55 Euros.................................................................................................................................................................................................55
1.472  *  SUDWESTAFRICA - 1/4 + I/II - Nº I sem goma. 1ª série completa. Entra no seguimento dos selos nº 1 - 610 Euros....................................................................600
1.473  ◉  SUDWESTAFRICA - 5/10 - Série completa - nº 9 expertizado Bothe BPP - 550 Euros........................................................................................................................550
1.474  ◉/*/(*)  SUDWESTAFRICA - 11/23 - Série completa mista - com e sem carimbo (com e sem goma) Cerca de 450 Euros...............................................................400
1.475  ◉  TOGO - 1/6 - 1º Série completa com 2 variações de cor no nº 1 - 170 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1.........................................................................170
1.476  *  TOGO - 1 (2 variações de cores) 2, 3 e 5 - 72 Euros....................................................................................................................................................................................65
1.477  ◉/*  TOGO - 7/18 - Falta o fecho para estar completa - Nºs 8 e 9 usados....................................................................................................................................................60
1.478  ◉  TOGO - 21/22 - 142 Euros............................................................................................................................................................................................................................130
1.479  *  TOGO - 20/23 - Série completa......................................................................................................................................................................................................................50
1.480  ◉  TOGO  - 2 (Ocupação Francesa  com carimbo Lome) e 14 II (Ocupação Inglesa com carimbo Anecho) 70 Euros +.....................................................................70
1.481  *  TOGO  - 2 I (Ocupação Inglesa) Assinado - 150 Euros............................................................................................................................................................................150
1.482  *  TOGO  - 4/6 (Ocupação Inglesa) 150 Euros...............................................................................................................................................................................................150
1.483  *  TOGO  - 5 (Ocupação Francesa) 110 Euros................................................................................................................................................................................................110
1.484  *  TOGO  - 3/5 (Ocupação Francesa) 188 Euros............................................................................................................................................................................................180
1.485  ◉ /*/(*)  Cartela contendo 139 selos, boa parte diferentes, com e sem carimbo. Abrange todos os escritórios e todas as colonias em diferentes proporções. Como
de habitual, qualidade mista........................................................................................................................................................................................................................................250

DANZIG
1.486  ◉  26/31 I - Série completa - 55 Euros ...............................................................................................................................................................................................................50
1.487  ◉  73/86 - Série completa - 75 Euros...................................................................................................................................................................................................................90
1.488  ◉  120 + 121 - 66 Euros.........................................................................................................................................................................................................................................60
1.489  ◉  133/137 - Série completa - Carimbo postal ?................................................................................................................................................................................................50
1.490  ◉  276/280 - Série completa - 60 Euros...............................................................................................................................................................................................................60
1.491  **  Serviço 44 - 80 Euros....................................................................................................................................................................................................................................120

1483

1490 - Série completa
1491

1485 - Lote com 139 selos

1482 1484

1488
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DANZIG (Continuação)
1.492  ◉/*/(*)  Coleção dentro de pasta com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 166 selos diferentes, com e sem carimbo, começando 
no nº 1 - Todos em protetores.  Incluso nº Michel 208/210 (146 Euros)...............................................................................................................................................................250
1.493  ◉/*/(*)  Coleção faltando cerca de uns 35 selos para estar completa nos selos tipo. Alguns relativamente baratos e outros bem caros. Todo o restante a� xado com 
protetores em folhas de album Minkus. Incluso os 3 Blocos. Coleção mista, com selos com e sem carimbo e em vários casos, temos das 2 formas. O setor de Serviço e 
Porto também bem representado. Grande valor de catalogo. Di� cilmente aparecem coleções deste território.............................................................................................1.500
1.494  ◉/*/(*)  PORT GDANSK - Coleção faltando 4 selos para estar completa nos selos tipo. Coleção mista, com carimbo e sem (com e sem goma) a� xados com 
protetores em folhas tiradas da web e baseadas no catalogo Scott. Repetições não contadas. No total temos 365 Euros..............................................................................300

MEMEL
1.495  **  1/17 - 1ª Série absolutamente ** (goma plena, sem ferrugem e sem charneira) Qualidade e origem européia - 300 Euros..........................................................300
1.496  *  18/33 - Série completa limpa - 120 Euros....................................................................................................................................................................................................120
1.497  *  34/39, 47/51, 84/97 e 98/107 - Todas as séries completas e maioria bem limpos, só com charneira e sem ferrugem - 56 Euros.....................................................65

1493 - Danzig - Coleção quase completa nos selos tipo

1492 - Danzig - 166 diferentes 1494 - Port Gdansk - Quase cpto. 1509 - Todos no estado **

1508 - Todos **

1510 - Série completa

1496 - Série completa

1500 - Série completa

1501 - Série completa **

1497 - 4 Séries completas

1506

1495 - Série completa **

1498 - Série completa **

1507 - Série completa



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

121

1.498  **  40/46 - Série absolutamente ** (goma plena, sem ferrugem e sem charneira) Qualidade e origem européia - 280 Euros..........................................................280 
1.499  ◉  47/51, 108/109 e 119/120 - Todos completos - 55 Euros ............................................................................................................................................................................50
1.500  **  52/71 - Completo, apenas o nº 63 no estado *, todos os demais absolutamente ** - 130 Euros..........................................................................................................130
1.501  **  72/83 - Série absolutamente ** (goma plena, sem ferrugem e sem charneira) Qualidade e origem européia - 600 Euros - É a melhor série do período............600
1.502  ◉  110/118 (falta nº 117) 71 Euros ......................................................................................................................................................................................................................60
1.503  ◉  124/128 - Série completa - 50 Euros...............................................................................................................................................................................................................50
1.504  ◉  Michel Especial 129 I - 80 Euros.....................................................................................................................................................................................................................70
1.505  */(*)  124/128 sem goma, 129/134 bem limpo e 141/150 bem limpo - As 3 séries completas...................................................................................................................50
1.506  **  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 !!.. Lote 7180 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................1.300
1.507  *  Michel Especial I/IV - Série completa - 2 selos do tipo II e 2 selos do tipo III........................................................................................................................................50

SARRE
1.508  ** 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. Lote 7076 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...................................................................640
1.509  **  32/43 completo ** ! + variantes de cor do nº 43 (a, b, c, d) parte expertizados + 44/49 completo ** e 50/52 também ** - 375 Euros. Lote 7081 da nossa 
71ª VSO, agora com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................320
1.510  **/*  70/83 com 72 II e 80 II - Série completa **, salvo o insigni� cante nº 74 que está * - 343 Euros. Lote 7088 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto....250
1.511  ◉/*/(*)  Coleção dentro de pasta com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 237 selos diferentes, com e sem carimbo, começando 
no nº 4 - Todos em protetores. Maioria do período pós 2ª Guerra. Diversas séries completas..........................................................................................................................150

1.512  **/*/(*)  Coleção completa nos selos tipo, com os selos a� xados com protetores em folhas de album Minkus. 95% sem carimbo (com 
e sem goma, mas diversos selos ** no meio) pois tem cerca de uns 40 selos usados. Todas as boas séries pró Obras Sociais gomadas e só 
com marca de charneira, sem ferrugem. Inclusive a série Michel 161/167 está ** e onde só ela marca 750 Euros ! Já a série 199/205 está 
usada e cota 240 Euros. No meio, os únicos 2 blocos emitidos, sendo o nº 1 gomado, sem ferrugem e com dupla charneira e o nº 2 sem 
goma e com reforço no selo. Coleção bastante similar ao lote # 1.385 (salvo por algumas particularidades e pelos selos usados) da nossa 
venda anterior e que foi vendida por R$ 4.000 + 15% de comissão. Seguramente vários mil Euros de catálogo...................................3.000
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1513 - Série completa ** 1514

1517 - 27 selos com variedade na sobreestampa

1518

1515
1522

1521 - Quase completo

1532 - Bohemia e Moravia - Completa no selos tipo + extras

1529 - Romenia - 73 selos 1533 - Completo

1519 - Território completo

1525

1528

1527

1526 - Série completa

1523 - Série completa

1524 - Série completa

1530 - 1ª Guerra - 67 selos
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TERRITÓRIOS OCUPADOS PÓS 1ª GUERRA
1.513  **  ALTA SILÉSIA - 30/40 - Série completa absolutamente ** (goma plena, sem ferrugem e sem charneira) Qualidade e origem européia - 800 Euros............700
1.514  ◉  ALTA SILÉSIA - Michel 1/9 + 13/29 - Ambas sobre fragmento e com carimbo 100% da cidade de Oppeln - 70 Euros ++. Lote 1.387 da nossa VSO anterior, 
agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................................65
1.515    ◉/*/(*)  ALTA SILÉSIA - Coleção só faltando a série de Serviço Michel 8/20 para estar completo no selos tipo e assim distribuído: Michel 1/9 sem carimbo + extras 
usados, 10/12 sem carimbo, o bom 10F sem carimbo, 13/29 com e sem carimbo completo, 30/40 completo sem carimbo, 41/43 completo usado e Serviço 1/7 completo 
sem carimbo. A� xados com protetores em folhas de álbum Minkus. No total temos 479 Euros......................................................................................................................350
1.516  ◉  ALTA SILÉSIA - CARIMBOLOGIA - Cartelas contendo 169 carimbos, com grande diversidade de cidades. Todos sobre selos da série Michel Ex 13/29, 
com 15 faciais diferentes. Vímos diversas diferenças de cor nos selos. Cada selo marca no mínimo 1 Euro - Lote 7206 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto......................................................................................................................................................................................................................................................................60
1.517  ◉/*/(*)  ALTA SILÉSIA - Selos de Serviço (2ª Série) Variedades na sobreestampa - Lote com 27 selos  em diversas con� gurações diferentes: Invertida, dupla, dupla 
com uma invertida, em outro sentido etc. ..............................................................................................................................................................................................................200
1.518  (*)  ALTA SILÉSIA - Emissão dos Insurgistas - Ano 1921 - Michel 1B, 2B, 4B e 6B - Todos sem picote.................................................................................................60
1.519  ◉/(*)  ALLENSTEIN - Território Completo - Michel 1/14 + 15/28 e parte duplicados (com e sem carimbo - com e sem goma) A� xados com protetores em folhas 
de álbum Minkus.............................................................................................................................................................................................................................................................75
1.520  ◉  ALLENSTEIN - 15/28 - Série completa. O baratissimo nº 19 com falta de picote no canto superior - 78 Euros...............................................................................65
1.521  ◉/*/(*)  MARIENWERDER - Coleção faltando o caro nº 21 e a barata série 26/29 para estar completo nos selos tipo. Assim distribuído: 1/14 sem carimbo + 
duplicidades usadas, 15/18 sem carimbo, 19 e 20 usados, 22/25 sem carimbo e muito limpos e 30/43 carimbados. O melhor selo da coleção (nº 17) está expertizado 
Stolow. A� xados com protetores em folhas de album Minkus. No total temos 1.063 Euros..............................................................................................................................700
1.522  ◉/*/(*)  SCHLESWIG - 1ª série completa usada + quase todos sem carimbo + nºs 16, 18 e 20 Usados + nº 28 sem carimbo. A� xados com protetores em folhas 
de album Minkus............................................................................................................................................................................................................................................................50

OCUPAÇÃO - 1ª GUERRA

1.523  *  BÉLGICA - 1/9 - 1ª Série completa. Só o nº 5 não está limpo. Todos os demais, só com charneira e sem ferrugem. Entra no seguimento dos selos nº 1.........70
1.524  ◉  BÉLGICA - 10/25 - Série completa - 220 Euros..........................................................................................................................................................................................220
1.525  ◉  BÉLGICA - 14a + 14b + 14c - 58 Euros.........................................................................................................................................................................................................50
1.526  *  FRANÇA - 1/12 - 1ª e única série emitida. Todos limpos, só com charneira e sem ferrugem - 100 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1........................100
1.527  ◉  ROMENIA - 9º Exército - 1/4 - Só eles emitidos - 180 Euros. Entra no seguimento dos selos nº 1....................................................................................................150
1.528  ◉  ROMENIA - Porto 6/7 - 240 Euros..............................................................................................................................................................................................................200
1.529  ◉/*/(*)  ROMENIA - Cartelas com 73 selos diversos, com e sem carimbo (com e sem goma) Alguns destaques, como a 1ª Série completa com e sem carimbo (62 
Euros) Porto 8 usado (60 Euros) Z IX usado (30 Euros) 9º Exército completo com e sem carimbo. O lote todo deve ultrapassar os 500 Euros. Lote 1.398 da nossa VSO 
anterior, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................280
1.530  ◉/*/(*)  Lote com 67 selos diferentes, assim distribuído: Bélgica (20 selos com e sem carimbo com cerca de 70 Euros) Balcãs completo sem carimbo - 12 selos e 
30 Euros + Polonia completo - 16 selos com e sem carimbo - 44 Euros e Romenia (19 selos diferentes com e sem carimbo e 107 Euros) No total temos 251 Euros. Todos 
A� xados com protetores em folhas de album Minkus.Repetições não contadas.................................................................................................................................................170

OCUPAÇÃO - 2ª GUERRA
1.531  ◉/*/(*)  BOHEMIA e MORAVIA - Coleção faltando o insigni� cante selo Michel nº 142 (Vale 0,30 Euros) para estar completa nos selos tipo. Coleção mista, mas 
predominando os sem carimbo, com e sem goma, mas alguns no estado ** no meio. A� xados em folhas de album com protetores. Incluso a 1ª e principal série, gomada 
e com levissimo traço de charneira.............................................................................................................................................................................................................................150
1.532  **/*/(*)  BOHEMIA e MORAVIA - Coleção completa nos selos tipo. Apenas 11 selos carimbados pelo meio. Incluso a 1ª série nova sem goma e expertizada 
Gilbert. Também vimos alguns se-tenants. Repetições não contadas. A� xados com protetores em folhas de album Minkus......................................................................180
1.533  **  ESTONIA - Ocupação Completa - Michel 1/9 - 60 Euros........................................................................................................................................................................85
1.534  */(*)  GOVERNO GERAL - Coleção completa nos selos tipo. Apenas 30 selos carimbados pelo meio. Algumas repetições dentro. Os selos sem carimbo em 
protetores e os selos usados/carimbados a� xados com charneiras em folhas de album Minkus.......................................................................................................................150

1531 - Coleção faltando 1 selo 1534 - Governo Geral - Coleção completa nos selos tipo
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1535 - Ilhas do Canal completo

1537 - 2 envelopes

1539 - 5 Ocupações completas

1548

1542 1546

15531547 - Série completa

1543 - Locais - 91 diferentes + 3 Blocos

1549

1544 - Zona de Ocupação Francesa - Coleção completa nos selos tipo

1541 - Série completa

1540

1551

1550
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OCUPAÇÃO - 2ª GUERRA (Continuação)
1.535  **/(*)  ILHAS DO CANAL - Ambas completas - Guernsey Michel 1/5 (apenas 1 selo com marca de charneira) e Jersey 1/8 (todos sem goma) 150 Euros.......150
1.536  */(*)  LUBIANA - Michel 1 e 7 em diferentes cores da sobrecarga (clara/escura) Não consta menção nos catálogos Michel e Sassone a respeito...........................50
1.537     LUXEMBURGO - Ano 1941 - 2 envelopes formato maior, circulados para Hamburgo (1 com chegada) e porteados com séries completas Michel 17/32 e 
33/41. Ambos � latélicos e com ferrugem acentuada. Pede-se veri� car....................................................................................................................................................................60
1.538 */(*) Envelope com cerca de 200 selos, maioria diferentes e englobando 4 ocupações: Governo Geral (grande maioria) Bohemia e Moravia, Ostland e 
Ucrania. Boa parte dos selos aderidos em papéis de celofane, necessitando serem lavados. Alguns também aderidos entre si. Pede-se veri� car.. Lote 1.408 da nossa VSO
anterior, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................80
1.539  */(*)  5 OCUPAÇÕES DIFERENTES - Todas completas, dentro de protetores e a� xados em folhas de album Minkus: Alsácia, Lorena, Balcãs, Luxemburgo e 
Ucrania. No total, 113 selos diferentes. Grande maioria gomados. Algumas repetições não contadas.............................................................................................................200

EMISSÕES LOCAIS e PRIVADOS 
1.540    Privados  - Berlin - Ano 1896 - Inteiro Postal privado, colorido e alusivo à Exposição de Comércio de Berlin. Circulação interna na cidade (só poderia ser 
desta maneira) Vinco vertical, mas bem limpa..........................................................................................................................................................................................................65
1.541  ◉  Locais - Fredersdorf - 50/53 - Série completa sobre fragmento. Pontos de ferrugem - 60 Euros ++. Lote 1.412 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de 
desconto.......................................................................................................................................................................................................................................................................65
1.542  ◉  Locais - Meissen - 31/34 - Série completa com carimbo de 1º dia - 23.6.45.............................................................................................................................................50
1.543  */(*) Locais - Coleção montada em folhas de album próprio, todos com protetores e das seguintes 12 localidades: Meissen  (incluso o Bloco Michel 1, mas 
enrrugado na lateral esquerda, marcando 150 Euros !) Lubbenau, Finsterwalde, Strausberg, Spremberg, Görlitz (carimbados) Grossrauchen, Storkow (2 Blocos e 1 
selo) Plauen, Glauchau, Lobau e Cottbus. Parte em séries completas. Total 91 selos diferentes + 3 Blocos......................................................................................................300

ZONAS DE OCUPAÇÃO - FRANCESA
1.544  */(*)  Coleção completa nos selos tipo, englobando os 4 setores: Emissões Gerais, Baden, Reino Paladino e Wurttemberg. A� xados com protetores em folhas 
de album Minkus. Toda sem carimbo (com e sem goma) e um ou outro carimbado/usado e algumas poucas repetições. Só nos 5 Blocos (3 deles emitidos sem goma) 
temos 400 Euros de catálogo........................................................................................................................................................................................................................................600
1.545  ◉  Wurttemberg - 36 - 50 Euros...........................................................................................................................................................................................................................50
1.546  ◉  Wurttemberg - 44/46 - Série completa sobre fragmento. Pontos de ferrugem - 110 Euros. Lote 1.418 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de 
desconto...........................................................................................................................................................................................................................................................................55

ZONAS DE OCUPAÇÃO - SOVIÉTICA
1.547  ◉  26/28 - Série completa. Expertizados Kramp BPP - 180 Euros................................................................................................................................................................150
1.548  (*)  Saxonia - BI - Emissão Potscha - 240 Euros para gomado.....................................................................................................................................................................160
1.549  *  Bloco 1x - Goma bem alterada e escurecida na lateral esquerda - 220 Euros.........................................................................................................................................150
1.550  **  Bloco 4 (Pontes) Pequenino adelgaçamento na parte superior, só visivel contra a luz - 450 Euros...................................................................................................250
1.551  *  Bloco 5 (Feira de Leipzig) 100 Euros............................................................................................................................................................................................................120
1.552  **  Bloco 6 (Goethe) Só o selo gomado e como emitido - 220 Euros..........................................................................................................................................................220
1.553  **  Bloco 6 (Goethe) Só o selo gomado e como emitido - 220 Euros..........................................................................................................................................................220 
1.554  ◉/*/(*)  Coleção em folhas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 116 selos diferentes, maioria sem carimbo, começando no 
selo Michel # 1. Todos em protetores............................................................................................................................................................................................................................80
1.555  ◉/*/(*)  Coleção contendo centenas de selos diferentes, predominando os sem carimbo (muitos bem limpos) e entre nº Michel 1 e 241 (período anterior à Alemanha 
Oriental) Algumas localidades/setores bem completos, bem como a maioria em séries completas. Logicamente faltam os melhores selos e Blocos, mas mesmo assim 
um belo começo de coleção. A� xados em folhas de album Minkus com protetores. Nada calculado..............................................................................................................200

ZONAS DE OCUPAÇÃO - ALIADA
1.556  ◉/*/(*)  + BIZONA - Coleção bem completa (faltam alguns selos da série dos numerais com sobreesampa da Corneta, mas mesmo assim temos 21 diferentes 
deles) e um ou outro selo para estar completa nos selos tipo. Incluso os 3 blocos do período (2 da Zona Aliada e 1 da Bizona)Diversos selos com repetições. A� xados em 
folhas de álbum Minkus com protetores. Nada calculado....................................................................................................................................................................................300

1555 - Zona Soviética - Coleção com centenas de diferentes 1556 - Bizona - Coleção quase completa
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1561 - 86 faciais diferentes1560 - 56 faciais diferentes

1562 - 113 faciais diferentes

1557 - Série cpta 1558

1572 - Coleção completa até ano 1999

1577

1579 - Franquias isoladas - 183 envelopes

1559

1575 - Coleção completa sem carimbo até o ano 1990 em 2 albuns

1567 - 984 selos diferentes

1568 - Coleção faltando 2 selos para estar completa até 1979

1578



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

127

ALEMANHA FEDERAL (BUNDESPOST) 
1.557  **  117/120 - Série completa - 110 Euros ........................................................................................................................................................................................................100
1.558  ◉  200 (carimbo circular) + 202/203 (carimbo de onda) em quadras com carimbo comum. Parte dos selos com pontos de ferrugem e/ou pequenas marcas de 
dobras - 260 Euros .......................................................................................................................................................................................................................................................130
1.559  **  1931U - Sem picote, margem inferior de folha. Temática Pontes e Ferrovia. Foto certificado de expertização Schlegel - 750 Euros. Lote 1.427 da nossa VSO 
anterior, agora oferecido com 10% de desconto........................................................................................................................................................................................................680
1.560    */** AUTOMATOS - Cartela com 56 faciais diferentes entre 0,05 e 3,00 - Maioria **. Lote 1.428 da nossa VSO anterior, agora com 10% de desconto..................90
1.561  ◉  AUTOMATOS - Anos 1981/1992 - Cartela com 86 faciais diferentes entre 0,05 e 15,00DM !! Escasso aparecer esta quantia. Lote 7421 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................................................................................................................120
1.562  ◉/*/**  AUTOMATOS - Anos 1993/1998 - Cartela com 113, sendo  15 **/* e 98 usados, de faciais diferentes entre 0,10 e 8,00DM. Lote 7422 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................120
1.563  **/*  Classi� cador com quase 400 selos, numa primeira olhada todos diferentes e  quase todos dentro da década de 80. Incluso BERLIN. A grande maioria é de 
selos comemorativos. Incluso 3 folhas de cadernertas (2 de Berlin) Não veri� camos selo por selo, portanto é possível que algum esteja sem goma e que outros podem 
ter aderido à folha do classi� cador. Certamente alto valor de catálogo, visto que temos muito material temático. Lote 7426 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................160
1.564  ◉  3 Pequenas pastas com envelopes de celofane, contendo 8.800 selos usados, de 476 tipos diferentes, sendo 137 regulares (pequenos) e 339 Comemorativos 
(Grandes) Década de 50 a 90. Aqui pedimos menos de 0,04 centavos cada selo. Lote 7431 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................240
1.565  **  + 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$ 11.000 pelo catálogo Michel .Aqui pedimos um pouco 
+ que 3% !! deste valor. Lote 7433 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................................................................................400
1.566  **   DÉCADA DE 90 - Classi� cador importado com quase 1.000 selos, quase todos comemorativos e em séries completas. Pouquissima coisa de outras décadas. 
Origem e qualidade Européia. Vasto material temático. Centenas de tipos diferentes.......................................................................................................................................400
1.567   ◉/*/(*)  Coleção dentro de 2 pastas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 984 selos diferentes + 16 Blocos, com e sem carimbo, 
e entre anos 1945 e 1980. Todos em protetores. Incluso a parte da Bizona. Dezenas e dezenas de séries completas. Diversos valores melhores do começo..................400
1.568  ◉/*/(*)  Coleção entre anos 1949 e 1979 e a principio faltando apenas 2 selos para estar completa nos selos tipo. Parte dos selos nos 2 estados (com e sem carimbo) 
e também temos algumas cadernetas e se tenants pelo meio. Todos os Blocos do período etc. A� xados em folhas de album Minkus com protetores. ............................400
1.569  -  Lote com 3 Coleções assim distribuídas: 1ª Coleção: 920 selos diferentes + 8 Blocos entre anos 1960 e 1989 em album com protetores, quase todos carimbados 
- 2ª Coleção: 1.020 selos diferentes + 2 Blocos entre anos 1950 e 2008 em classificador, com e sem carimbo e 3ª Coleção: 1.300 selos com no máximo 3 de cada entre 
anos 1949 e 1975. Incluso 12 Blocos e dentro de album Schaubek) Origem e qualidade Européia .................................................................................................................450
1.570  ◉  2 Classi� cadores formato grande, com estoque/coleção com cerca de 5.500 selos, sendo a grande maioria de selos COMEMORATIVOS e separados pelos 
tipos nos classi� cadores. Começa já na Bizona e vindo até antes do Euro. Alguma coisa sem carimbo pelo meio, bem como muito material marcando até 15 Euros 
de catalogo. Centenas e centenas de tipos diferentes. No � nal ainda um boa quantia de Automatos. Certamente alto valor de catalogo. Lote 7434 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................................450
1.571 **/*  EM EURO - Classi� cador com 236 Euros (Cerca de R$ 1.600) em selos de facial entre anos 2001 e 2003, incluíndo alguns Blocos. A maioria no máximo 3x. 
No mesmo classi� cador temos 150 selos, boa parte diferentes entre anos 1998 e 2000 (antes do Euro) e que não foram calculados, fora o anuário de 1993 completo ** e 
o de 1999 quase completo também **, portanto só foi calculado os selos que estão em Euros. Aqui pedimos 70% abaixo do facial, que dá boa margem para revenda, fora 
tudo que não foi computado e onde tem muita coisa temática. Grande maioria do material está ** (goma plena) e boa parte em protetores. Lote 7436 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................500
1.572  ◉  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$ 19.500 de catálogo. Lote 7437 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................580
1.573  -  + BERLIN - Caixa contendo 418 Souvenirs diferentes, 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 de 1990 tem a parte do Berlin. Os selos sem carimbo em 
protetores e quase tudo ** (goma plena) e os com carimbo comemorativo, a� xados nas peças. Vasto material temático pelo meio, com possíveis anos completos nos 
selos tipo. Toda a parte carimbada não foi cotada, mas certamente temos vários centos de Euros neles. A parte sem carimbo soma 1.910 Euros = Cerca de R$ 13.000. 
Aqui pedimos apenas a bagatela de 5% !!! do valor. Lembrando novamente que só nos baseamos nos selos sem carimbo..........................................................................650
1.574  ◉  SÓ COMEMORATIVOS - Caixa contendo acima de 20.000 !! selos usados, todos COMEMORATIVOS e separados por anos em envelopes. Entre anos 1954 
e 2002. Centenas e centenas de tipos diferentes, séries completas etc. Aqui pedimos apenas 0,04 !! (quatro centavos por selo) que é muito barato, pois é possível fazer 
centenas de lotes menores de selos diferentes, por década etc e revender na web. Lembrando que todos os selos são GRANDES.............................................................800
1.575   */(*)/** 2 Luxuosos albuns Leuchtturm (Alemão) com estojo e contendo coleção completa no selos tipo entre anos 1949 e 1990 (com exceção de algumas variedades 
de selos ordinários obtidos de rolos, sem denteação num dos lados) Toda sem carimbo, sendo que nos primeiros anos, os selos estão limpos, mas parte deles está sem goma 
e também vimos alguns poucos selos + modernos nas mesmas condições e também com pontos de ferrugem, mas muito material com goma plena. Só os albuns tem um 
custo acima de R$ 1.000. A principal série "Cornetas" com a goma extremamente parcial ou sem goma, mas todos limpos. O ideal é ir aos poucos substituindo os selos 
sem goma ou com ela alterada, para selos perfeitos. Lote 1.429 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................2.000
1.576  - EDITAIS  - Pacote com 189, entre anos 1978, 1979 (estes 2 anos são de Berlin) 2000 e 2001 (basicamente todos duplicados) Aqui pedimos menos de R$ 1 por 
item. Muitos temáticos pelo meio. Lote 7452 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................150
1.577     Ano 1950 - Envelope registrado circulado para São Paulo, com chegada. Série completa Michel 117/120 + 2 selos regulares. Peça com marca de vinco central, 
mas não atingindo nenhum selo. A série usada é cotada em 170 Euros..................................................................................................................................................................80
1.578     Ano 1952 - Envelope registrado circulado para o Paraná, com chegada. Selos Michel 148, 149, 150 + 4 diferentes selos da série Cornetas............................50
1.579 FRANQUIAS ISOLADAS - Coleção com 183 envelopes circulados  diferentes, todos com  FRANQUIA ISOLADA (o selo sozinho) sendo 56 com 
Regulares e 127 com Comemorativos. Desde década de 50 até começo dos anos 2000. No meio, 2 com Blocos. Lote 7455 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto...........................................................................................................................................................................................................................................................360

Captação de lotes para a VSO do 2º seme� re: até � nal de Junho
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1580

1590

1591 1595 - 4 Classificadores com 1.300 selos

1602

1603

1604

1605

1589 - Coleção completa nos selos tipo dentro de 4 Albuns

1584 - Quase 2.500 Euros de catálogo

1585 - 721 selos diferentes

1588 - Coleção quase completa dentro de album

1596 - Carimbos ferroviários - 108 peças
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ALEMANHA BERLIN
1.580  ◉  34 - 2 Marcos sobreestampa Vermelha - Fecho da série. Expertizado Schlegel BPP - 280 Euros.......................................................................................................250
1.581  -  2 Classi� cadores de fundo preto, com pouco + de 400 selos, com e sem carimbo, predominando os comemorativos. Incluso séries completas......................130
1.582  - Coleção com cerca de 640 selos diferentes, maioria sem carimbo e sem goma. Desde a 1ª série até o ano 1990. Dentro de album Lindner. Infelizmente em 
função de umidade, parte dos selos aderiu à pagina plástica do album, precisando serem lavados e também o album teria que ser descartado. Pede-se veri� car com 
relação a qualidade do lote. Lote 7505 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................160
1.583  ◉/**  Classi� cador com cerca de 1.450 selos, sendo 1.200 usados/carimbados e 250 sem carimbo e ** (quase todos em séries completas) Décadas de 50 a 80. Muito 
limpos. Qualidade e origem européia. No meio, 9 blocos carimbados. Centenas de tipos diferentes..............................................................................................................300
1.584 ◉  Folha de classificador com pequeno, mas representativo conjunto com 82 selos usados, de 23 tipos diferentes e todos marcando entre 20  e 120 Euros pelo 
catalogo Michel. Todos etiquetados. Acompanha ainda 3x # 33 e 2 x # 34, que não foram computados, pois não tem sua sobreestampa e carimbo garantidos. No total 
temos 2.459 Euros (Cerca de R$ 17.000)Aqui pedimos apenas 0,12 centavos !! de real o Euro, que corresponde a cerca de 2% do seu valor. Lote 7504 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................300
1.585  ◉/*/(*)  Coleção dentro de 2 pastas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 721 selos diferentes + todos os Blocos (logicamente 
sem o nº 1) com e sem carimbo. Isto representa 85% dos selos tipo emitidos. Todos em protetores. Diversos valores melhores e medianos, como Michel nº 10, 13, 19, 
36/39, 63, 68/69, 71, 73, 74, 75/79, 87/90, 101/105 e 110/111 - 1.420 Euros só nestes citados...........................................................................................................................600

ALEMANHA ORIENTAL (DDR)
1.586  ◉  Classi� cador importado de 32pgs, contendo 1.120 selos usados/carimbados, de 765 tipos diferentes, com no máximo 5 de cada e desde o nº 1 até o ano 1990. 
Um ou outro sem carimbo pelo meio. Várias séries completas. Só o classi� cador vazio vale cerca de R$ 150................................................................................................250
1.587  ◉/*/(*)  Coleção dentro de 6 pastas com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 1.843 selos diferentes + 13 Blocos, com e sem 
carimbo. Todos em protetores e entre anos 1949 e 1990..........................................................................................................................................................................................600
1.588  ◉/*/(*)  Coleção bem completa (faltam algumas poucas lacunas) para o album Minkus estar completo nos selos tipo. Todos em protetores. Entre os anos 1949 e 
1990. Coleção mista, com alguns períodos predominando os usados/carimbados e em outros os sem carimbo. Muitas repetições inclusas. O setor de Blocos está bem 
representado e tendo a maioria deles, como: Debria, Karl Marx (com e sem picote) etc. Coleção bem "fácil" de ser completada e de um país "fechado" visto que seu 
último selo foi emtido em 1990. A capa frontal do album está solta....................................................................................................................................................................1.500
1.589   */(*)/** 4 Luxuosos albuns Leuchtturm (Alemão) com estojo e contendo coleção completa no selos tipo entre anos 1949 e 1990, exceção da parte referente a selos o� ciais 
e algumas poucas variedades da série plano quinquenal. Toda sem carimbo, sendo que nos primeiros anos, quase todos os selos estão limpos, mas a maioria deles está sem 
goma e também vimos alguns selos + modernos nas mesmas condições e com pontos de ferrugem, mas muito material com goma plena. Os albuns estão em estado de "novos", 
pois o que percebemos é que os selos com pontos de ferrugem, já os tinham antes de serem colocados no album. Só nos albuns temos certamente o equivalente à R$ 3.000. O 
ideal é ir aos poucos substituindo os selos sem goma ou com ela alterada, para selos perfeitos.A vantagem desta coleção é que é um país "fechado" ou seja, que tem começo e 
� m. Lote 1.432 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................................2.300
1.590     Ano 1951 - Envelope circulado para São Paulo, com marca (parcial) transorma de distribuição. Selos Michel 290/292 + regular.............................................50
1.591     Ano 1963 - Envelope registrado circulado internamente com chegada. 2 selos + Bloco 18 (Indústria Química).........................................................................50

ALEMANHA EM GERAL - ACUMULAÇÕES 
1.592  ◉/*/(*)  Coleção dentro de pasta com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 298 selos diferentes, com e sem carimbo e assim 
dividido pelos 3 setores: Bohemia e Moravia (74 selos) Governo Geral (60 selos) e Zona Aliada/Francesa (164 selos) Todos em protetores .........................................150
1.593  -  Lote com 9 Classificadores com acima de 5.000 selos com e sem carimbo. Predominam Alemanha Reich e Federal.....................................................................400
1.594  -  Lote com 4 Classificadores (3 nacional e 1 importado) com acima de 6.500 selos com e sem carimbo. Predominam Alemanha Reich e Federal, mas Bavaria e 
Oriental também no meio. Maioria são selos regulares...........................................................................................................................................................................................500
1.595  -  4 Classificadores  com ao todo 1.320 selos novos e usados, assim distrubuídos pelos setores: Antigos Estados (Alsácia a Wurttemberg - 283 selos) Alemanha 
Reich (Serviço - 136) Ocupações na 2ª Guerra (111) Zonas de Ocupação (209) Escritórios/Colonias (27) Territórios em geral (135) Ocupações na 1ª Guerra (162) 
Feldpost (27) e Danzig + Sarre (231) Grande variedade de tipos. Maioria ordenados, com alguns marcando até 50 Euros. Qualidade mista em parte dos selos dos 
Antigos Estados.............................................................................................................................................................................................................................................................500
1.596  CARIMBOS FERROVIÁRIOS - Porta envelopes importado, contendo 108 peças (numa primeira olhada, sem repetição) todos com carimbo de trechos 
ferroviários ou com o nº do Trem. Entre anos 1899 e 1993. Material bem limpo, uma vez que é oriundo do exterior. Aqui menos de R$ 6 por peça. Lote 7540 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................640

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
1.597  ◉  AÇORES - 3 - Provável reimpressão com carimbo FALSO. Vendido desta maneira...............................................................................................................................50
1.598  ◉  AÇORES -  8 - Belo carimbo "48" - 65 Euros no Yvert e 91 Euros no Afinsa............................................................................................................................................50
1.599  ◉  AÇORES - 11 - Minimo claro e canto inferior direito com restrição (150 Euros)...................................................................................................................................50
1.600  ◉  AÇORES - 42 (A) Picote 12,5 - Belo carimbo em azul de Ponta Delgada - 52 Euros ++.......................................................................................................................50
1.601  (*)  AÇORES - 58 - Alguns pequenos pontos de restrição no papel (tipico dele) 140 Euros.........................................................................................................................50
1.602  *  AÇORES - 61(A) Picote 12,5 - Falta 1 picote (120 Euros)...........................................................................................................................................................................60
1.603  **  AÇORES - 73 - Penúltimo valor da série - 125 Euros..............................................................................................................................................................................100
1.604  *  AÇORES - 74 - Fecho da série - 125 Euros....................................................................................................................................................................................................95
1.605  (*)  AÇORES - 89 - Novo sem goma. Fundo não legível, em função da lavagem - 270 Euros..................................................................................................................100
1.606  *  AÇORES - 90/97 - Série completa - Pontos de ferrugem - 100 Euros.......................................................................................................................................................70
1.607  (*)  AÇORES - 220 - Novo sem goma - 60 Euros.............................................................................................................................................................................................50
1.608  *  AÇORES - 112 - Variedade: Cor verde em vez de cinza. Descentrado....................................................................................................................................................50
1.609  **  AÇORES - Anuários de 1982 a 1988, dentro do folder oficial dos correios - 89,20 Euros...................................................................................................................90
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1610 - Coleção com 400 Euros 1611 - Coleção com 163 diferentes

1613

1615 - 39 diferentes quadras

1616 1617 1618

1619 - 7 variedades no total

1620

1621 1622

1629 - Coleção com 28 diferentes

1626 -  225 diferentes x 5 de cada

1627 - Folhas de album Yvert com quase 500 selos

1625 - Coleção com 158 Euros
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PAÍSES - LETRA A
1.610  **  AÇORES - Coleção entre anos 1980 e 2002, dentro de classificador, encaixado sequencialmente e contendo 129 selos + 6 Cadernetas + 15 Blocos, todos 
diferentes. Um ou outro item no estado * no meio. No total 402 Euros................................................................................................................................................................300
1.611  ◉  AÇORES - Folhas de album baseada no catálogo Scott e tiradas da web, contendo 163 selos diferentes usados, entre anos 1868 e 1931 (parte antiga) afixados 
com charneiras. Alguns valores medianos no começo.............................................................................................................................................................................................150
1.612  ◉  AÇORES - 215 Selos + MADEIRA - 230 Selos - Total 445 Selos, todos do período moderno............................................................................................................100
1.613   ADMINISTRAÇÃO MILITAR GREGA NAS ILHAS DO DODECANESO - Ano 1947 - Envelope aparentemente filatelico, com selos Sassone 2/7 + outro 
selo Grego - 230 Euros para os selos usados pelo catalogo Italiano.......................................................................................................................................................................150
1.614  *  AFRICA CENTRAL BRITANICA - 1/4, 6 e 17 - 60 Euros.........................................................................................................................................................................60
1.615  **/*  AFRICA EQUATORIAL FRANCESA - Lote com 39 diferentes QUADRAS, todas do período da 2ª Guerra e com a sobreestampa "libre" - 450 Euros ++ 
(R$ 3.150). Lote 7579 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................240
1.616  ◉  ANGOLA - 5 - 150 Euros..............................................................................................................................................................................................................................120
1.617  ◉  ANGOLA - 6(B) Picote 13,5 - 150 Euros....................................................................................................................................................................................................120
1.618  (*)  ANGOLA - 83 - Variedade: Cor preta (facial e país) extremamente deslocada. Vinco horizontal central.......................................................................................60
1.619  (*)/*  ANGOLA - 93, 115, 158, 159, 190, 194 e 195 - Todos com a mesma variedade: Sobrecarga/Sobreestampa invertida..............................................................150
1.620  *  ANGOLA - 117A - 71 Euros no Yvert e 173 Euros no Afinsa....................................................................................................................................................................80
1.621  (*)/*  ANGOLA - 160 e 164 - Ambos com a mesma variedade: sobreestampa na cor vermelha em vez de verde..................................................................................80
1.622  *  ANGOLA - 190 e 194 - Ambos com a mesma variedade: sobrecarga dupla............................................................................................................................................50
1.623  */(*)  ANGOLA - 281/283 - Série completa. Último valor sem goma - 84 Euros........................................................................................................................................75
1.624  *  ANGOLA - 309/312 (Fátima) Série completa - 78 Euros............................................................................................................................................................................75
1.625  **/*  ANGOLA - Folhas de album Yvert, contendo 86 selos + 6 Blocos, todos diferentes e entre anos 1975 e 1993, afixados com protetores. Período pós 
independência. Total 158 Euros...............................................................................................................................................................................................................................120
1.626  ◉  ANGOLA - Folhas de classificador com 225 tipos diferentes x 5 de cada. Maioria comemorativos. Incluso séries completas, bem como material temático. 
Somente até o começo dos anos 80. Um ou outro sem carimbo no meio. Total 1.125 selos..............................................................................................................................120
1.627  -  ANGOLA - Folhas de album Yvert, contendo 498 selos diferentes entre anos 1870 e 1975 (período de Colonia Portuguesa) Novos e usados (maioria) Várias 
séries completas, sequencias, fechos etc. Nos primeiros 20 anos, temos alguma repetição. Parte em protetores, parte afixados com charneiras. Incluso 1 Bloco.........500
1.628  */**/(*)  ANGOLA - Representativa coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, contendo 904 selos + 23 Blocos, todos 
diferentes e entre anos 1870 (1ª série) e ano 2000 (entre nº Yvert 1 e nº 1471) No minimo 100 séries completas. Todos em protetores e alguns períodos bem completos.
Cerca de 1.600 Euros de catalogo................................................................................................................................................................................................................................960
1.629  ◉/(*)  ANGRA - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 28 selos diferentes (com e sem 
carimbo) dos 34 emitidos. O ultimo selo foi emitido em 1905 (+ de 115 anos atrás) Localidade considerada "fechada"..............................................................................100
1.630  ◉  ANTIGUA - 11 - 75 Euros...............................................................................................................................................................................................................................60
1.631  (*)  ARGENTINA  - 6 PROVAS em papel cartão: Yvert 72 (2 cores) 76, 79 (2 cores) e 81......................................................................................................................200
1.632  (*)  ARGENTINA  - 89 - PROVA em quadra na cor marrom......................................................................................................................................................................250
1.633  ◉/* ARGENTINA - VARIEDADES - Lote com 9, basicamente só do período clássico: Grandes deslocamentos, Legenda, Transparência etc................................90

1633 - Todos Variedades

1631 - 6 Provas no total

1632 - Prova

1628 - Angola - Coleção com 904 selos + 23 Blocos, todos sem carimbo
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1636 - 1.400 selos diferentes

1638 - Estoque entre anos 2000 e 2003 1644 - Armenia - 123 selos diferentes

1640

1645 - Armenia - 120 selos diferentes
1641 - 14 envelopes no total

1635 - Coleção com + de 600 diferentes até ano 1966
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PAÍSES - LETRA A (Continuação)
1.634  (*) ARGENTINA - Emissão Barquitos - 8 folhas completas com 48 selos em cada, de 5 tipos diferentes. Todos REIMPRESSÕES e vendidos com tal. Material de 
referência........................................................................................................................................................................................................................................................................100
1.635  - ARGENTINA - Album Fila-Delia, contendo pouco + de 600 selos diferentes e entre anos 1892 e 1966, quase todos sem carimbo e todos em protetores. Alguns 
itens medianos no meio, como Yvert nº 400/407, 409/411, Aéreos 19M/P, 34/38 e 41 - Todos sem carimbo e só neles temos 283 Euros. ................................................300
1.636  ◉ ARGENTINA - Album Fila-Delia, contendo 1.400 selos diferentes + 19 Blocos e entre anos 1862 e 1987. Alguns sem carimbo pelo meio. Restante usados/
carimbados (fragmento de carimbos comemorativos) O album tem pequeno defeito na lombada. A� xados com protetores. ...................................................................400
1.637  ◉ ARGENTINA - O� ciais/Ministérios - Pasta com folhas próprias, contendo 327 selos diferentes, sendo 100 dos O� ciais e 227 dos Ministérios. A� xados com 
protetores. Um ou outro sem carimbo pelo meio.....................................................................................................................................................................................................120
1.638  **  ARGENTINA - Anos 2000 a 2003 - Pequeno estoque (no máximo 5 de cada tipo) entre os anos citados, só com selos/séries completas e de 23 tipos 
diferentes. Boa parte são temáticos, principalmente Fauna e Esportes. Todos etiquetados. Eventualmente um ou outro selo pode apresentar minimos pontos de 
ferrugem. Incluso 1 bloco. No total, 348 Euros (R$ 2.350) Ideal para revenda no varejo. Tudo dentro de classi� cador. Lote 7700 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto............................................................................................................................................................................................................................................................190
1.639  - ARGENTINA - 2 classi� cadores de formato grande (1 nacional e outro importado) com cerca de 2.000 selos, predominando os carimbados. Encaixados 
aleatoriamente. Sem clássicos e sem material dos ultimos 30 anos. No � nal, uns 100 selos da Bolivia no meio.................................................................................................200
1.640    ARGENTINA - Ano 1934 - Envelope timbrado do Partido Socialista, circulado para S.Paulo com chegada. 2 selos regulares e carimbo mecânico alusivo à 
inauguração do Serviço Pneumático. Vinco vertical central + pontos de ferrugem..............................................................................................................................................50
1.641    ARGENTINA - Lote com 14 envelopes circulados ao exterior. Anos 10 a 50 - 6 são só frente - 7 são registrados........................................................................100
1.642   **/*  ARMÊNIA - 176/178 (Ano 1992) Mini folha completa com 10 séries. Uma 1/2 de selos com pontos de ferrugem - 65 Euros. Lote 7716 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................................50
1.643   */(*)  ARMÊNIA - Cartela com 36 selos diferentes sem carimbo, com e sem carimbo. Só da parte antiga. Lote 7718 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.......................................................................................................................................................................................................................................................................60
1.644   */(*)  ARMÊNIA - Só Parte Antiga - Coleção com 123 selos diferentes entre nº Yvert 1 e 153. No começo, 4 diferenças de cor/tipo na sobrecarga. Algumas 
séries completas. Incluso sem picote. Todos a� xados com charneiras em folhas de album Yvert, numerados e cotados. Apenas 8 selos usados/carimbados. Nunca antes 
tivemos uma coleção assim bem completa - 2.003 Euros = +/- R$ 14.000. Lote 7720 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................800
1.645   */(*)  ARMÊNIA - Só Parte Antiga - Escassa coleção com 120 !! selos diferentes entre nª Yvert 1 e 92, só compreendendo a parte dos selos Russos 
sobrecarregados/sobreestampados. Incluso diferenças de cores, formato, com e sem moldura etc. A� xados em folhas de album impresso com pequeno texto em 
alemão. Todos identi� cados e cotados. Deixamos de classi� car e consequentemente de cotar, 12 selos, pois não os achamos no catalogo Yvert. Segue inventário 
datilografado anexo e ao que tudo indica foi feito à cerca de 70 anos atrás. Segundo esta mesma lista, 60% do selos tem a antiga expertização "Richter". Nunca tínhamos 
visto um conjunto assim sendo oferecido no mercado nacional, nos últimos 30 anos. Total 2.029 Euros = +/- R$ 14.000 fora os 12 selos não cotados. Lote 7721 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................1.000
1.646  ◉  AUNUS (Ocupação Finlandesa) 5 e 6 - 240 Euros....................................................................................................................................................................................200
1.647  ◉ AUSTRÁLIA -  Coleção com quase 800 selos diferentes encaixados sequencialmente em classi� cador importado de fundo preto. Todos em protetores e 
etiquetados (não comprovados por nós) mas ao que tudo indica classi� cados certos. Começa no nº Yvert 2 e vai até o ano 1992. Só o classi� cador usado e vazio custaria 
no mínimo R$ 100........................................................................................................................................................................................................................................................250
1.648  ◉ AUSTRÁLIA -  Classi� cador nacional de 32 páginas (64 folhas) com pouco + de 4.700 usados, quase todos COMEMORATIVOS e entre décadas de 80 e 
2.000. Grande variedade de tipos, mas outros com boa à média repetição. Alguns separados por séries/sequencias, mas muitos encaixados de forma aleatória. Só o 
classi� cador vale fácil R$ 150.......................................................................................................................................................................................................................................300
1.649  ◉ AUSTRÁLIA -  Coleção com pouco + de 1.950 selos DIFERENTES, quase todos carimbados. A� xados com charneiras em folhas próprias quadriculadas + 
cartelas. Engloba desde a 1ª série até o ano 2012. Cotação de 2.301 Euros segundo o proprietário, baseado no catalogo Yvert do ano 2012. Lote 1.447 da nossa VSO 
anterior, agora com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................................800
1.650  ◉ AUSTRIA - 11 - 65 Euros................................................................................................................................................................................................................................50
1.651  ◉ AUSTRIA - 12 - Carimbo Vermelho - 300 Euros.......................................................................................................................................................................................220

1646

1651

1649 - Coleção com 1.950 selos diferentes
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1652
1653 - Série completa

1656 - Série completa

1657 - Série completa

1655

1658 - Série completa 1659 - Série completa
1661 - Série completa

1660 - Série completa 1662 - Série completa

1667 - Série completa

1664 1666 - Série completa

1670 - Série completa 1663 - Série completa

1672 - Série completa

1665 - Série completa

1673 - Série completa

1674 - Cristais Swarovski1669 - Série completa
1676 - 47 Carimbos

1675 - Carimbologia - 92 selos
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PAÍSES - LETRA A (Continuação)
1.652  ◉ AUSTRIA - 13 - 225 Euros............................................................................................................................................................................................................................180
1.653  ◉ AUSTRIA - 22/26 - Série completa no picote � no - 340 Euros................................................................................................................................................................270
1.654  * AUSTRIA - 37A e 38 - Facial 25Kr - Impressão � na e grossa - 56 Euros..................................................................................................................................................50
1.655  ◉ AUSTRIA - 117 - Fecho da série - 110 Euros..............................................................................................................................................................................................100
1.656  * AUSTRIA - 119/135 - Série completa. Um dos bons itens do período - 700 Euros...............................................................................................................................700
1.657  ◉ AUSTRIA - 326/330 - Série completa..........................................................................................................................................................................................................100
1.658  ◉ AUSTRIA - 374/377 - Série completa..........................................................................................................................................................................................................100
1.659  * AUSTRIA - 393/398 - Série completa - 90 Euros..........................................................................................................................................................................................90
1.660  * AUSTRIA - 398A/F (Rotary) Série completa com a goma espelhada - 330 Euros.................................................................................................................................280
1.661  * AUSTRIA - 399/404 - Série completa - 135 Euros.....................................................................................................................................................................................135
1.662  * AUSTRIA - 420/425 - Série completa limpa - 210 Euros...........................................................................................................................................................................210
1.663  * AUSTRIA - 426/429 - Série completa - 350 Euros.....................................................................................................................................................................................350
1.664  ◉ AUSTRIA - 430 (Wipa) 325 Euros...............................................................................................................................................................................................................300
1.665  * AUSTRIA - 431/436 - Série completa - 240 Euros......................................................................................................................................................................................240
1.666  * AUSTRIA - 460A/465 - Série completa - 105 Euros..................................................................................................................................................................................100
1.667  * AUSTRIA - 471/476 - Série completa - 105 Euros.....................................................................................................................................................................................100
1.668  * AUSTRIA - 477/480 - Série completa. Escurecidos na charneira - 100 Euros.........................................................................................................................................70
1.669  * AUSTRIA - 543/552 - Série completa do Fuhrer sobreestampado - Pontos de ferrugem + acentuados - 180 Euros.........................................................................120
1.670  (*) AUSTRIA - 553/575 - Série completa do Fuhrer sobreestampado - 375 Euros..................................................................................................................................300
1.671  ** AUSTRIA - 732/738 (Música) Série completa - 62 Euros +......................................................................................................................................................................75
1.672  * AUSTRIA - Aéreo 12/31 - Série completa. Maioria limpos - 215 Euros.................................................................................................................................................200
1.673  * AUSTRIA - Aéreo 32/46 - Série completa - 120 Euros..............................................................................................................................................................................100
1.674  ** AUSTRIA - Bloco 30 - Pedras de Cristal Swarovski...................................................................................................................................................................................60
1.675  ◉  AUSTRIA - CARIMBOLOGIA - Cartela com 92 selos e salvo uma 1/2 dúzia deles, todos os outros são do século 19 (antes do ano 1900) Inclusive 13 
deles sobre fragmento. Vários 100% ou bem perto disto. Aqui pedimos R$ 3 por carimbo, que em muitos casos não paga o selo. Lote 7815 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................280
1.676 ◉  AUSTRIA - CARIMBOLOGIA - Cartela contendo 47 Carimbos, sendo a maioria fragmentos e só até o � nal da 1ª Guerra. Parte das cidades hoje pertence à 
Polonia. Lote 7817 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................100
1.677  ◉/(*)  Coleção entre anos 1945 e 1991, parte em folhas de album e parte em folhas de classi� cador. Ao todo 1.150 selos diferentes + 8 Blocos, com apenas um 
ou outro sem carimbo. Parte dos selos aderiram ao album em função de umidade e também alguns selos foram atingidos por bolor. O ideal é "lavar" todo a coleção e 
passar para um outro album/classi� cador. Alguns períodos bem completos, com dezenas e dezenas de séries completas. Lembramos novamente a questão da qualidade 
do lote, já mencionado acima. Lote 7.818 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto .............................................................................................................280
1.678  -  AUSTRIA - 2 Classi� cadores com perto de 1.500 selos com e sem carimbo. Basicamente só regulares e entre décadas de 20 e 80..............................................100
1.679  ◉  AUSTRIA - Classi� cador importado de formato grande, com pouco acima de 1.600 selos, predominando os regulares. Basicamente entre as décadas de 10 e 
90, com alguma coisa antes disto. Parte separados, parte não. Só o classi� cador vazio vale cerca de R$ 50....................................................................................................180
1.680  ◉/*/(*)  AUSTRIA - Coleção dentro de 3 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 1.056 selos diferentes, com 
(maioria) e sem carimbo e entre nº Yvert 5 e 1621 (anos 1850 a 1974) Alguns itens medianos no meio, como Yvert 18, 24/26, 27/28, 161, 310/312, 732/738, 766/767 e 
812 - 325 Euros só nestes citados. Todos em protetores. Dezenas de séries completas........................................................................................................................................600
1.681 ◉ AUSTRIA -  Coleção com pouco + de 1.900 selos DIFERENTES, quase todos carimbados. A� xados com charneiras em folhas próprias quadriculadas + 
cartelas. Engloba desde a 1ª série (Yvert # 2) até o ano 2007. Cotação de 2.145 Euros segundo o proprietário, baseado no catalogo Yvert do ano 2012. Lote 1.453 da 
nossa VSO anterior, agora com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................1.000

1680 - 1.050 selos diferentes 1681 - Coleção com 1.900 selos diferentes até ano 2007
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1684 - 30 Sobrecartas com selo de 9 Kr

1682 - Coleção em 3 albuns entre anos 1850 e 2007 1685 1686

1687 1688

1690 - 8 peças circulads

1692 - 23 itens no total

1691 - 4 cartões estações de Ski
1689
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PAÍSES - LETRA A (Continuação)
1.682  ◉/*/(*)/**  AUSTRIA - Bela Coleção acondicionada com protetores, dentro de 3 albuns DAVO com estojo e compreendendo o período de 1850 a 2007. A partir 
da 2ª Guerra, bem completa até o ano 2000 e com poucas lacunas para estar completa. Também os setores do � nal do catálogo: Jornais, Taxa, Telégrafos etc estão bem 
representados. No � nal do 1º volume também temos o setor da Austro Hungria, com material das Ocupações na Italia, Romenia e Sérvia. No total temos 2.575 selos 
diferentes + 19 Blocos/Mini folhas.Algumas repetições não contadas. Coleção com potencial para ampliação. Material bem limpo de um modo geral. Só os 3 albuns 
se fossem novos, teriam um custo aproximado de R$ 1.500. ..............................................................................................................................................................................1.800

1.683 */(*)/** AUSTRIA - Bela coleção e extremamente completa entre os anos 1914 e 2002 (já no Euro) faltando os selos de um ano 
inteiro da década de 1980, mas em compensação selos anteriores (desde século 19 no meio) Todos os selos sem carimbo, onde alguns 
podem estar sem goma, mas a maioria gomados e também alguns podem apresentar pontos de ferrugem. Tudo acondicionado em 2 
luxuosos albuns Leuchtturm (Alemão) com argolas (13 furos) com o sistema de folhas em branco (sem a imagem do selo) e algumas 
folhas com as imagens, são do fabricante Lindner e adaptadas. São acima de 100 folhas de album + capas + estojos. Vímos apenas uma 
minima quantidade de folhas com alguns pontos de ferrugem, mas não atingindo os selos. Só de folhas + capas, temos seguramente 
perto de R$ 2.000 se compradas novas. Contém a grande maioria das boas séries do período mencionado, além de selos de Taxa, Porto, 
Aéreos etc. Seguramente temos vários mil Euros de catálogo, se calculados um a um. Lote 1.455 da nossa VSO anterior, agora com 20% 
de desconto........................................................................................................................................................................................3.200
1.684     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 tipo de material e ainda nesta quantidade. Aqui pedimos menos de R$ 13 por item (Cerca de 2,20 Euros !!) 
sendo que a peça + nova tem cerca de 150 anos ! Oportunidade ímpar e ainda a grande maioria na qualidade européia, de onde vieram. Lote 7824 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................380
1.685 - 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 catálogo Michel. Lote 7825 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................230
1.686 -  AUSTRIA - Ano 1854 - Jornal Gazzetta del Tirolo 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. Lote 7827 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................................................220
1.687  - 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 
catálogo Michel pela cor lilás + barata. Lote 7830 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................250
1.688 - 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 catálogo Michel. Lote 7831 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................190
1.689     AUSTRIA - Ano 1863 - Jornal "Gazzetta di Trento"circulado para Vigo Meano. Selo Yvert Jornal 8. Correta utilização. Cotação de 550 Euros pelo catálogo 
Michel da Austria..........................................................................................................................................................................................................................................................400
1.690     AUSTRIA - Ano 1898 a 1907 - 8 peças circuladas com selos da emissão Francisco José - 4 para outros paises Europeus - 6 são Inteiros Postais com selos 
complementares. Do total, 5 são frentes.....................................................................................................................................................................................................................100
1.691     AUSTRIA - Ano 1952 - 4 Cartões circulados entre estações de Ski nos alpes Austríacos. Porteados com 4 diferentes selos da série Yvert 722/731 (Flora e anti 
Tuberculose) onde temos o selo normal e ao lado, espécie de prova de� nitiva, mas sem o valor facial, em preto e em papel tipo cartão. Vide imagem. Elaborado por 
� latelistas a partir da sobra destas "Provas". Bem vistoso. As provas isoladas, são muito bem cotadas no catalogo Michel.Lote 1.461 da nossa VSO anterior, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................400
1.692    AUSTRIA - Inteiros Postais + Recibos + Fórmulas - Lote com 23 diferentes, todos sem uso e incluíndo diversas do Império Austro Húngaro e todas do século 
19. Incluso também Boletins de expedição, Ordem de reembolso etc. Solicite imagem. Lote 1.460 da nossa última VSO, agora com 20% de desconto.........................240
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1693 - Inteiros Postais - 36 itens 1694 - Lote com 28 peças

1695 - Trajes Tipicos - 10 peças

1696 - Série completa
1697 - Ocupação completa

1702

1698 - Série completa

1706 - Série completa

1708

1711 - Série completa

1714 - Lote com 4 sobrecartas 1712 - Coleção com 620 selos diferentes

1710 - Série completa

1703 - Nº 1 1704 1705

1715
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PAÍSES - LETRA A (Continuação)
1.693    AUSTRIA - INTEIROS POSTAIS - Pasta contendo 36 itens diferentes, todos circulados internamente e entre: Cintas, Envelopes e Cartões. Só até os anos 10, 
ou seja, a peça + nova tem + de 100 anos. Aqui pedimos menos de U$ 2 por peça............................................................................................................................................360
1.694     AUSTRIA - Lote com 28 peças circuladas, parte vindo para o Brasil. Entre anos 1888 e 1981. Solicite imagem..........................................................................120
1.695     AUSTRIA - Emissão Trajes Tipicos - 10 peças circuladas, sendo 7 para o Brasil - 2 com censura aliada - 1 só frente. Décadas de 50 a 70................................90
1.696    */(*)  AUSTRIA - OCUPAÇÃO AUSTRO HÚNGARA NA ITALIA - 27/40 - Série completa - 280 Euros......................................................................................220
1.697 *  AUSTRIA - OCUPAÇÃO AUSTRO HÚNGARA NA ITALIA - 1/40 + Taxa 1/7 - Ocupação Completa ! A� xados com charneiras em folhas quadriculadas, 
mas bem limpos. Origem Européia - 326 Euros (Cerca de R$ 2.200). Lote 7819 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................260
1.698 */(*)  AUSTRIA - OCUPAÇÃO AUSTRO HÚNGARA NA SÉRVIA - 22/42 - Série completa - 283 Euros......................................................................................260
1.699  (*) AZERBAIJÃO - Cartela com 43 selos diversos, sem carimbo, maioria sem goma (assim foram emitidos) e entre anos 1919 e 1922. Lote 7850 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................................................60

PAÍSES - LETRA B

1.700  ◉  BAHAMAS - 7 - Anulado à pena - 90 Euros................................................................................................................................................................................................75
1.701  * BAHRAIN - 55/57 - Pontos de ferrugem + acentuados - 83,75 Euros.......................................................................................................................................................70
1.702  (*)  BAMRA (Antigo Estado Feudal Indiano) 13/15.......................................................................................................................................................................................50
1.703  ◉  BÉLGICA - 1 - Carimbo numeral 15 - Margens conforme imagem - 100 Euros.Entra no seguimento de selos nº 1.......................................................................85
1.704  ◉  BÉLGICA - 13A (picote 12,5) 100 Euros.......................................................................................................................................................................................................90
1.705  ◉   BÉLGICA - 37a - Alguns picotes baixos na parte superior (vide imagem) Assinado atrás - 1.600 Euros.........................................................................................800
1.706  *   BÉLGICA - 92/99 - Série completa - 410 Euros.........................................................................................................................................................................................340
1.707  ◉  BÉLGICA - 308/314 - Série completa - 60 Euros.........................................................................................................................................................................................60
1.708  *   BÉLGICA - 356/362 - Série completa muito limpa, só com charneira e sem ferrugem - 134 Euros.................................................................................................130
1.709  **  BÉLGICA - Coli 373/374 - 56 Euros............................................................................................................................................................................................................65
1.710  *   BÉLGICA - 377/383 - Série completa muito limpa, só com charneira e sem ferrugem. Origem Européia - 256 Euros..................................................................250
1.711  *   BÉLGICA - 880/891 - Série completa limpa, só com marca de charneira e sem ferrugem - 200 Euros............................................................................................180
1.712  ◉/*/(*)  BÉLGICA - Coleção dentro de 3 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 620 selos diferentes, com 
(maioria) e sem carimbo e entre nº Yvert 6 e 1540 (anos 1851 a 1970) Alguns itens medianos no meio, como Yvert 6/8, 14/16, 52, 93, 128, 146, 504/511, 519/526, 890 
e 896 - 490 Euros só nestes citados. Todos em protetores. Dezenas de séries completas....................................................................................................................................500
1.714    BÉLGICA - Anos 1850 a 1856 - 4 sobrecartas completas, todas sem selos e circuladas de Bruxelas para a mesma pessoa em Viena (Austria) Diversas 
indicações de taxas, tarifas, transito, chegada etc. Muito bem conservados. Material para os estudiosos......................................................................................................300
1.715  ◉  BERMUDA - 51 - 250 Euros.........................................................................................................................................................................................................................200
1.718     BOLIVIA - Ano 1934 - Envelope registrado circulado para a Argentina, com chegada. 3 selos diversos. Peça censurada duplamente (carimbo e etiqueta) no 
verso e com vinco vertical central................................................................................................................................................................................................................................50
1.719  ◉  BORNEO - 96 - 135 Euros............................................................................................................................................................................................................................120
1.720    BRUNEI - 32 Fdcs diferentes entre anos 1985 e 1992. Todos numerados atrás. Valor dos selos sem carimbo: 279 Euros...........................................................200
1.722  ◉/*/(*)  BUDWEIS (� ecoslovaquia) Emissão Local Revolucionária - Coleção com 29 selos, sendo 27 diferentes. Todos emitidos no ano 1918. Não constam do 
catálogo Yvert, mas constam do catalogo Michel com cotação aproximada de 230 Euros. A� xados em folhas de album com protetores................................................200
1.723  ◉  BULGARIA - Aéreos 12/14 - Série completa - 275 Euros.........................................................................................................................................................................180
1.724 **  BULGARIA - Blocos 73 a 81, com 74A, 79a e 81a - 128 Euros - Lote 8015 da nossa 71ª VSO,  agora oferecido com 20% de desconto .....................................80
1.725  ◉/*/(*)  BULGARIA - Coleção dentro de pasta tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 244 selos diferentes, com 
e sem carimbo e entre nº Yvert 17 e 617G (anos 1885 a 1950) Todos em protetores, com algumas séries completas......................................................................................60

1718 - Censurado

1723 - Série completa

1719

1722 - Budweis - 29 diferentes
1720 - Brunei - 32 Fdcs diferentes
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1742 - 3 selos

1726

1731 - 3 Blocos 1732 - 147 selos diferentes

1733 - Folhas Yvert com 133 selos

1746

1734 - Cabo Verde - Coleção com 531 selos + 17 Blocos e entre anos 1877 e 1998

1745

1741 - Canada - 1.000 diferentes 1744 - 43 selos no total
1747 - 2 papéis diferentes

1738
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PAÍSES - LETRA C
1.726  ◉  CABO DA BOA ESPERANÇA - 7 - Todas as margens intactas - 300 Euros.........................................................................................................................................250
1.727  ◉  CABO VERDE - 5 (A) 50 Euros no Yvert e 71 Euros no Afinsa................................................................................................................................................................50
1.728  (*)  CABO VERDE - 13 - Dois exemplares sem picote - 1 margem de folha...............................................................................................................................................50
1.729  *  CABO VERDE - 31a - 50 Euros no Yvert e 71 Euros no Afinsa.................................................................................................................................................................50
1.730  ◉  CABO VERDE - 52 - Variedade: Sobrecarga na cor preta em vez de vermelha......................................................................................................................................50
1.731  **  CABO VERDE - Blocos Michel 7/9 - 510 Euros pelo catálogo do ano 2007. Cotação absolutamente irreal no catálogo Yvert...................................................500
1.732  **/*  CABO VERDE - Anos 1975 a 2007 - Classi� cador com 147 selos + 8 Blocos, todos diferentes e quase tudo em séries completas. Grande maioria **. Muitos 
temáticos pelo meio. Só material do período pós independência. Encaixados sequencialmente - 353 Euros de catálogo.............................................................................200
1.733  -  CABO VERDE - Folhas de album Yvert contendo 173 selos, quase todos diferentes (tem alguma repetição nas 3 primeiras emissões) e entre anos 1877 e 1948. 
Novos e Usados (maioria) com diversas sequencias. Maioria em protetores.......................................................................................................................................................200
1.734  **/*/(*)  CABO VERDE - Coleção contendo 531 selos + 17 Blocos, todos diferentes e sem carimbo (com e sem goma) a� xados com protetores em folhas de 
álbum tiradas na web e baseadas no catalogo Scott. Engloba os anos 1877 e 1998. O bom nº Yvert 5 com ferrugem acentuada e calculado com 1/2 do valor de catálogo e 
o nº 6 (o + caro do período) computado com reimpressão o� cial (6 Euros) e não com 140 Euros. Bem completo entre os anos 1967 e 1993. No total, temos 1.220 Euros 
de catálogo.....................................................................................................................................................................................................................................................................800
1.735  ◉/(*)  CACHEMIRA (Antigo estado feudal da India) 39 e 40........................................................................................................................................................................50
1.736  ◉  CANADA - 15 - Vinco vertical diagonal - 80 Euros...................................................................................................................................................................................50
1.737  ◉  CANADA - 16 - Pontos de ferrugem - 80 Euros..........................................................................................................................................................................................60
1.738  *  CANADA - Serviço 28 e 29 - Muito limpos, só com marca de charneira e sem ferrugem - 57 Euros..................................................................................................70
1.739  -  CANADA - Album Harris contendo coleção com pouco + de 800 selos + 6 Blocos, sem repetição. Em alguns anos predominam os sem carimbo e em outro os 
carimbados. Engloba os anos 1859 a 1989. Os sem carimbo em protetores e os carimbados com charneiras. No meio, algo de Terra Nova....................................................250
1.740  ◉  CANADA - Coleção contendo 1.400 selos diferentes + 4 Blocos e compreendendo o período de 1880 a 1997. Quase todos usados e afixados com charneiras 
dentro de album Canadense. Faltam todos os selos melhores, mas também muito baratos. Vantajoso inicio de coleção............................................................................400
1.741  ◉  CANADA - Coleção em 2 classificadores de fundo preto importados, com pouco + de 1.000 selos diferentes entre anos 1885 e 1992, encaixados 
sequencialmente e todos em protetores. No começo temos diversos itens medianos, onde só eles marcam 615 Euros (só considerados os selos acima de 20 Euros) Só os 2 
classificadores vazios e usados custam no mínimo R$ 200....................................................................................................................................................................................500
1.742  (*)  CARUPANO (Emissão Revolucionários - Venezuela) emitidos sem goma. Yvert 77,79 e 80 - Os 3 com pequeninos adelgaçamentos de charneira..............100
1.743  ◉  CASTELLORIZO - 20 - Goma colonial - 90 Euros......................................................................................................................................................................................75
1.744  ◉ CHILE - Emissão Colombo (1ª emissão) Facial 10 centavos - Cartela com 43 selos para estudo. Diversas � rmas impressoras e tipos de impressão/papéis. 
Qualidade mista, principalmente nas margens tocadas. Pouco comum aparecerem quantias assim no mercado atual.................................................................................600
1.745  ** CHILE - 49 - Variedade: Decalque/Transparência da sobreestampa.......................................................................................................................................................50
1.746  * CHILE - 54b (Variedade) Imperceptível marca de charneira, sem ferrugem - 80 Euros ++.................................................................................................................120
1.747  (*) CHILE - Bloco catálogo Chileno BK03, Yvert Bloco 1B (Centenário da Universidade Santa Maria) 2 exemplares, sendo um com � ligrana em tamanho 
correto e o outro em papel branco, tamanho menor e sem marca de água (Prova ?)..........................................................................................................................................500
1.748  (*) CHILE - Bloco catálogo Chileno BK06, Yvert Bloco 4 - Bem escasso..................................................................................................................................................700
1.749  (*) CHILE - Bloco catálogo Chileno BK08 (Refugiados) 2 exemplares, sendo um sem � ligrana e o outro com � ligrana. Bem Escassos.......................................900
1.750  (*) CHILE - Bloco catálogo Chileno BK09 (150 anos do 1º Governo Nacional) 2 exemplares, sendo um em papel branco e outro amarelado............................450
1.751  (*) CHILE - 7 Blocos catálogo Chileno BK 10, 11, 14, 16/16a e 20(este em 2 diferentes tipos de papéis)............................................................................................250
1.752  (*) CHILE - Ano 1974/1975 - 2 Folhinhas Souvenir especial Catalogo Chileno SP1974/1975...............................................................................................................100

1748

1752

1749 1750

1751



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

142

PAÍSES - LETRA C (Continuação)
1.753  (*) CHILE - PROVA de Folhinha. Catálogo Chileno FO 11 - Temáticas Rotari e Malaria.....................................................................................................................150
1.754  ◉  CHILE - Cerca de 550 selos, maioria usados, afixados com charneiras em folhas de album quadriculado. Maioria diferentes. Colecionados sequencialmente. 
Começa no século 19 e vai até meados dos anos 60. Muito boa qualidade...........................................................................................................................................................250
1.755 (*) CHINA - Yvert 622/623 - Estoque com 1.977 selos !! assim dividido: # 622: 239 selos picotados e 250 selos  sem picote e # 623: 738 selos picotados e 750 
selos sem picote. Praticamente todos em folhas completas - Emitidos sem goma - 1.977 Euros pelo Yvert e 4.058 Euros !! (Cerca de R$ 27.000) pelo catálogo Michel. 
Lote 8156 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................640
1.756  **  CHINA - Michel 1555/1562 - Série completa - 100 Euros........................................................................................................................................................................90
1.757  **  CHINA - Michel 1621/23, 1629/36, 1637/39, 1647/50, 1651/55 e 1656/57 todos completos e do ano 1980 - 235 Euros pelo catálogo Michel. Lote 8167da 
nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................150
1.758  **  CHINA - Entre nº Michel 1658 e 1780/1781 - Todos do ano 1981 e quase completo na parte comemorativa - 369 Euros (Cerca de R$ 2.500) pelo catalogo Michel. 
Lote 8166 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................200
1.759  **  CHINA - 3836/3837 (Máscaras) 2 folhas completas com 40 selos. Emissão conjunta com o Brasil...................................................................................................80
1.760  (*) CHINA - Yvert Aéreo 37 - Enorme estoque com 66 folhas completas !! com 100 selos em cada = 6.600 selos !! Emitido sem goma - 2.640 Euros  (Cerca de R$ 
18.000) pelo Yvert. Aqui pedimos apenas 0,08 centavos por selo. Lote 8179 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................420
1.761  ◉  CHINA - Perfins - 2 diferentes perfurações sobre selos regulares. Décadas ?..........................................................................................................................................50
1.762  **/*  CHINA - Classi� cador com pouco + de 400 selos + 15 Blocos/Mini folhas, quase todos diferentes e entre décadas de 80 e ano 2008. Um ou outro carimbado 
pelo meio, bem como algo de Formosa e Coreia "perdido". Acompanham 22 peças diversas, maioria Fdcs e da mesma época. A maioria das séries está completa e várias 
são temáticas..................................................................................................................................................................................................................................................................200
1.763   */(*)  CHINA  ESCRITÓRIO RUSSO - Lote com 27 selos diferentes, sendo 26 sem carimbo (com e sem goma) e 1 usado. A� xados em folhas de album. Lote 
8216 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................100

1753

1754 - Chile - 550 selos

1758 - Ano 1981 quase completo

1757

1761

1767 1771 - 53 selos diferentes 1772 - Escritório Coréia - Cpto
1766

1760 - 6.600 !! selos

1755 - Estoque com 1977 selos
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1.764   */(*)  CHINA  ESCRITÓRIO RUSSO - Lote com 105 selos, grande maioria sem carimbo, a� xados em folhas de album Yvert + cartela. Desde o nº 1. Incluso 2 
de Kharbine. Lote 8217 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................160
1.765 ◉/*/(*)  NORTE DA CHINA - Cartela com 206 selos novos (com e sem goma) e usados, da Ocupação Japonesa nesta parte da China. Grande variedades de 
tipos. Parte numerados pelo catálogo Scott. Lote 8222 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................720
1.766  ◉  CHIPRE - 15 - 200 Euros...............................................................................................................................................................................................................................170
1.767  (*)  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..................................................................................................................................................160
1.768  *  COLOMBIA - Aéreos 221 e 222 - 80 Euros..................................................................................................................................................................................................65
1.769    COLOMBIA - Ano 1932 - Envelope aéreo, via SCADTA, circulado para Manaus, com transito no Pará + chegada. Etiqueta e carimbo da empresa aérea - 4 
selos diversos. Bem irregular no lado esquerdo, quando da abertura. Pede-se veri� car.....................................................................................................................................50
1.770  (*)  COLONIAS FRANCESAS (Emissões Gerais) Taxa 22, 23 e 24 em pares horizontal sem picote - Provas ?.....................................................................................60
1.771  */(*)  CONGO PORTUGUES - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 53 selos diferentes 
entre anos 1898 e 1915. O ultimo selo foi emitido em 1915 (Mais de 100 anos atrás) Total 125 Euros............................................................................................................100
1.772  ◉  CORÉIA (Reino e Escritório Japonês)  - Escritório Completo, mas o + caro valor com pequeno corte lateral e logicamente não computado. Nº 1 novo. A� xados 
em folha de album - 900 Euros. Lote 8326 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................600
1.773    COSTA DO MARFIM - Ano 1985 - 2 Fdcs com série completa Yvert 710A/710C - 105 Euros para os selos sem carimbo. No catalogo Michel eles não tem 
cotação para sem carimbo..............................................................................................................................................................................................................................................80
1.774    COSTA DO MARFIM - Ano 1992 - 2 Fdcs com selos Yvert 900K + facial de 200F que sequer conta do Yvert. Pelo catalogo Michel, nºs 1085 e 1086 e em 
ambos catálogos, sem cotação de valor.......................................................................................................................................................................................................................100
1.775  *  COSTA RICA - SÓ AÉREOS - Coleção contendo 84 selos diferentes entre nº Yvert A1 e A217. A� xados com charneiras em folhas de album. Maioria bem limpos, 
sem ferrugem - 204 Euros = R$ 1.400. Lote 8362 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................120

PAÍSES - LETRA D

1.776  ◉  DINAMARCA - Coleção dentro de pasta tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 186 selos diferentes, com ca-
rimbo e entre nº Yvert 10 e 494 (anos 1863 a 1970) Todos em protetores. Incluso Yvert 130 (45 Euros) e outros marcando um pouco acima de 10 Euros...........................60
1.777  ◉  DINAMARCA - Coleção com 660 selos diferentes desde os anos 20 até anos 90, a� xados com charneiras em folhas quadriculadas.........................................140
1.778 ◉/(*)  DINAMARCA - Conjunto montado em folhas quadriculadas artesanais, com acima de 1.300 selos, quase todos entre décadas de 50 e 60, mas algo antes e 
pouca coisa depois. Todos os selos usados estão em múltiplos, sendo a maioria em quadras. Temos muitas quadras sem carimbo, mas bem como o restante dos outros 
selos, "aderiu" ao protetor e/ou à página do album, precisando serem lavados para descola-los, daí a nossa consideração que todos são novos sem goma. É possível 
que algum se "salve" com goma, mas seria a minoria. Lote 8451 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................160

1.779  ◉/*/**  DINAMARCA - Importante coleção, contendo 2.198 !! itens diferentes, entre anos 1860 e 2017. No começo, 
logicamente todos usados, mas à partir dos anos 30 mista e quase tudo sem carimbo à partir dos anos 60. Acompanham dezenas 
de cadernetas, além de 15 carnês de prestígio. Acondicionados em 3 albuns Yvert, sendo 1 do modelo antigo (tamanho maior) e 
2 dos + modernos, onde um tem as folhas impressas e o outro com tiras tipo classi� cador. Só de facial dos ultimos anos, temos 
um bom valor. É possível que nos selos + atuais, alguns apresentem pontos de ferrugem, mas de forma inexpressiva diante da 
coleção. Nunca antes tivemos um coleção com este "potencial" para venda. Oportunidade ímpar para quem quer começar uma 
coleção deste país - No total, temos 8.166 Euros !!. Aqui pedimos na base de 10% do valor de catálogo.Condição de pagamento 
especial para este lote: 8 parcelas iguais......................................................................................................................................5.700
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PAÍSES - LETRA E
1.780  ◉/*/(*)  EGITO - Classi� cador com 312 selos diversos entre nº Yvert 23 e 653. Ordenados e quase todos em protetores...................................................................100
1.781  ◉  ESPANHA - 172 - Bloco de 14 selos horizontal. Vinco vertical entre basicamente as quadras.............................................................................................................60
1.782  ◉  ESPANHA - Aéreo 237 - 60 Euros..................................................................................................................................................................................................................50
1.783  *  ESPANHA - Aéreo 246 - 425 Euros..............................................................................................................................................................................................................400
1.784  ◉  ESPANHA - Aéreos 262/263 - Série completa - 85 Euros...........................................................................................................................................................................70
1.785  *  ESPANHA - Guerra 1 - Sem picote. Margem inferior de folha. Excesso de cola no lado direito, visível pela frente..........................................................................60
1.786  ◉  ESPANHA - 3 Classi� cadores com cerca de 3.000 selos com carimbo, predominando os regulares..................................................................................................100
1.787  -  ESPANHA - 4 Classi� cadores com +/- 4.200 selos. Algo dos clássicos, mas predominando as décadas de 40 a 2.000. Vimos muitos selos sem carimbo já em 
Euros, sequencias etc. Também material do "� m do catálogo". A maioria dos selos são comemorativos, com centenas e centenas de tipos diferentes. Só o material 
em Euros já tem um bom valor. Um bom começo de coleção................................................................................................................................................................................480
1.788  ◉/*/(*)  ESPANHA - Coleção dentro de 2 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 297 selos diferentes, com 
e sem carimbo e entre nº Yvert 6 e 970 (anos 1851 a 1960) Todos em protetores. Incluso Yvert 118, 470 e 842 - 155 Euros só eles............................................................120
1.789 **  ESPANHA - Emissão Local (Segóvia) Ano 1937 - 2º Ano triunfal - Pró Segóvia - Acumulação/Estoque com 2.300 !! Blocos, de 3 tipos diferentes (7 
diferentes no total - vide imagem) todos no facial de 5Cts e assim dividido: Castelo dos Reis Católicos - 100 sem picote em tamanho maior, 750 sem picote em formato 
menor (emitido assim ou re� lado?) 200 com picote em formato maior e 500 com picote em formato menor (emitido assim ou re� lado?) Aqueduto Romano - 400 com 
picote em formato menor (emitido assim ou re� lado?) e por � m A Virgem de Fuencisla - 300 sem picote e 50 picotados - ambos em formato menor (emitido assim ou 
re� lado?) Todos ainda "lacrados" como se estivessem sido vendidos hoje no correio. 95% deles no estado ** e de onde vieram trazidos faz + de 15 anos. Aqui pedimos 
menos de 0,25 centavos !! por Bloco. Ideal revender, até em função da sua repetição. Lote 8606 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20 % de desconto................560
1.790     ESPANHA - Pacote com 70 peças diversas, entre circulados e Fdcs. Década de 50 a 80. Parte vindo para o Brasil. Lote 8618 da nossa 71º VSO, agora oferecido 
com 20 % de desconto.....................................................................................................................................................................................................................................................50

1781

1793

1795

1794

1797
1799

1783

1798

1792 - Estados Indianos

1789 - Estoque com 2.300 !! Blocos

1800 - 6 quadras diferentes

1801

18061802
1803

1813

1796
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1.791     ESPANHA - Pacote com 78 peças � latélicas diversas, entre décadas de 50 e 2.000. Lote 8619 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20 % de desconto.....60
1.792  ◉  ESTADOS INDIANOS - Classi� cador com 193 selos diferentes, com e sem carimbo. Todos em protetores e de 19 estados diferentes: Bhopal, Cachemire, 
Charkhari, Cochin, Datia, Faridkot, Holkar, Haiderabath, Jaipur, Jhind, Kishengarh, Nowanuggur, Nepal, Orcha, Pountch, Soruth, Sirmoor, Travancore e Travancore-
Cochin.............................................................................................................................................................................................................................................................................150
1.793   ◉  ESTADOS PONTIFICIOS - 2 - Lote com 3 fragmentos com carimbos 100%: Bologna, Foligno e Ascuri. Vide imagem...............................................................70
1.794   ◉  ESTADOS PONTIFICIOS - 2 - Dois selos com pliês: Horizontal e o outro duplo vertical. Vide imagem.......................................................................................100
1.795   (*)  ESTADOS PONTIFICIOS - 5 - Duas cores diferentes - 190 Euros pelas cores + baratas................................................................................................................150
1.796   ◉  ESTADOS PONTIFICIOS - 6 - Escassa quadra com carimbo tipo grelha. Corte conforme imagem..............................................................................................250
1.797   ◉  ESTADOS PONTIFICIOS - 7 - Par horizontal com carimbo tipo grelha.............................................................................................................................................130
1.798  (*)  ESTADOS PONTIFICIOS - 7 - Resto de goma - 180 Euros..................................................................................................................................................................160
1.799  (*)  ESTADOS PONTIFICIOS - 9 - Resto de goma - 225 Euros...............................................................................................................................................................200 
1.800   **/*  ESTADOS PONTIFICIOS - 13/18 - Todos em quadras com goma !! Acreditamos que todos sejam reimpressões. Vistoso conjunto...................................200 
1.801    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1853 - Sobrecarta circulada de Alatri para Roma, com chegada. Selo Yvert 4..........................................................................160 
1.802    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1854 - Sobrecarta completa circulada de Cento para São Vito, com chegada. Selo Yvert 9, com belo carimbo linear em 
azul + circular de Bologna na peça + outros 2 carimbos. São 3 carimbos em azul e 1 em preto.......................................................................................................................250 
1.803    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1855 - Sobrecarta circulada de Roma para Gallipoli com possível chegada. Selo Yvert 6.......................................................120 
1.804    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1855 - Pouco + que frente de sobrecarta circulada de Faenza para Bussi ? Par vertical selo Yvert 1b. Aderência de papel 
numa das partes da peça. Entra no seguimento dos selos nº 1...............................................................................................................................................................................200 
1.805    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1856 - Pouco + que frente de sobrecarta circulada de Cori Velletri para Roma. Trinca selo Yvert 2......................................180 
1.806    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1867 - Sobrecarta completa circulada de Civitavecchia para Roma com chegada. Par selo Yvert 14....................................400 
1.807    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1867 - Boa parte de sobrecarta circulada de Roma para Velletri. Selo Yvert 3..........................................................................100 
1.808    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1868 - Boa parte de sobrecarta circulada de Viterbo para Milano com chegada. Selo Yvert 16. Vinco central...................150 
1.809    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1868 - Sobrecarta circulada de Roma para Prieti ? com chegada. Selo Yvert 23.......................................................................120
1.810    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1868 - Sobrecarta completa circulada de Campagnano para Roma com chegada. Selo Yvert 15..........................................150
1.811    ESTADOS PONTIFICIOS - Ano 1868 - Sobrecarta completa circulada de Civitavecchia para Roma com chegada. Selo Yvert 22..........................................100
1.812  **  ESTADOS UNIDOS - 1931 (Fauna) Variedade: Marcante deslocamento horizontal das cores............................................................................................................50 
1.813  *  ESTADOS UNIDOS - Aéreo 3 - Muito limpo, sem ferrugem e só com marca de charneira. Falta 1 picote na parte superior - 120 Euros.................................100
1.814  **/*/ ◉  ESTADOS UNIDOS - 2 itens: Classi� cador com + de 1.100 selos usados, dos tipos bem comuns e album impresso, de quadras com canto numerado - 
190 quadras diferentes entre anos 1938 e 1958, grande maioria dos comemorativos e todas sem carimbo. Protegidos em espécie de plástico e no fundo papel, então 
talvez algumas tenham aderido neste papel. Também vimos algumas "enrrugadas". Lote vendido como visto.............................................................................................300 
1.815  **/*  ESTADOS UNIDOS - 2 Luxuosos albuns Marini (com estojo) com tiras de hawid transparente, englobando o período de 1922 a 1953, contendo 370 selos 
+ 2 Blocos, todos diferentes. Maioria no estado **, com algumas séries completas, basicamente de 2 setores: Regulares e Comemorativos, com um ou outro selo aéreo 
pelo meio. ......................................................................................................................................................................................................................................................................300
1.816  -  ESTADOS UNIDOS - Album impresso Liberty Stamp Album, contendo pouco + de 1.200 selos diferentes entre anos 1862 e 1992. Maioria a� xados com 
charneiras. Alguns itens medianos e melhores, como nº Yvert: 88 (novo sem goma - 130 Euros) 89 usado (75 Euros) 130 gomado (30 Euros) 161 (novo sem goma - 90 
Euros) e Blocos 23/28 ** - 50 Euros. Só nestes pouquissimos itens, temos 375 Euros, fora todo o resto.........................................................................................................350 

1804

1807

1811

1808

1809

1810

1816 - USA - 1.200 diferentes

1805
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1828 - Feroe - Coleção completa até ano 2018
1843 - Cadernetas - 14 diferentes

1819 1821 - 2 Envelopes 1822 - 4 Envelopes

1824 - 29 peças no total

1823 - 4 Envelopes

1830

1829

1837 1834

1826 - 91 selos no total
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PAÍSES - LETRA E (Continuação)
1.817  */**/(*)  ESTADOS UNIDOS - ANUÁRIOS - Lote com 34 anuários o� ciais do correio, só da parte comemorativa: Anos 1975 x 5, 1976 x 11, 1977 x 10 e 1978 x 8. No 
caso das grandes séries, à principio só tem 1 valor da série, da forma que pede o croqui do anuário. Na grande maioria dos casos, os selos ainda estão lacrados no envelope, 
em outros estão encaixados. Uma parte deve estar "grudado" entre si em função da forma errada de acondicionamento. Alguns anuários também estão aderidos capa com 
capa, em função do mesmo problema. Pedimos que o comprador veja o lote antes de efetuar lances. De qualquer maneira, pedimos menos de  R$ 6 !! por anuário, que é 
muito barato, pois acreditamos que sequer pague o valor do facial. Lote vendido como "visto". Lote  8727 da nossa  71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....190
1.818 */**  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 pouco mais 20% do valor facial, que é de U$ 438 (cerca de R$ 2.500). Lote 8729 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................500
1.819    ESTADOS UNIDOS - Ano 1849 - Sobrecarta completa circulada sem selo, de New Albany para Ohio. Indicação 5 e "Paid"........................................................70
1.820    ESTADOS UNIDOS - Ano 186 ? - Estados Confederados (emissão geral) Envelope circulado internamente com selo Yvert 10. Corte no lado esquerdo bem 
irregular (vide imagem).................................................................................................................................................................................................................................................50
1.821    ESTADOS UNIDOS - Anos 187 ? - 2 envelopes circulados internamente com selo Yvert 31 - Temática Ferrovia. Uma com rasgo frontal. Veri� que.............80
1.822    ESTADOS UNIDOS - Anos 188 ? - 4 envelopes circulados internamente, sendo 1 de luto e todos com selos de 3cts verde, George Washington. Qualidade 
mista. Pede-se veri� car...................................................................................................................................................................................................................................................60
1.823    ESTADOS UNIDOS - Anos ? - Lote com 4 envelopes clássicos - 2 com selo Yvert 10. Todas circuladas internamente..............................................................100
1.824    ESTADOS UNIDOS - Pasta com 29 peças circuladas entre � nal do século 19 e anos 40. Parte vindo para o Brasil. Qualidade mista....................................150
1.825     ESTADOS UNIDOS - 2 peças clássicas: Sobrecarta completa com selo Yvert 4 colado na lateral da peça e com senão em 2 margens (ano 1854) e envelope 
com selo Yvert 10 - Ano ? Ambas circuladas internamente. Lote 8734 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................50

PAÍSES - LETRA F

1.826  (*)   FARIDKOT (Estado Principesco do India) Cartela com 91 selos, maioria sem carimbo e sem goma (como emitidos) Grande variedade de tipos. Pouco 
comum aparecerem quantias assim............................................................................................................................................................................................................................180
1.827  */** 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(Acima de R$ 4.400). Lote 8763 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................180
1.828  **  FEROE - Coleção completa até o ano de 2018, acondicionada em 2 albuns: Até 1996 em album Yvert (modelo antigo, de formato maior) e pós isto em álbum 
Marini. Incluso todos os Blocos. Um ou outro selo pode apresentar minimos pontos de ferrugem, mas não representa diferença diante da coleção. No total, temos 983 
itens diferentes com 4.111 Euros de catálogo......................................................................................................................................................................................2.900
1.829  (*)   FINLANDIA - 14a - Picotagem conforme imagem- 150 Euros............................................................................................................................................................110
1.830  *   FINLANDIA - 21/23 - Muito limpos, só com charneira e sem ferrugem - 95 Euros ++.....................................................................................................................110
1.831  ◉  FINLANDIA - Coleção dentro de 2 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 294 selos diferentes, com 
carimbo e entre nº Yvert 16a e 839 (anos 1880 a 1980) Todos em protetores.........................................................................................................................................................90
1.832  ◉   FRANÇA - Yvert 16 (40c) Cartela com 63 selos para estudo. Vários carimbos numerais. Qualidade mista, mas maioria perfeitos...........................................300
1.833  ◉   FRANÇA - 17 - 80c - Fragmento com 5 selos. Corte das margens conforme imagem - 325 Euros para 5 selos isolados................................................................180
1.834  (*)   FRANÇA - 53 - ENSAIO em quadra sem picote e em papel rosado. Nova sem goma. Muito vistosa.............................................................................................80
1.835  ◉   FRANÇA - 24 (80c) Trinca horizontal com carimbo de pontos grandes, sobre fragmento  e sem o picote superior, em função do deslocamento do inferior. 
Vistoso item.....................................................................................................................................................................................................................................................................90
1.836  ◉   FRANÇA - 63 - 100 Euros..............................................................................................................................................................................................................................75
1.837  (*)   FRANÇA - 92 - Novo sem goma - 420 Euros..........................................................................................................................................................................................280
1.838  ◉   FRANÇA - 162/169 - Série completa - 255 Euros.....................................................................................................................................................................................250
1.839  *   FRANÇA - 216 - 115 Euros............................................................................................................................................................................................................................80
1.840  (*)   FRANÇA - 262 - Novo sem goma - 300 Euros........................................................................................................................................................................................200
1.841  *   FRANÇA - 269 - 155 Euros..........................................................................................................................................................................................................................130
1.842  ◉   FRANÇA - 321 - 150 Euros............................................................................................................................................................................................................................90
1.843  **  FRANÇA - Cadernetas - Lote com 14 diferentes. Yvert nº 2400, 2411, 2515, 2523, 2526, 2570, 2578, 2640, 2655, 2687, 2689, 2744, 2753 e 3031. Engloba os 
anos 1986 a 1996 - 114 Euros......................................................................................................................................................................................................................................130
1.844  **/*  FRANÇA - Yvert 4255/56 - 2 folhas completas com 20 tiras em cada. Emissão conjunta com o Brasil - 56 Euros de facial = Acima de R$ 350............180

1832 - Cartela com 63 selos

1835
1840

18411838 - Série completa1833
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1852 - Coleção entre anos 1877 e 19451846 - Esatoque com 98 selos

1855 - 4 Sobrecartas

1856

1858 - 4 peças

1861 - 3 peças

1864 - Franquia mista

1862

1865 - 5 peças
1867 - 6 peças 1868 - 142 peças diversas

1859 - Destino Rússia 1860

1857 - 3 peças

1863 - 3 cartões

1866 - Lote com 11 frentes

1853 - Coleção com 1.000 selos diferentes

1845

1847 - Série completa
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PAÍSES - LETRA F (Continuação)
1.845  *   FRANÇA - Aéreo 14 - Limpo - 1.100 Euros..............................................................................................................................................................................................900
1.846  ◉  FRANÇA - Aéreo 29 (1.000 Fr Vista de Paris) Cartela com 98 ! selos usados. Parte em pares e 1 canto superior de folha. 30 Euros cada x 98 = 2.940 Euros = +/- 
R$ 21.000. Um ou outro pode apresentar minimo senão, mas normal nesta quantidade. Lote 8948 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............800
1.847  *   FRANÇA - Coli - 47/53 - Série completa bem limpa, só com charneira e sem ferrugem - 155 Euros..............................................................................................150
1.849  ◉  FRANÇA - 2 Classi� cadores: 1 com 690 selos diferentes, grande maioria comemorativos e o outro com vários centos, só regulares e com repetição.............120
1.850  ◉  FRANÇA - Bem + de 1.500 selos entre anos 10 e 80, entre regulares e comemorativos, a� xados em folhas quadriculadas...........................................................120
1.851  -  FRANÇA - 2 Classi� cadores com quase 900 selos diferentes entre nº Yvert 107 e 2144 + parte aérea. Novos  e Usados (maioria) todos numerados...............150
1.852  ◉/*/(*) FRANÇA - Coleção dentro de álbum e com selos entre anos 1877 e 1945. Todos a� xados com charneiras, novos (maioria, com e sem goma) e usados. Ao 
todo, 503 diferentes, destacando-se: Yvert 75 novo (40 Euros) 86 usado (50 Euros) 93 usado (50 Euros) 95 usado (90 Euros) 99 usado (45 Euros) 105 usado (55 Euros) 121 
novo (31 Euros) 170/181 novos (95 Euros) 183/186 novos (51 Euros) 246/248 novos (33 Euros) 270/274 novos (66 Euros) 291/293 novos (57 Euros) 301/302 novos (72 
Euros) 322/327 novos (57 Euros) 330/333 novos (34 Euros) 354/355 novos (170 Euros) 388/394 novos (72 Euros) 476/493 novos (52 Euros) 576/580 novos (60 Euros) 
Só nestes citados temos 1.180 Euros (Cerca de R$ 8.000) e só acima de 30 Euros, fora todo o resto. Alguns selos aderidos no álbum, daí estamos considerando que 
temos selos novos sem goma. Lote 8982 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................480
1.853  ◉/*/(*)  FRANÇA - Coleção dentro de 3 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 1.000 selos diferentes, 
com e sem carimbo e entre nº Yvert 3 e 1659 (anos 1849 a 1970) Todos em protetores e com itens melhores, como Yvert 3/4, 10/12, 17A/B, 52, 91, 99 e 104/105 - 683 
Euros só nestes citados. Como de habitual neste tipo de coleção, os cortes dos selos clássicos � cam à desejar..............................................................................................600

1.854  ◉/*/(*)/**  FRANÇA - Bela coleção abrangendo o período de 1850 a 2001 e 
acondicionado em 2 albuns Yvert. Todos os selos sem carimbo em protetores e os usados 
com charneiras. No período clássico, a qualidade é mista (como habitual nas coleções) 
e nos ultimos anos temos diversos anos completos ** (goma plena) Faltam logicamente 
as peças caras, mas temos muito material bom e mediano, com diversas décadas quase 
fechadas, 51 Blocos e/ou Mini Folhas (incluso do Milênio) O setor de Coli também 
tem uma boa quantia. Todas as séries das personalidades (década de 50) completas, 
Aéreos, Blocos etc. Seguramente vários mil Euros de catálogo. Coleção com potencial de 
ampliação. Cerca de 3.200 selos diferentes com e sem carimbo e 51 Blocos/Mini Folhas. 
Pela pequena parte fotografada é possível ter uma noção da coleção.................3.000

1.855    FRANÇA - Pré Filatélicos - Anos 1821, 1830 x 2 e 1835 - 4 sobrecartas completas, todas circuladas à mesma pessoa na cidade de Rochebernard. Variedade 
de carimbos e taxas.......................................................................................................................................................................................................................................................140
1.856    FRANÇA - Ano 1849 - Sobrecarta completa circulada internamente com chegada. Selo Yvert 3 (20c) Limpa.............................................................................150
1.857    FRANÇA - Anos 1850, 1857 e 1861 - 3 peças (2 sobrecartas e 1 envelope) circuladas internamente, todas sem selos, mas com indicações de taxa através de 
carimbos: 25c e 30c x 2 - Muito bem conservadas....................................................................................................................................................................................................150
1.858    FRANÇA - Anos 1855 a 1858 - 4 peças circuladas internamente com chegada (2 envelopes e 2 sobrecartas) Selos Yvert 13 (par) e 14 x 3 isolados. Todos 
emissão Napoleão não picotado..................................................................................................................................................................................................................................100
1.859    FRANÇA - Ano 1857 - Sobrecarta completa circulada de Bergues para a Russia, com chegada, via Alemanha. Selo Yvert 24 (80c Napoleão) com belo carimbo 
numeral 448. Peça com vinco, atingindo o selo.........................................................................................................................................................................................................150
1.860    FRANÇA - Ano 1862 - Sobrecarta completa circulada para Metz com chegada e porteada com selo Yv Taxa 2............................................................................80
1.861    FRANÇA - Anos 1865 x 2 e 1866 - 3 Sobrecartas circuladas para a mesma pessoa em Hamburgo (Alemanha) com chegada e com o mesmo porte de 50c nos 
selos: 10c e 40c Napoleão Laureado. Sempre 1 selo em cada peça com defeito. Pede-se veri� car. O detalhe é que o carimbo PD frontal é diferente entre eles...............75
1.862    FRANÇA - Ano 1871 ou 1874 ? - Envelope circulado de Paris para a Austria, com chegada. Par selo Yvert 30 (30c Napoleão Laureado)...............................100
1.863    FRANÇA - Anos 1873 x 2 e 1875 - 3 cartões circulados internamente com chegada e porteados com selos Yvert 55 e 59x2.......................................................90
1.864    FRANÇA - Ano 1874 - Envelope circulado para Brighton (Inglaterra) e de lá despachado internamente. Selos Franceses na saída (1 dani� cado por ter sido 
colado bem na beira) e selo inglês para o redespachado. Uma penas estar amarelada e faltar a aba traseira do fechamento. Pede-se veri� car.........................................180
1.865    FRANÇA - CLÁSSICAS - Lote com 5 peças, todas circuladas internamente e com chegada. Porteadas com os selos de porte de época. Anos 1858, 1863, 1872, 
1873 (cartão) e 1875. As demais são envelopes ou sobrecartas. Comuns, mas embelezam a coleção. Vide imagem completa na web.......................................................100
1.866    FRANÇA - CLÁSSICAS - Lote com 11 FRENTES de sobrecarta, todas circuladas para Genova (italia) e quase todas com a tarifa de 40c através do selo 
Napoleão, picotados e não (maioria) Imagem completa na web............................................................................................................................................................................150
1.867    FRANÇA - Emissão Paz e Comércio - Lote com 6 peças (4 só frentes) entre anos 1876 e 1884 - 2 para a Italia e demais circuladas internamente. Imagem 
completa na web..............................................................................................................................................................................................................................................................70
1.868    FRANÇA - Pacote com 142 peças � latélicas diversas, com muitos carimbos mecânicos. Década de 50 a 2.000. Lote 9007 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................80
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PAÍSES - LETRA F (Continuação)
1.869  FRANÇA - Lote dentro de porta envelopes, com 28 Sobrecartas, basicamente todas completas e salvo uma ou duas, todas as demais antes do surgimento do 
1º selo (pré � latélicas) começando no ano 1798 e vindo até o ano 1852. Para estudo de carimbos, taxas, marcas postais etc. Aqui pedimos menos de R$ 25 !! por item, que 
corresponde à cerca de U$ 4,50 !! por item. Grande maioria muito bem conservada. Lote 9008 da nossa 71ª VSO agora oferecido com 20% de desconto...................640
1.870  (*)  FUNCHAL - 12 - Novo sem goma - 68 Euros no Yvert e 97 Euros no Afinsa.......................................................................................................................................55
1.871  ◉/(*)  FUNCHAL - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 30 selos diferentes (com e sem 
carimbo) dos 34 emitidos. O ultimo selo foi emitido em 1905 (+ de 115 anos atrás) Localidade considerada "fechada".............................................................................120

PAÍSES - LETRA G

1.872    GABÃO - 40 Fdcs diferentes entre décadas de 80 e 90. Valor dos selos sem carimbo: 109 Euros.....................................................................................................100
1.873  *  GAMBIA - 44/46 e 49 - Limpos, só com charneira e sem ferrugem - 61 Euros......................................................................................................................................60
1.874   **/*/◉  GANA - Coleção bem completa até o ano 1970 e dentro de pasta. Parte com e parte sem carimbo e em alguns casos, dos 2 modos. Incluso 37 Blocos diferentes. 
Aproximadamente 350 Euros . Lote 1.569 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto.................................................................................................135
1.875  *  GEORGIA - Cartela com 28 selos diferentes, sendo 26 sem carimbo (com e sem goma) e 2 carimbados. Só da parte antiga. Incluso a 1ª Série com e sem picote. 
Lote 9019 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................60
1.876  (*)  GIBRALTAR - 4 - 150 Euros......................................................................................................................................................................................................................120
1.877  *  GIBRALTAR - 7 - 650 Euros.........................................................................................................................................................................................................................550
1.878  (*)  GIBRALTAR - 14 - 285 Euros....................................................................................................................................................................................................................240
1.879  (*)  GIBRALTAR - 20 - 80 Euros........................................................................................................................................................................................................................65
1.880  *  GIBRALTAR - 36 - 50 Euros...........................................................................................................................................................................................................................50

1869 - Lote com 28 sobrecartas

1876 1877 1878

1891 1892 1887

1883 - 34 Inteiros Postais

1894
1895 - Guiné Portuguesa - Coleção com 288 selos diferentes + 2 Blocos

1871 - Funchal - 30 diferentes

1872 - 40 Fdcs diferentes

1882 - Grécia - 4 Pré Filatélicos

1884
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1.881  ◉  GIBRALTAR - 143 (Fecho da série) 70 Euros...............................................................................................................................................................................................60
1.882    GRÉCIA - Anos 1841 a 1857 - 4 Sobrecartas (3 completas) pré � latélicas. Uma aparentemente circulada para a Alemanha. Diversos carimbos, marcas e taxas. 
Anos 1841, 1845, 1848 e 1857. Material bem raramente oferecido por aqui.........................................................................................................................................................200
1.883    GRÉCIA - Lote com 34 Inteiros Postais, com grande variedades de tipos e numa primeira olhada nenhum passa do ano 1900. Incluso 1 duplo com indicação 
SPECIMEN. Circulados e não. Todos dentro de album com folhas quadriculadas e em muita boa conservação. Lote 9074 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................300
1.884  ◉  GRENADA - 7/10 - 100 Euros........................................................................................................................................................................................................................90
1.885  (*)/*/◉ 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 (Quase R$ 3.200). Lote 9100 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................................160
1.886    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 
diferentes (a quantia pode aumentar, pois não estão separados pelas possíveis variações) e todos basicamente do tipo "envelope". Grande maioria em qualidade européia, 
ou seja, sem  ferrugem. Aqui pedimos a "barbada" de R$ 1 !! por item.................................................................................................................................................................200
1.887  *  GUIANA BRITÂNICA - 44 - Limpo - 60 Euros...........................................................................................................................................................................................60
1.888  **  GUINÉ BISSAU - Catálogo Michel 544/49A + B e Blocos 159A + b - Jogos Olímpicos Inverno 1980 - 97 Euros..........................................................................90
1.889  **/*  GUINÉ BISSAU - Coleção em folhas de album Yvert, contendo 225 selos + 16 Blocos, todos diferentes e entre anos 1976 e 1985, afixados com protetores. 
No final, folhas de classificador com material esparço até o ano 2003. Para os selos faltantes, já tem os devidos protetores - 400 Euros no total.....................................300
1.890  */(*)  GUINÉ BISSAU - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 487 selos diferentes + 52 
Blocos entre anos 1974 e 1993. Maioria em séries completas e muitos temáticos. Alguns sem picote no meio, mas cotados como picotados (+ barato) Um ou outro 
também pode estar sem goma. No total temos 941 Euros ......................................................................................................................................................................................660
1.891 (*)  GUINÉ PORTUGUESA - 14(B) Picote 13,5 - 225 Euros........................................................................................................................................................................200
1.892 (*)  GUINÉ PORTUGUESA - 15(B) Picote 13,5 - 225 Euros........................................................................................................................................................................200
1.893 (*)  GUINÉ PORTUGUESA - 172 e 173 - Emitidos sem goma - 50 Euros pelo Yvert e 76 Euros pelo Afinsa........................................................................................50
1.894  *  GUINÉ PORTUGUESA - 204 (Fecho da série - 20 Escudos) com variedade: Falta das estrelas nas laterais da palavra Guiné. Não consta do Afinsa. Selo normal 
cota 106 Euros................................................................................................................................................................................................................................................................140
1.895  */(*)  GUINÉ PORTUGUESA - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 288 selos diferentes 
+ 2 Blocos. País considerado "fechado" uma  vez que seu ultimo selo foi emitido no ano 1973. O Bloco Yvert 2  está colocado sobre papel de celofane e calculamos só 
1/2 do valor dele (55 Euros) No total temos cerca de 900 Euros............................................................................................................................................................................550
1.896  -  GUINÉ PORTUGUESA - Coleção montada em album Eládio dos Santos, contendo 241 selos diferentes, com e sem carimbo e englobando o período de 1881 
a 1970. Todos em protetores........................................................................................................................................................................................................................................150

1896 - Guiné Portuguesa - 241 selos diferentes

1890 - Guiné Bissau - Coleção com 487 selos + 52 !! Blocos, todos diferentes

1886 - Guatemala + Perú - 198 inteiros postais

1889 - Guiné Bissau - 225 selos + 16 Blocos, todos diferentes
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1905

1906

1904 - Série completa

1911 - Horta - 26 diferentes

1917

1918

1899 - Holanda - Coleção com quase 2.000 selos diferentes até ano 2014

1913 - 49 selos diferentes

1903 - Série completa

1898 - Holanda - Coleção com 232 se tenants diferentes

1897 - Haiti - Coleção com 966 selos diferentes entre anos  1881 e 1984
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PAÍSES - LETRA H
1.897  ◉/*/**/(*)  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 
(Cerca de R$ 8.800) pelo catalogo do ano 2008 (cotação de 13 anos atrás) Lote 9137 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...............................580
1.898  */**  HOLANDA - SE TENANTS/SELOS de CADERNETAS - Coleção em Album DAVO, com protetores brancos embutidos, contendo 232 combinações 
diferentes entre anos 1924 e 1986. Apenas 2 itens usados (ano 1924) todos os demais sem carimbo. Quase todos dos regulares, até porquê a Holanda não tem muitas 
cadernetas de selos comemorativos até esta data. Não � zemos a soma, pois quase todas não constam valor no catalogo Yvert, mas seguramente tem um bom valor 
global. Infelizmente o album tem que ser descartado, pois quase todas as folhas tem pontos de ferrugem. Lote 9198 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto.........................................................................................................................................................................................................................................................................400
1.899 - HOLANDA -  Coleção com quase 2.000 selos DIFERENTES, com carimbo e sem (com e sem goma). Os selos carimbados a� xados com charneiras e os sem 
carimbo em protetores. Dentro de 3 pastas plásticas com folhas tiradas pelo computador. Engloba desde a 1ª Série (Yvert # 2) até o ano 2014. Cotação de quase 3.700 
Euros segundo o proprietário, baseado no catalogo Yvert do ano 2012. Lote 1.573 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto.................................1.600
1.900  ◉   HONG KONG - 4 - 70 Euros.........................................................................................................................................................................................................................60
1.901  ◉   HONG KONG - 20 - 55 Euros.......................................................................................................................................................................................................................50
1.902  ◉   HONG KONG - 28 - Carimbo forte (vide imagem) 70 Euros..................................................................................................................................................................55
1.903  **   HONG KONG - 382/397 - Série completa - 105 Euros. Último valor com 1 ponto de ferrugem......................................................................................................90
1.904  **   HONG KONG - 382/397 - Série completa - 105 Euros.........................................................................................................................................................................100
1.905  *   HONG KONG - Fiscal Postal 2 - 400 Euros no Yvert e 350 Libras no Stanley Gibbons.....................................................................................................................400
1.906  ◉   HONG KONG - Fiscal Postal 13 - 225 Euros no Yvert e 200 Libras no Stanley Gibbons....................................................................................................................250
1.907  ◉   HONG KONG - Classificador nacional de 16 pgs bi-partido, formato grande, com cerca de uns 700 selos diversos usados, predominando os regulares, mas 
algumas séries completas sem carimbo, 6 Blocos, alguns altos faciais etc no meio. Quase nada clássico e vem até o período + moderno, quando foi devolvido à China. 
Só o classificador vale fácil R$ 50................................................................................................................................................................................................................................150
1.908 ** HONG KONG - Período de Governo Chinês - Substanciosa coleção, dentro de 3 luxuosos albuns, do fabricante Vostok (Chinês ?) com estojo e todas as folhas com 
hawid transparente. Tudo sem 1 ponto de ferrugem. Basicamente completa (selos, Blocos, alguns folders/cadernetas etc) entre o período de 1997 a 2008. Esta coleção 
foi adquirida quando o ex colecionador morou no Japão e onde foram gastos 147.000 Yens nos selos + 30.000 Yens nos 3 albuns = 177.000 Yens = +/- R$ 8.000 pelo 
câmbio oficial. Aqui pedimos apenas 1/4 deste valor. Oportunidade única para se adquirir uma coleção com este nível e seguramente não existe outra nestas condições 
disponível no mercado nacional. Mesma origem do lote 2.081...........................................................................................................................................................2.000
1.909  ◉  HORTA - 10 - Picote 12,5 - 50 Euros.............................................................................................................................................................................................................50
1.910  *  HORTA - 12 - Picote 13,5 - 55 Euros.............................................................................................................................................................................................................50
1.911  ◉/(*)  HORTA - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 26 selos diferentes (com e sem 
carimbo) dos 34 emitidos. O ultimo selo foi emitido em 1905 (+ de 115 anos atrás) Localidade considerada "fechada".............................................................................100

PAÍSES - LETRA I
1.912  *   ILHAS VIRGENS - 22/25 - Limpos - 51 Euros...........................................................................................................................................................................................50
1.913  **/*  INDIA FRANCESA - Lote com 49 selos diferentes entre nº Yvert 129 e 182. Todos com sobreestampa "France Libre". São basicamente a parte "barata" das 
séries, onde 3 delas estão completas - 205 Euros = +/- R$ 1.400. Lote 9315 da nossa 71ª VSO, agora o� erecido com 20% de desconto.....................................................140
1.914  (*)  INDIA INGLESA - 10 - 50 Euros................................................................................................................................................................................................................50
1.915  ◉  INDIA INGLESA - 49 e 51 - 50 Euros...........................................................................................................................................................................................................50
1.916  ◉  INDIA INGLESA - 69 e 71 - 62 Euros...........................................................................................................................................................................................................55
1.917 (*)  INDIA PORTUGUESA - Afinsa 112 - Não consta do Yvert - 150 Euros em 2011..............................................................................................................................130
1.918 (*)  INDIA PORTUGUESA - Afinsa 113 - Não consta do Yvert. Faltam 2 picotes na parte superior - 220 Euros em 2011 ................................................................120

1908 - Hong Kong - Coleção entre anos 1997 e 2008 dentro de 3 luxuosos albuns
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PAÍSES - LETRA I (Continuação)
1.919  ◉/(*)  INDIA PORTUGUESA - 3 variedades: Yvert 228 e 229 ambos com a sobrecarga invertida e Yv 232 não perfurado ao meio..................................................60
1.920 (*)  INDIA PORTUGUESA - 301a - Variedade: Sem a sobreestampa República.........................................................................................................................................50
1.921  *  INDIA PORTUGUESA - 369 - 35 Euros no Yvert e 80 Euros no Afinsa..................................................................................................................................................50
1.922  -  INDIA PORTUGUESA - Coleção montada em album Eládio dos Santos, contendo 203 selos diferentes, com e sem carimbo e englobando o período de 1882 
a 1962, quando foi emitido seu último selo. Todos em protetores. Incluso série Yvert 412/419 completa sem carimbo (75 Euros)............................................................150
1.923  ◉  INDIA PORTUGUESA - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, com charneiras e contendo 268 selos usados 
diferentes entre anos 1877 e 1959. Diversas séries completas. País considerado "fechado" uma vez que seu ultimo selo foi emitido no ano de 1962........................200
1.924  */(*)  INDIA PORTUGUESA - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em protetores e contendo 218 selos diferentes 
+ 1 Bloco e entre anos 1882 e 1962. País considerado "fechado" uma vez que seu ultimo selo foi emitido no ano de 1962 - Cerca de 320 Euros....................................190
1.925  ◉   INGLATERRA - 2 - Two Pence Blue - Carimbo Cruz de Malta e sem margens. Selo de 2ª escolha.................................................................................................100
1.926  ◉   INGLATERRA - 4 - 110 Euros. Margens conforme imagem ...................................................................................................................................................................100
1.927  ◉   INGLATERRA - 15 - 70 Euros.......................................................................................................................................................................................................................50
1.928  (*)   INGLATERRA - 52 (Plancha 16) Pontos de ferrugem - 450 Euros.....................................................................................................................................................300
1.929  (*)   INGLATERRA - 60 (Plancha 17) Margem direita larga - 2.200 Euros para gomado......................................................................................................................1.400
1.930  ◉   INGLATERRA - 61 - Plancha 1 - 350 Euros .............................................................................................................................................................................................200
1.931  ◉  INGLATERRA - 57 e 62 - Facial 2,5 Pence Azul Planchas 17 a 23 - Reconstituição de chapa, com 240 DIFERENTES POSIÇÕES entre as letras AA e TL. 
Montado em folhas quadriculadas. Muitos belos carimbos, além de alguns estarem com per� n. O selo + barato cota 30 Euros x 240 selos = 7.200 Euros !! (Acima de R$ 
48.000 !!) Raramente ofertado aqui no Brasil. Lote 9384 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Não exite nada igual no mercado nacional.......1.500
1.932  ◉   INGLATERRA - 86/88 - 850 Euros. ..........................................................................................................................................................................................................450
1.933  ◉   INGLATERRA - 183 (UPU) Libra Preta - 700 Euros...............................................................................................................................................................................700
1.934  **   INGLATERRA - Caderneta C1367 - 90 Euros..........................................................................................................................................................................................90

1922 - India Portuguesa - Coleção com 203 diferentes

1925

1926

1928 1936

19331932

1924 - India Portuguesa - 218 selos diferentes s/carimbo

1929 1930

1937

1931 - 240 diferentes posições das letras

1923 - India Portuguesa - 268 selos diferentes usados
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1.935  **  INGLATERRA - Caderneta - EMISSÃO MACHIN - Lote com 29, com alguma repetição. Algumas incompletas e nenhuma classi� cada. Aqui só somamos 
o valor do facial, que tem 31 Libras. É possível que um ou outro selo tenha alguns pontos de ferrugem. Lote 9447 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20%¨de 
desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................................160
1.936  ◉   INGLATERRA - Serviço 13 - 100 Euros......................................................................................................................................................................................................85
1.937  ◉   INGLATERRA - Serviço 24 - 80 Euros - Ferrugem.....................................................................................................................................................................................55
1.938  ◉   INGLATERRA - Serviço 31 - 250 Euros ..................................................................................................................................................................................................220 
1.939  ◉   INGLATERRA - Serviço 34 - Vinco diagonal - 250 Euros .....................................................................................................................................................................160
1.940  ◉   INGLATERRA - Serviço 55 - 1.800 Euros. Escasso selo.......................................................................................................................................................................1.500
1.941  ◉   INGLATERRA - Serviço 58 - 350 Euros ...................................................................................................................................................................................................300
1.942  ◉   INGLATERRA - Serviço 66 - 130 Euros ...................................................................................................................................................................................................110
1.943  ◉  INGLATERRA - 2 Classi� cadores formato grande com milhares de selos, maioria pós anos 50 (mas uns 200 abaixo desta década) e predominando os regulares 
(pequenos).....................................................................................................................................................................................................................................................................120
1.944  ◉  INGLATERRA - Pacote contendo cerca de 900 selos usados, sem clássicos e sem material pós anos 80. Predominam os regulares. Incluso Yvert # 198 x 41 = 
1.517 Euros e Yvert # 199 x 20 = 1.500 Euros - Parte sobre fragmento e alguns estão perfurados. Acompanha catálogo Concise do ano 2002 com alguns selos dentro. 
Lote 9449 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................120
1.945  ◉  INGLATERRA - Antigo album com folhas quadriculadas, contendo 245 selos, quase todos usados e a maioria diferentes (tem indicações de � ligranas 
diferentes, que não foram comprovados por nós, mas também não computados) Entre Yvert 49 e ano 1940. Só 30 selos somados e acima de 40 Euros de valor unitário já 
tem um valor de catálogo de 3.375 Euros ! - +/- R$ 23.000 fora todo o resto. Lote 9452 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................400
1.946  ◉  INGLATERRA - 6 Classi� cadores formato grande (3 em fundo preto) com cerca de 7.500 selos usados. Predominam os regulares (pequenos) mas muito + 
de mil comemorativos no meio. Numa primeira olhada, quase nada clássico e o restante vindo até o começo dos anos 2.000. Vímos alguns blocos maiores, bem como 
alguns selos das Ilhas do Canal. Divertimento garantido........................................................................................................................................................................................450
1.947  ◉/*/(*)  INGLATERRA - Coleção dentro de pasta tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 357 selos diferentes, 
com (maioria) e sem carimbo e entre nº Yvert 3 e 604 (anos 1841 a 1970) Todos em protetores e com itens melhores, como Yvert 3/4, 22, 38, 49/51, 53, 56/57, 62/64, 
69/70, 77/79, 81, 85, 98/103, 113/118, 198/200 e 238 - 2.785 !! Euros só nestes citados. ....................................................................................................................................600
1.948  **/*  INGLATERRA - Coleção em 2 Albuns impressos Stanley Gibbons entre anos 1924 e 1988, com apenas um ou outro regular, sendo a quase totalidade de 
selos Comemorativos. Praticamente completa entre anos 1960 e 1988, incluso algumas opções de barra de fósforo. No meio, alguns pares com intervalo. O pouco 
material carimbado, não foi computado/somado. Só somamos os selos sem carimbo e em séries completas. Todos em protetores e a grande maioria com goma plena, 
sem ferrugem. No total temos 1.677 Euros = +/- R$ 12.000. Lote 9453 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................720

1934

1946 - 6 Classificadores com 7.500 selos

1945 - Antigo Album com 245 selos

1935 - Machin - 29 Cadernetas

1948 - Coleção em 2 albuns entre anos 1924 e 1988 com 1.677 Euros 1939

1938

19421940 1941

1947 - Coleção com 357 selos
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1966 1974 - Série completa1969 - Série completa

1963 - Lote com 450 selos

1949 - Penny Blue !!

1952 - 5 peças 1953 - 9 envelopes 1954

1957 - Greve Postal - 6 envelopes

1955 - 7 envelopes aéreos

1956 - Machin - 96 peças diversas

1961

1958 - Inhambane

1968 - 169 Fdcs diferentes

1962
1965

1950 1951 - 4 peças
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PAÍSES - LETRA I (Continuação)
1.949    INGLATERRA - Ano 1841 - Sobrecarta circulada internamente com chegada. Selo Yvert 2 ! (Penny Blue) com carimbo Cruz de Malta em preto. 2 margens 
com corte irregular (vide imagem) Pelo catálogo Stanley Gibbons 1.700 Libras !! (Acima de R$ 12.000)....................................................................................................1.000
1.950    INGLATERRA - Ano 1843 - Sobrecarta circulada internamente com possível chegada. Selo Yvert 3 com carimbo Cruz de Malta com cambio numeral 4 - 
400 Libras pelo catálogo Stanley Gibbons.................................................................................................................................................................................................................400
1.951    INGLATERRA - Anos 1846 a 1851 - 2 Sobrecartas e 2 envelopes circulados para Peebles com chegada. Todos porteados com selo Yvert 3 e/ou seus diversos 
sub tipos .........................................................................................................................................................................................................................................................................200
1.952    INGLATERRA - Anos 1857 a 1860 - Lote com 5 peças (3 envelopes e 2 sobrecartas - 1 completa) Todas circuladas internamente e porteadas com selo Yvert 
14. Boa qualidade geral.................................................................................................................................................................................................................................................200
1.953    INGLATERRA - Anos 1865 a 1879 - 9 envelopes (3 bem re� lados) todos circulados internamente e quase todos com chegada. Porteados com selo Yvert 26 
em diferentes planchas: 83, 88, 99, 105, 133, 134, 148, 200 e 201...........................................................................................................................................................................160
1.954    INGLATERRA - Anos 1867 - Sobrecarta completa circulada para Buenos Aires. Selo Yvert 37 com plancha 4 e belo carimbo numeral 93 - Indicação pelo 
navio "Oneida"...............................................................................................................................................................................................................................................................120
1.955    INGLATERRA - Anos 1936 e 1937 - Lote com 7 envelopes aéreos, todos vindo para São Paulo e via França (Air France) e com chegada. Maioria com alto 
valor de porte. Uma ou outra com descuído na abertura. Imagem completa na web..........................................................................................................................................140
1.956    INGLATERRA - Emissão Machins - Lote com 96 peças, quase todas circuladas e todas vindo para o Brasil. Incluso diversas em formato maior. No meio, algo 
dos Regionais e faciais acima de 2,35 Libras..............................................................................................................................................................................................................120
1.957    INGLATERRA - GREVE POSTAL - Ano 1971 - 6 envelopes com carimbos alusivos à Greve Postal ocorrida em 1971. Envelopes endereçados, mas ao que 
tudo indica não chegaram a circular. Diversas "etiquetas" alusivas, sendo parte da Inglaterra, de Sanda Island e Davaar Island (fantasias) Parte delas são temáticas: 
Lions, Rotary, Churchill, Escotismo etc. Vide imagem completa na web..............................................................................................................................................................120
1.958  ◉/(*)  INHAMBANE - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, com charneiras e contendo 46 selos diferentes entre 
anos 1895 e 1917. País considerado "fechado", pois seu ultimo selo foi emitido à + de 100 anos..........................................................................................................................75
1.959  ◉/*/(*)  IRLANDA - Coleção dentro de pasta tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 134 selos diferentes, com 
(maioria) e sem carimbo e entre nº Yvert 1 e 250 (anos 1922 a 1970) Todos em protetores. Alguns itens melhores no meio, como Yvert nº 9, 11/12, 113/115, 121 e 
132/133 - 120 Euros só nestes citados..........................................................................................................................................................................................................................85
1.960  -  IRLANDA - 2 Pastas contendo folhas impressas (maioria tiradas da web) A 1ª pasta com folhas entre anos 1922 e 2012 e a 2ª Pasta com folhas entre anos 1922 e 
1990. Entre as 2 pastas temos acima de 1.500 selos, parte a� xados já nas folhas, parte em envelopes, parte em cartelas e parte em folhas de classi� cador. Numa primeira 
olhada, quase nada sem carimbo, mas vimos muitas séries completas usadas. O ideal é montar 2 coleções do país.....................................................................................300
1.961  *   ISLANDIA - Aéreos 1/2 - 1ª Série aérea completa e bem limpa - 61 Euros............................................................................................................................................60
1.962  ◉   ISLANDIA - Aéreos 1/2 - 1ª Série aérea completa - 100 Euros...............................................................................................................................................................100
1.963  ◉/*   ISLANDIA - Classificador com 450 selos, quase todos diferentes e assim dividido: 400 normais + 23 aéreos + 27 de serviço. Entre nº Yvert 3 e 600. Todos 
etiquetados e encaixados sequencialmente...............................................................................................................................................................................................................200
1.964  **/*   ISRAEL - 1/6 - Todos com tab - 500 Euros...........................................................................................................................................................................................500
1.965    ISRAEL - Ano 1950 - Envelope registrado circulado para São Paulo. Selos Yvert 30 e 31 em tab completos - 880 Euros para novos e 400 Euros para 
carimbados. Etiqueta de controle Israelense..............................................................................................................................................................................................................270
1.966    ISRAEL - Ano 1950 - Fdc registrado circulado para São Paulo. Série completa Yvert Aéreo 1/6 em tab completo - 320 Euros para usados e 550 Euros para 
sem carimbo. Peça com vinco não atingindo os selos, que tem pontos de ferrugem..........................................................................................................................................200
1.967    ISRAEL - Caixa com 180 peças � latélicas diversas, basicamente predominando 3 setores: Envelopes de 1º dia de circulação, circulados (internamente e ao 
exterior) e carimbos temáticos. Décadas de 50 à 2.000. Lote 9571 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo a menos de 0,50 cada..........80
1.968   ISRAEL - Pacote com 169 Fdcs (Envelopes de 1º dia de circulação) diferentes entre anos 1950 e 1979 com muitas séries completas. Lote 9572 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo à cerca de 0,90 centavos cada.....................................................................................................................................130
1.969  ◉   ITALIA - 83/86 (Garibaldi) Série completa - 375 Euros no Yvert e 525 Euros no Sassone.................................................................................................................300
1.970  ◉   ITALIA - 124/127 - Série completa - 200 Euros no Yvert e 1.150 Euros no Sassone............................................................................................................................200
1.971  ◉   ITALIA - 152/155 - Série completa - 200 Euros no Yvert e 1.400 Euros no Sassone. Parte com pontos de ferrugem.....................................................................200
1.972  *   ITALIA - 209/212 - Série completa - 100 Euros...........................................................................................................................................................................................85
1.973  ◉   ITALIA - 343 (Fecho - Copa do Mundo de Futebol) 150 Euros no Yvert e 875 Euros no Sassone. Alguns pontos de ferrugem....................................................150
1.974  *   ITALIA - 518/529 + Expresso 35 - Série completa. Ferrugem acentuada - 240 Euros no Yvert e 350 Euros no Sassone.................................................................140
1.975  ◉   ITALIA - 529 (Fecho da série) Cartela com 41 selos - 1.230 Euros........................................................................................................................................................400

1964

1973

1970 - Série completa

1971 - Série completa

1975 - 41 selos no total
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1997 - 2 peças

1992

1989 - 7 sobrecartas

1988 - Coleção dentro de 3 Albuns

20002001 - Carimbo de 1º Dia 1999

1976 - 6 exemplares

1979 - 14 séries completas

1977

1978 - Série completa 1981 - Série completa

1987
1982 - Série completa

1980 - Série completa

1986 - Coleção Aéreos - 140 diferentes com 2.350 Euros

1995 - 3 peças

1994

1991

1996 - 5 peças
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PAÍSES - LETRA I (Continuação)
1.976  ◉   ITALIA - 537 (República Romana) Lote com 6 exemplares - 750 Euros...............................................................................................................................................350
1.977  **   ITALIA - 537 (República Romana) 320 Euros no Yvert e 340 Euros no Sassone................................................................................................................................250
1.978  **/*   ITALIA - 602/603 (Monte Casino) Série completa em quadras. Na quadra do # 602, 2 selos ** e 2 selos *, mas só com charneira. Na quadra do # 603, os 4 
selos *, mas 2 só com marca de charneira e sem ferrugem - 200 Euros +........................................................................................................................................................150
1.979  ◉   ITALIA - 602/603 (Monte Casino) Conjunto com 14 séries completas - 700 Euros............................................................................................................................170
1.980  ◉   ITALIA - Aéreos 21/24 - Série completa - 210 Euros no Yvert e 1.450 Euros no Sassone......................................................................................................................210
1.981  ◉   ITALIA - Aéreos 32/38 (Garibaldi) Série completa. Parte com pontos de ferrugem - 60 Euros no Yvert e 300 Euros no Sassone.................................................60
1.982  ◉   ITALIA - Aéreos 69/77 - Série completa. Parte com pontos de ferrugem - 90 Euros no Yvert e 300 Euros no Sassone.................................................................100
1.983  ◉  ITALIA - Coleção dentro de 2 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 545 selos diferentes, com  carimbo 
e entre nº Yvert 3 e 1067 (anos 1862 a 1970) Todos em protetores........................................................................................................................................................................160
1.984  ◉  ITALIA - Classi� cador nacional de fundo preto, com quase 1.100 selos, com um ou outro sem carimbo. Grande maioria selos comemorativos. Décadas de 70 
a 90, com algo antes e depois. Só o classi� cador vale uns R$ 100...........................................................................................................................................................................200
1.985  ◉  ITALIA - 4 Classi� cadores com 2.750 selos diversos entre regulares e comemorativos. Diversidade de períodos..........................................................................250
1.986  *  ITALIA -  SÓ AÉREOS - Coleção contendo 140 selos diferentes, entre nº Yvert A1 e A134 e só até o � nal dos anos 40, a� xados com charneiras em folhas 
de álbum. Grande maioria bem limpos, sem ferrugem. Faltam apenas 6 selos para a coleção estar completa. Incluso os bons # A25 (400 Euros) e A84 (700 Euros) 
No total 2.350 Euros = R$ 16.000. Lote 9712 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................1.200
1.987  ◉  ITALIA - Publicitários - Sassone 2, perfuração 4 sobre selo de 5c. Foto certi� cado de expertização Bola�   - 700 Euros. Lote 9737 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................................................................180
1.988  -  ITALIA - Representativa coleção dentro de 3 Álbuns Davo e entre anos de 1863 a 2007. Todos em protetores. Engloba basicamente todos os setores. Ao todo, pouco 
acima de 2.000 selos diferentes (predominando os carimbados/usados) + 9 Blocos. Muitas séries completas e bem abastecido em diversos períodos. Sem as peças "caras" 
mas com muitos valores medianos e melhores, principalmente nos bons anos 30. Yvert nº: 25/32 usado, 83/86 sem carimbo, 88/91 com/sem carimbo, 93/94 sem carimbo, 
109A/C usados, 98/101 sem carimbo, 121/123 usados, 140/142 sem carimbo, 209/212 sem carimbo, 263/271 sem carimbo, 273/279 sem carimbo, 283/294 sem carimbo, 
295/304 sem carimbo, 305/320 sem carimbo, 346/356 sem carimbo, 368/373 usados/sem carimbo, 378/385 sem carimbo, 386/395 sem carimbo, 396/405 sem carimbo, 
518/529 sem carimbo, 537 usado, 539/41 sem carimbo, 561/562 usados, 595/596 usados, 599/601 sem carimbo + Aéreos 1/20 sem carimbo, 26/31 sem carimbo, 64/67 sem 
carimbo, 78/84 sem carimbo, 85/112 sem carimbo/usados, 129/130 usados + Pneumático 6/11 sem carimbo, fora outros não mencionados. A grande maioria dos selos sem 
carimbo, está sem goma. Só nestes destacados, temos 3.570 Euros. Acreditamos que a coleção toda some algo em torno de 5.000 Euros. As repetições não foram somadas. 
Só estes 3 albuns Davo, se novos fossem, teriam um custo aproximado de R$ 1.500................................................................................................................................2.500
1.989    ITALIA - Anos 1827 a 1864 - Lote com 7 sobrecartas sem selo (ou pré � latélicas ou com taxas/marcas alusivas) maioria completas e circuladas internamente. 
Lote 9773 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo a R$ 23 cada.......................................................................................................................160
1.990    ITALIA - Anos 1840 e 1841 - 2 Sobrecartas pré � latélicas, completas circuladas: Oneglia/Genova e Milano/Soncino..................................................................80
1.991    ITALIA - Ano 1863 - 2 Sobrecartas circuladas para Empoli, com chegada. Ambas com selo Yvert # 10, Sassone # 11 - 400 Euros pelo Sassone....................270
1.992    ITALIA - Ano 186 ? - Sobrecarta circulada para Firenze com chegada. Origem ? Selo Yvert taxa 1 e como de habitual, sem carimbo. Peça com ferrugem e 
outras ressalvas. Vide imagem ....................................................................................................................................................................................................................................100
1.993    ITALIA - Anos 1865 a 1868 - Lote com 4 sobrecartas (2 completas) circuladas internamente com chegada e porteadas com selos: Yvert 22 (2 peças) e 22b (2 
peças) 80 Euros pelo catálogo Sassone.........................................................................................................................................................................................................................80
1.994    ITALIA - Ano 1865 - Envelope circulado internamente com chegada. Quadra selo Yvert 15 + selo Yvert 19 isolado. Ferrugem................................................70
1.995    ITALIA - Anos 1865 a 1876 - Lote com 3 sobrecartas (2 completas) circuladas internamente com chegada e porteadas com selos da série Yvert 12/21, assim 
dividido: Yv 14 + 17, Yv 15 (par com numeral 1556) e Yv 15 (2 selos) Vide imagem..........................................................................................................................................100
1.996    ITALIA - Anos 186 ? a 1879 - Lote com 5 peças clássicas: 3 envelopes e 2 frentes de cintas. Todos circulados internamente. Selos Yvert 12 (par) 13, 23 x 2 e 
24. Vide imagem............................................................................................................................................................................................................................................................100
1.997    ITALIA - Anos 1875 e 1880 - 2 peças clássicas circulas internamente com chegada e com nitidos carimbos numerais: Ano 1875 com selo de Serviço Yvert 3 
e carimbo "871" e Ano 1880 com selo Yvert 35 e carimbo "456"................................................................................................................................................................................75
1.998    ITALIA - Ano 1870 - Jornal "Feuille D' Aoste" porteado com selo Yvert 12 e provável circulado dentro da cidade.......................................................................80
1.999    ITALIA - Ano 1883 - Envelope vindo da Alexandria para Livorno e taxado, Carimbo T (falhado) + selo Yvert Taxa 10 para pagar o valor. Peça com pontos 
de ferrugem + acentuados..............................................................................................................................................................................................................................................80
2.000    ITALIA - Ano 1891 - Envelope timbrado, mas não circulado, com série completa Yvert 46/51 que usada é cotada em 120 Euros pelo Yvert...........................85
2.001    ITALIA - Ano 1912 - Envelope não circulado com série completa Yvert 93/94 com carimbo de 1º dia (25.4)................................................................................65
2.002    ITALIA - Ano 1933 - Envelope aéreo e expresso, circulado para Tripoli com chegada. Selo Yvert Aéreo 41. Vinco + pontos de ferrugem................................50
2.003    ITALIA - Ano 1934 - Limpo envelope vincado ao meio (sem atingir nenhum selo) registrado, circulado de Roma para Mogadisco (Somalia Italiana) com 
chegada e com todos os carimbos alusivos ao 1º Voo Postal. Série completa Yvert Aéreos 78/83. Pelo catalogo Sassone, a série carimbada é cotada em 2.750 Euros e 
sobre envelope 4.000 Euros !! Peça sem nenhuma ferrugem...............................................................................................................................................................................1.500

1998

2002 2003
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2004
2005

2010 - TODOS FALSOS 

2009
2011

2016

20132012

2014

2008
2023

20192018

20242025 2022 - Série completa em folhas

20172015

2007 - Lote com 66 envelopes aéreos vindo para São Paulo
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PAÍSES - LETRA I (Continuação)
2.004    ITALIA - Ano 1946 - Envelope aéreo, registrado, circulado para o Rio de Janeiro, com carimbo de transito Italiano. Porteado com 5 selos comuns e 2 pares 
do selo Yvert 242 (25 liras) Descuído na abertura na parte superior, falta da aba do fechamento e pontos de ferrugem..............................................................................100
2.005    ITALIA - Ano 1946 - Envelope aéreo circulado para São Paulo, com chegada. Selo Yvert 537 (República Romana) + outros 4 selos comemorativos da época, 
fazendo o porte de 180 Liras. Peça com ferrugem acentuda e outras restrições. Pede-se veri� car....................................................................................................................100
2.006    ITALIA - 6 Lotes remanescentes da nossa 71ª 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 
Giudiciali (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 - Lote 9776 da nossa 
71ª, agora oferecido com 20 % de desconto, onde cada peça sai por apenas R$ 50 que é muito barato ...........................................................................................................300
2.007    ITALIA - Arquivo com 66 !! envelopes, todos AÉREOS e vindo para São Paulo. Décadas de 30 (grande maioria) e começo de 40. Normal conservação para 
peças do genero e não � latélicas. Selados com emissões regulares e/ou aéreas. Aqui pedimos apenas R$ 10 por item.................................................................................650
2.008  -  ITALIA - 2 cartões postais sem uso, antigos e com temas militares. Um deles com indicação Garibalbi e o outro parece ter sido impresso em São Paulo ? Vide 
imagem. Aparentemente parecem ser dos anos 10.....................................................................................................................................................................................................50
2.009  *   IUGOSLÁVIA - Aéreo 46 - 100 Euros..........................................................................................................................................................................................................95

PAÍSES - LETRA J

2.010  (*)  JAPÃO - 1/4 + 5/8 - 1ª e 2ª Séries - TODOS OS SELOS FALSOS e vendidos como tal. Apenas para tapar lacuna.......................................................................150
2.011  ◉   JAPÃO - 2 - Papel vergê. Na margem direita, vemos vestigio do outro selo - 375 Euros +.................................................................................................................375
2.012  ◉   JAPÃO - 5(A) Papel vergê - 200 Euros........................................................................................................................................................................................................160
2.013  ◉   JAPÃO - 7 - Papel unido - 650 Euros...........................................................................................................................................................................................................440
2.014  ◉   JAPÃO - 9(B) e 10(A) - 105 Euros.................................................................................................................................................................................................................85
2.015  ◉   JAPÃO - 21 - Plancha não identificável - 650 Euros.................................................................................................................................................................................500
2.016  ◉   JAPÃO - 28 - Plancha ? - 100 Euros pela + barata.......................................................................................................................................................................................80
2.017  ◉   JAPÃO - 29 - Plancha 2 - 85 Euros................................................................................................................................................................................................................70
2.018  ◉   JAPÃO - 30 - Plancha 4 - 130 Euros. Carimbo mudo em azul................................................................................................................................................................115
2.019  ◉   JAPÃO - 31 - 130 Euros.................................................................................................................................................................................................................................115
2.020  ◉   JAPÃO - 52 - Picote 13,5 - 125 Euros............................................................................................................................................................................................................80
2.021  ◉   JAPÃO - 60/66 - Série completa com carimbo mudo - 85 Euros..............................................................................................................................................................65
2.022  *  JAPÃO - 218/221 (Cruz Vermelha) - Série completa em folhas completas com 20 selos -  65 Euros x 20 = 1.300 Euros ++. Lote 9876 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................430
2.023  *  JAPÃO -  403 - Poucos pontos de ferrugem - 110 Euros...........................................................................................................................................................................100
2.024  **/*   JAPÃO - 407a - Folha completa com 20 selos e sem picote. Vinco diagonal no canto inferior esquerdo - 110 Euros +. Lote 9901 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................................90
2.025  *  JAPÃO - 453/456 (Esportes) Folha completa com 5 séries - 1.300 Euros. Pontos de ferrugem + acentuados...................................................................................750
2.026  ** JAPÃO - 1796/1842 (Flora) Folha completa com 47 valores ! - 70 Euros +. Lote 9930 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................70
2.027  ** JAPÃO - 2471/2476 - Série completa em mini folhas com 5 séries - 3.300 Yens de facial = +/- R$ 160. Lote 9933 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.028  ** JAPÃO - 3299/3301 - Série completa em mini folhas com 10 exemplares - 3.300 Yens de facial = +/- R$ 160. Lote 9935 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................110
2.029  ** JAPÃO - 3574/3576 - Série completa em mini folhas com 10 exemplares - 3.300 Yens de facial = +/- R$ 160. Lote 9936 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.030  ** JAPÃO - 3923/3924 - Série completa em mini folhas com 10 exemplares - 2.000 Yens de facial = +/- R$ 100. Lote 9937 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..............................................................................................................................................................................................................................................................70
2.031  **  JAPÃO - Bloco Michel 11 (Exposição Filatélica de Tokyo) Não consta do catalogo Yvert como Bloco. Catalogo Sakura C105 - Muito escasso ter conseguido 
ficar ainda ** durante tanto tempo - 38.000 Yens = Cerca de R$ 1.900 pelo catálogo Sakura. (Imagem na pag 162).....................................................................................650

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)
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2031 - Estado **

2040 - Specimen - 355 selos diferentes
2032

2033 - 2 Folders

2045 - Legião Tcheca na Sibéria

2054 - 95 selos diferentes2034 - Specimen - 57 selos

2050

2049 - Parte aérea completa

2043 - Fdcs - Caixa com 466 diferentes

2048 - Levante Russo - 220 selos

2041 - Fdcs - 144 diferentes

2047 - Levante Russo - 136 selos
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PAÍSES - LETRA J (Continuação)
2.032  *  JAPÃO -  Bloco 23 - 175 Euros......................................................................................................................................................................................................................155
2.033  **  JAPÃO -  2 Folders especiais Yvert Kit 4 e Kit 6 - 1.800 Yens de facial...................................................................................................................................................110
2.034  **/*  JAPÃO -  SPECIMEN - Coleção com 57 diferentes, sendo 31 isolados e 26 a� xados com charneiras em espécie de editais informativos. Décadas de 70 a 
90. Parte temáticos e quase todos comemorativos....................................................................................................................................................................................................250

2.035 ** JAPÃO - FOLHAS DE CADERNETAS - Bela coleção acondicionada em 2 classificadores, contendo 179 folhas de Cadernetas 
diferentes, do tipo sempre com 10 exemplares, com cortes nas laterais e na parte inferior. Todas constam do catálogo Yvert e do catálogo 
Sakura. Entre Yvert 1667a (Ano 1988) e 3195a (Ano 2002) Todas também em protetores e uma a uma classificadas. No total temos de facial: 
128.650 Yens = +/- R$ 6.400. Aqui pedimos 30% abaixo do facial. Lote 10.005 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto............4.300
2.036 ◉ JAPÃO - Lote com 11 pacotes já confeccionados para venda: 5 pacotes com 200 selos, 1 com 300 selos, 3 com 400 selos e 2 com 500 selos. Regulares/
Comemorativos. Alguma repetição dentro dos pacotes e logicamente entre eles. Total 3.500 selos usados. Lote 10.012 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto. Aqui saindo a menos de 0,04 centavos por selo.................................................................................................................................................................................120
2.037  ◉  JAPÃO - Coleção em classificador, contendo 585 selos diferentes + 1 folha de Caderneta. Desde a parte clássica e basicamente separados pelo formato. Vários 
selos com mediano valor e onde só 24 deles etiquetados já somam 500 Euros = +/- R$ 3.500. Incluso Yvert # 437 (85 Euros, mas com ferrugem). Lote 10.013 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................160
2.038  -  JAPÃO - 2 Classi� cadores nacionais de fundo preto, contendo cerca de uns 2.600 selos com carimbo (maioria) e sem. Incluso também 27 Blocos (estes todos 
diferentes) Grande predominância para os selos COMEMORATIVOS, com bem + de 1.000 diferentes. Alguns blocos ainda estão na sua embalagem original. Engloba 
as épocas de 40 a começo de 2.000. Enorme variedade de tipos. Inicio de coleção bem vantajoso....................................................................................................................550
2.039 **/* JAPÃO - QUADRAS - 4 "Pacotes" com 364 quadras: 39 diferentes, 76 diferentes, 119, de 31 tipos diferentes e 130 diferentes. Décadas de 60 a 80. Logicamente 
há repetições entre elas. Só selos COMEMORATIVOS. Cerca de 1.100 Euros = +/- R$ 7.500. Ideal para o revendedor, pois pedimos menos de R$ 1 por quadra. Lote 
10.016 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................................................................................................................300
2.040  **/*  JAPÃO - SPECIMEN - Coleção em classificador, contendo 355 selos DIFERENTES, sendo 282 Comemorativos e 73 Regulares, entre meio dos anos 60 e 
meio dos anos 70. Todos com a sobreestampa SPECIMEN em caracteres Japoneses. Diversos temáticos pelo meio: Fauna, Flora, Esportes, Pintura, Navios etc. Aqui 
pedimos menos de R$ 2,30 cada (cerca de 0,40 centavos de  dólar !!) Incluso faciais de até 1.000 Yens. Lote 10.017 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto........800
2.041  JAPÃO - FDC's - Lote com 144 diferentes entre décadas de 70 e 80. Lote 10.056 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................160
2.042   JAPÃO - Souvenirs/Cadernetas - Caixa com 83 deles, à principio diferentes e a maioria dentro das décadas de 80 e 90. Alguns são inteiros postais, outros 
só cartões postais. Diversidade de quantidade dentro de cada um deles. Alguns tem 4 itens dentro, outros 15 ! Lembrando, que nenhum tem selos dentro, só peças. 
Mediante solicitação, podemos enviar algumas imagens da parte de dentro/capas dos itens. Todos em belíssima qualidade. Lote 10.057 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo à R$ 3 cada.......................................................................................................................................................................................240
2.043   JAPÃO - FDC's - Lote em caixa e dentro de 15 porta envelopes, com 466 diferentes entre anos 1964 e 1982. Lote 10.059 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto. Aqui pedimos apenas R$ 1 cada.....................................................................................................................................................................................450

PAÍSES - LETRA L

2.044  ◉  LAGOS - 35/36 - Ambos com carimbos fortes (vide imagem) 100 Euros...............................................................................................................................................75
2.045  (*)/*  LEGIÃO TCHECA NA SIBÉRIA - Yvert 4 (2 tipos diferentes) 5 (2 tipos diferentes) e série completa 6/14 - 590 Euros. Escasso aparecer..........................500
2.046  ◉  LEVANTE INGLÊS - 11 - 55 Euros...............................................................................................................................................................................................................50
2.047  ◉/*/(*)   LEVANTE RUSSO -  Lote com 136 selos diversos, com e sem carimbo, a� xados com charneiras em antigas folhas de album e em cartela. Lote 10.148 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 30% de desconto.........................................................................................................................................................................................70
2.048 ◉/*/(*)  LEVANTE RUSSO -  Cartela com 220 selos diversos, com e sem carimbo. Lote 10.150 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......180
2.049  * LIBIA ITALIANA - Aéreos 1/24 - Parte Aérea completa. A� xados em folhas de album com charneiras. Maioria bem limpos, sem ferrugem. 112 Euros (R$ 
770) pelo Yvert e 209 Euros (R$ 1.400) pelo Sassone. Lote 10.183 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....................................................................120
2.050  *  LIBÉRIA - Cartas registradas 6/9 - Série completa sem picote. Sem cotação nos catálogos Yvert e Michel. Pontos de ferrugem....................................................60
2.051 ◉   LIECHTENSTEIN - 263/265 - Série completa em mini folhas gomadas e com carimbo comum. Dobra nos 2 sentidos das folhas, mas aqui só estamos 
computando as 12 séries que integram o conjuto - 420 Euros. Lote 10.252 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................150
2.052  ◉  LOURENÇO MARQUES - 28 - 50 Euros.....................................................................................................................................................................................................50
2.053  */(*)  LOURENÇO MARQUES - 32/46 - Série completa - 50 Euros............................................................................................................................................................50
2.054  ◉/(*)/*  LOURENÇO MARQUES - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em  protetores e contendo 95 selos 
diferentes entre anos 1895 e 1921. País considerado "fechado", pois seu ultimo selo foi emitido à cerca de 100 anos - 245 Euros de catálogo.........................................200
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2079 - Macau - Coleção com 226 selos usados diferentes

2069 - Fechos da série

2056
2078

2058

2086 2088

2111 2105

2091

21012100

2082 - Tudo **2081 - Macau - Anos 1999 a 2008 basicamente completo, em 2 Albuns e tudo **

2080 - Macau - Coleção com 196 selos + 2 Blocos, todos sem carimbo

2089

2075 - Lote com 10 exemplares

2083 - Fdcs - 21 diferentes
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PAÍSES - LETRA M
2.055  ◉  MACAU - 2, 36 e 41 - 102 Euros pelo catálogo Michel para os + baratos................................................................................................................................................85
2.056  (*)  MACAU - 5(A) Picote 12,5 - Adelgaçamento central - 300 Euros no catálogo Michel para ele perfeito.........................................................................................120
2.057  (*)  MACAU - 11 x 2 e 14 - Todos com adelgaçamento em maior ou menor intensidade ........................................................................................................................50
2.058  ◉  MACAU - 22, 23, 25 e 28 - Todos com pequenos adelgaçamentos. Frente OK.......................................................................................................................................60
2.059  ◉  MACAU - 30 e 31 - 50 Euros pelo catálogo Michel......................................................................................................................................................................................50
2.060  ◉  MACAU - 76 e 77 - 80 Euros pelo catálogo Michel......................................................................................................................................................................................60
2.061  ◉  MACAU - 94, 95 e 104 - 61 Euros pelo catálogo Michel..............................................................................................................................................................................50
2.062  ◉  MACAU - 93/95 - 76 Euros pelo catálogo Michel........................................................................................................................................................................................60
2.063  ◉/(*)  MACAU - 96/97 usados e 98/99 novos sem goma - 76 Euros pelo catálogo Michel........................................................................................................................60
2.064  ◉  MACAU - Michel 111 - Pequeno fragmento com 2 metades bi-partidas que formariam 1 selo...........................................................................................................80
2.065  (*)  MACAU - 128 - 80 Euros pelo catálogo Michel........................................................................................................................................................................................60
2.066  ◉  MACAU - 147 - 2 pequenos fragmentos com 2 metades (superior/inferior)..........................................................................................................................................60
2.067  (*)  MACAU - 162/164 - Fechos da série - Emitidos sem goma - 81 Euros pelo catálogo Michel............................................................................................................65
2.068  (*)  MACAU - 206 + 219 (B) 60 Euros no catálogo Michel............................................................................................................................................................................50
2.069  (*)  MACAU - 222/225 - Fechos da série - Emitidos sem goma - 230 Euros pelo catálogo Michel.........................................................................................................180
2.070  (*)  MACAU - 266 - Emitido sem goam - 50 Euros pelo catálogo Michel...................................................................................................................................................50
2.071  ◉  MACAU - 331, 332B e 334 - 93 Euros no catálogo Michel.........................................................................................................................................................................75
2.072  *  MACAU - 336 - 60 Euros pelo catálogo Michel...........................................................................................................................................................................................50
2.073  */(*)  MACAU - 338/339 - 75 Euros pelo catálogo Michel.............................................................................................................................................................................55
2.074  *  MACAU - 363/372 (Flores) Série completa - 100 Euros pelo catálogo Michel........................................................................................................................................80
2.075  */(*)  MACAU - 374 (Padre Manoel da Nóbrega) Lote com 10 exemplares - 250 Euros..........................................................................................................................180
2.076  **  MACAU - 464/467 - Série completa - 50 Euros nos catálogo Michel e Yvert..........................................................................................................................................50
2.077  **  MACAU - Ano de 1985 completo sem o Bloco - 143 Euros pelo catálogo Michel.............................................................................................................................120
2.078  *  MACAU - Michel I - Não colocado à venda. Não consta do Yvert - 350 Euros....................................................................................................................................350
2.079  ◉  MACAU - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, com charneiras e contendo 226 selos diferentes,  entre anos 1884 
e 1981. Diversos itens medianos e melhores, como Michel 70/77 (falta nº 72 - 163 Euros só eles) Alguns selos melhores "virados" pois tem senões visíveis. É sem dúvida 
a + cara das Ex Colonias Portuguesas, hoje pertencente à China .........................................................................................................................................................................350
2.080  **/(*)/*  MACAU - Coleção montada em folhas de album tiradas da web e baseada no catalogo Scott, em  protetores e contendo 196 selos diferentes + 2 Blocos 
e entre anos 1884 e 1989. Diversos itens medianos, marcando até 50 Euros. Incluso nº Michel 384/385 com senão e não computados (600 Euros se perfeitos) Bloco 2 
(70 Euros) 536/539 (70 Euros) Bloco 12 (70 Euros) No total, temos cerca de 2.000 Euros pelo catálogo Michel...........................................................................................1.000
2.081 ** MACAU - Período de Governo Chinês - Bela coleção, dentro de 2 luxuosos albuns, do fabricante Vostok (Chinês ?) com estojo e todas as folhas com hawid 
transparente. Tudo sem 1 ponto de ferrugem. Basicamente completa (selos, Blocos e alguns outros itens) entre o período de 1999 a 2008. Esta coleção foi adquirida 
quando o ex colecionador morou no Japão e onde foram gastos 73.000 Yens nos selos + 20.000 Yens nos 2 albuns = 93.000 Yens = +/- R$ 4.300 pelo câmbio oficial. 
Aqui pedimos apenas 1/4 deste valor. Oportunidade única para se adquirir uma coleção com este nível e seguramente não existe outra nestas condições disponível no 
mercado nacional. Vem da mesma origem do lote 1.908............................................................................................................................................................................................1.100
2.082  **  MACAU - Pequeno conjunto com séries e na maioria dos casos com seu respectivo Bloco. Entre anos 1994 e 2008. Cotados e numerados pelo catálogo Michel 
e com um total de 146 Euros.......................................................................................................................................................................................................................................140
2.083    MACAU - 21 Fdcs diferentes entre anos 1958 e 1999 - Cotação de 356 Euros pelo catálogo A� nsa de 2011 (11 anos atrás).....................................................280
2.084  ◉  MADEIRA - Facial 10Rs com � ta curva sem picote - Reimpressão carimbada......................................................................................................................................50
2.085  (*)  MADEIRA - Facial 25Rs com � ta curva sem picote - Reimpressão o� cial segundo o catálogo A� nsa.............................................................................................50
2.086  *  MADEIRA - Yvert 2, A� nsa 1 - Quase todo engordurado pela goma - Reimpressão ?..........................................................................................................................80
2.087  *  MADEIRA - 7 - Gomado. Alguns dentes irregulares no lado esquerdo (110 Euros)..............................................................................................................................60
2.088  *  MADEIRA - 10 - Gomado e escurecido - 220 Euros.................................................................................................................................................................................150
2.089  (*)  MADEIRA - 11 - Sem goma e escurecido - 200 Euros............................................................................................................................................................................150
2.090  ◉  MADEIRA - 13 - 110 Euros. Pontos de ferrugem.......................................................................................................................................................................................85
2.091  *  MADEIRA - 16(A) Variedade: Sobreestampa MADEIRA dupla...............................................................................................................................................................80
2.092  *  MADEIRA - 18(A) Picote 12,5 - Ferrugem frontal (80 Euros)....................................................................................................................................................................55
2.093  ◉  MADEIRA - 18(A) Picote 12,5 - 70 Euros....................................................................................................................................................................................................55
2.094  (*)  MADEIRA - 18 e 20 - Ambos reimpressões o� ciais - 90 Euros pelo catálogo A� nsa..........................................................................................................................70
2.095  *  MADEIRA - 19(A) e (B) Picotes 12,5 e 13,5 - 77 Euros..............................................................................................................................................................................65
2.096  *  MADEIRA - 22(A) Picote 12,5 - 85 Euros....................................................................................................................................................................................................75
2.097  ◉  MADEIRA - 23(B) Picote 13,5 - 65 Euros. Pontos de ferrugem.................................................................................................................................................................50
2.098  ◉  MADEIRA - 24(A) Picote 12,5 - 75 Euros....................................................................................................................................................................................................65
2.099  ◉  MADEIRA - 25(A) Picote 12,5 - 60 Euros. Pontos de ferrugem.................................................................................................................................................................50
2.100  *  MADEIRA - 25(A) Picote 12,5 - 100 Euros..................................................................................................................................................................................................85
2.101  *  MADEIRA - 27(B) Picote 13,5 - 220 Euros................................................................................................................................................................................................190
2.102  (*)  MADEIRA - 30(B) Picote 13,5 - 85 Euros..................................................................................................................................................................................................75
2.103  *  MADEIRA - 32(A) e (B) Picotes 12,5 e 13,5 - 75 Euros..............................................................................................................................................................................60
2.104  *  MADEIRA - 34/41 - 3 selos com grossa charneira - 65 Euros....................................................................................................................................................................50
2.105  *  MADAGASCAR (Correio Interno Britanico) Ano 1895 - Stanley Gibbons 57 - Não consta no catálogo Yvert. Pontos de ferrugem...........................................50
2.106  **  MADEIRA - Anuários de 1982 a 1988 dentro dos folders do correio - 90,15 Euros.............................................................................................................................90

- 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 
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2113

2107 - 28 selos diferentes

2108 - 134 selos + 16 Blocos

2122 - 37 Inteiros Postais

2118 - 1ª série pelo Sassone

2114 2120

2127 - Sem a legenda

2125 - Cia Moçambique - Coleção com 156 diferentes

2129 - Série completa
2123 - Inteiros Postais - 112 peças

2124 - Cia Moçambique - Coleção com 203 diferentes

2116

2119

2109
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PAÍSES - LETRA M (Continuação)
2.107  -  MADEIRA - Coleção contendo 28 selos diferentes, sendo 21 sem carimbo (com e sem goma) e 7 usados. Entre anos 1868 e 1925 (parte antiga) Afixados em 
folhas de album baseados pelo catalogo Scott e tiradas da web. Alguns selos da 3ª série com imperfeições. Alto valor de catálogo...........................................................100
2.108  **  MADEIRA - Coleção entre anos 1980 e 2003, dentro de classificador, encaixado sequencialmente e contendo 134 selos + 5 Cadernetas + 16 Blocos, todos 
diferentes. Um ou outro item no estado * no meio e talvez algum sem goma.No total 404 Euros....................................................................................................................300
2.109  ◉  MAKOW (Polonia Local - 1ª Guerra) 7 selos do Reich sobreestampados, de 6 diferentes faciais, dos 10 emitidos. Todos sobre fragmento com carimbo: 
Malow 17.12.18 - Constam do catálogo Polonês (Fischer)...................................................................................................................................................................................100
2.110  ◉  MALACCA - 182A - 50 Euros........................................................................................................................................................................................................................50
2.111  *  MALTA - 10 - Falha central na goma - 50 Euros (Imagem na pag 164)....................................................................................................................................................50
2.112  *  MARROCOS INGLÊS - Setor IV - Yvert 17b - 80 Euros............................................................................................................................................................................75
2.113  (*)  MAURICIO - 13 e 16 - 65 Euros..................................................................................................................................................................................................................60
2.114  ◉  MAURICIO - 17 - Quatro margens intactas - 50 Euros..............................................................................................................................................................................50
2.115  ◉  MAURICIO - 266/280 (Aves) Série completa. Parte com poucos pontos de ferrugem - 55 Euros.......................................................................................................50
2.116  **/*   MÉDIO  ORIENTE - Yvert 1/9 (8 jogos) + Taxa 1/5 (4 jogos) e SOMALIA ITALIANA Yvert 1/8 (7 jogos) Total 397 Euros (R$ 2.700) Todos calculados pela 
2ª coluna, embora muitos estejam **. Lote 10.484 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................180
2.117  ◉/*  MÉDIO ORIENTE  - Lote com 14 selos diferentes, sendo 3 usados e o restante novos. Para a 1ª série estar completa, falta o nº 7..............................................50
2.118    MÉDIO ORIENTE - Ano 1942 - Sassone 1/5 - 1ª Série completa sobre envelope não circulado com data 31.12.42 - Sabemos que é a 1ª série pela data. Selos 
com pontos de ferrugem e peça com vinco horizontal inferior. Valor dos selos usados: 750 Euros pelo catálogo Sassone. Entra no setor de selos nº 1.........................350
2.119    MÉDIO ORIENTE - Ano 1943 - Sassone Ex 6/14 - Envelope não circulado com 9 diferentes valores. Pontos de ferrugem........................................................60
2.120  ◉  MÉXICO - 7 - Belo pliê vertical, mas vinco horizontal não visivel pela frente........................................................................................................................................50
2.121  -  MÉXICO - Coleção dentro de 2 Albuns Mexicanos, com pouco + de 700 selos diferentes entre anos 1863 e 1993. A maioria do material está concentrado nas 
décadas de 60 a 80. Novos e usados e todos a� xados com charneiras. Incluso 1 Mini folha e 1 Bloco. Material bem limpo de um modo geral.......................................250
2.122     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. Lote 10.513 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................160
2.123   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. Aqui saindo à U$ 0,50 cada 
peça. Lote 10.514 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................380
2.124  -  MOÇAMBIQUE (CIA) Coleção montada em album Eládio dos Santos, com 203 selos diferentes, grande maioria sem carimbo com várias séries completas, 
incluíndo a 1ª. Acompanha NYASSA, com 59 selos diferentes, maioria sem carimbo. Todos em protetores..................................................................................................180
2.125  ◉  MOÇAMBIQUE (CIA) Coleção montada em folhas tiradas da web e baseada pelo catálogo Scott, com 156 selos diferentes usados, englobando o período de 
1892 a 1941, quando foi emitido seu ultimo selo. Todos a� xados com charneiras. Incluso a 1ª série completa. País considerado  "fechado" cujo ultimo selo foi emitido 
à cerca de 80 anos..........................................................................................................................................................................................................................................................200
2.126  */(*)  MOÇAMBIQUE (CIA) Coleção montada em folhas tiradas da web e baseada pelo catálogo Scott, com 194 selos diferentes sem carimbo, com e sem goma, 
englobando o período de 1892 a 1940, quando foi emitido seu ultimo selo. Todos a� xados com protetores. País "fechado" cujo ultimo selo foi emitido à cerca de 80 
anos. No total temos 330 Euros de catálogo..............................................................................................................................................................................................................250
2.127  (*)  MOÇAMBIQUE - Yvert 546 (Camões) Variedade: Falta da cor marrom escuro ? � cando sem a legenda do país.........................................................................80
2.128  **  MOÇAMBIQUE - 1694K/T + 1694BV/CD e 1694CP/CX - Todos do ano 2001 e relativo à Pintores Famosos - 54 Euros.............................................................50
2.129  *  MOÇAMBIQUE - Bene� ciência 1/8 - Série completa - 1 selo sem goma no meio - 58 Euros..............................................................................................................50
2.130    MOÇAMBIQUE - Ano 1950 - Ano Santo - 3 Inteiros postais sem uso, tipo Carta Bilhete em diferentes cores. Origem e qualidade européia.........................80
2.131    MOÇAMBIQUE - Aerogramas/Carta Bilhete - Lote com 33 itens, quase todos sem uso e de 17 tipos diferentes. Entre meio da década de 50 e começo de 60. 
Qualidade européia.......................................................................................................................................................................................................................................................120

2126 - Cia Moçambique - 194 diferentes

2131 - Aerogramas - 33 itens
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2135 - Moçambique - Coleção entre anos 1975 e 1993

2137 - 2 Classificadores com 600 selos + 23 Blocos, todos diferentes

2141

21462140

2133 - 61 quadras diferentes

2132 - 250 tipos x 5 de cada

2136 - Moçambique - Coleção com 464 selos diferentes usados
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PAÍSES - LETRA M (Continuação)
2.132  ◉/(*)  MOÇAMBIQUE - Folhas de classi� cador com 250 tipos diferentes x 5 de cada. Entre � nal do século 19 e ano 1975 (antes da independência) Grande 
maioria comemorativos e diversos temáticos (Fauna, Esportes, Heráldica, Mapas, Navios etc) Uns 20 tipos sem carimbo. Incluso séries completas. Ideal para o 
revendedor, que pode vender 5 conjuntos. Total 1.250 selos...................................................................................................................................................................................200
2.133  **  MOÇAMBIQUE - QUADRAS - Classi� cador com 61 quadras diferentes entre anos 1984 e 1986, sempre em selos/séries completas. Diversos temáticos no 
meio. No total, tem 346 Euros.....................................................................................................................................................................................................................................200
2.134  ◉  MOÇAMBIQUE - Envelope com 3.900 selos, quase todos comemorativos e de dezenas de tipos diferentes. Rarissimos selos pós independência (ano 1975) 
Muitos temáticos: Fauna, Heráldica, Aviação, Navegação, Mapas etc. Aqui pedimos menos de 0,08 centavos por selo................................................................................300
2.135  **/*  MOÇAMBIQUE - Coleção montada em protetores, sob folhas de album Yvert e englobando o período pós independência, de 1975 a 1993. Não completo, 
mas com 351 selos + 8 Blocos, todos diferentes. Acima de 60 séries completas. Vasto material temático - 356 Euros de catálogo...............................................................300
2.136  ◉  MOÇAMBIQUE - Coleção montada em folhas tiradas da web e baseada pelo catálogo Scott, englobando o período de 1877 a 1975 (Tempo de Colonia 
Portuguesa) a� xados com charneiras. Incluso nº Yvert 6 (70 Euros) e 387/410 (40 Euros) No minimo 30 séries completas. No total 464 selos diferentes usados.......300
2.137  **/*  MOÇAMBIQUE - 2 Classi� cadores com quase 600 selos diferentes e só do período pós independência (anos 1976 a 2002) Incluso ainda 23 Blocos. Muitos 
temáticos no meio e com + de 90 séries completas. Encaixados sequencialmente. No total temos 830 Euros...............................................................................................580
2.138  **/*/(*)  MOÇAMBIQUE - Bem representativa coleção montada em folhas tiradas da web, dentro de pasta e baseada pelo catálogo Scott, englobando o período 
de 1877 a 1998. Entre os anos 1975 e 1993 bem completo. Todos em protetores. Incluso o bom selo Yvert # 6 mas que possivelmente é uma reimpressão o� cial e que foi 
cotado como tal. Também inclusa a boa série Yvert # 387/410 (faltando o nº 406) Nas primeiras séries, temos diversas variações de picote e sempre foi calculado o + 
barato, independente de qual seja. Ao todo, 1.187 selos diferentes, com 160 séries completas + 23 Blocos. Raramente se vê uma coleção desta antiga colonia Portuguesa 
sendo oferecida no mercado. Total 1.612 Euros.....................................................................................................................................................................................................1.300
2.139  *  MÔNACO - Aéreo 13/14 - Lote com 15 séries completas, sendo 10 em folha completa com intervalo e canto datado. Ferrugem acentuada - 106 Euros (R$ 700) 
fora o plus pelo canto datado. Lote 10.539 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................60
2.140 **  MÔNACO - Bloco 37a (Europa Cept) sem picote - 390 Euros. Lote 10.542 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........................300
2.141  ◉  MOQUEQUA (Perú Local) Facial de 1 centavo...........................................................................................................................................................................................50

PAÍSES - LETRA N

2.142 **/*  NAÇÕES UNIDAS - Anos 1951 a 1971 Completo com os 5 Blocos. Todos em protetores e a� xados em album. De catálogo temos 576 Euros = +/- R$ 4.000. 
Lote 10.562 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................320
2.143    NAÇÕES UNIDAS - Envelope timbrado o� cial com endereçamento retirado, contendo o 1º e único selo pré cancelado das Nações Unidas (Yvert 2a) 
e cotado 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. Lote 10.563 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................170
2.144     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. Lote 10.562 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................................................................170
2.145   NAÇÕES UNIDAS - Década de 80 - Pacote contendo 60 envelopes, todos circulados para o Rio de Janeiro e enviados pelo United Nations Postal 
Administration (Serviço de assinaturas) Maioria em formato maior e todos porteados com selos comemorativos, visto que a ONU não emite selos regulares. Lote 
10.565 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................80
2.146  ◉  NATAL - 4 - Sobre fragmento - 550 Euros. Escasso selo. Lote 1.651 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 10% de desconto..........................................450

2138

2143

2142
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PAÍSES - LETRA N (Continuação)
2.147  ◉  NATAL - 8 - 110 Euros..................................................................................................................................................................................................................................100
2.148  ◉  NATAL - 9 - 60 Euros.......................................................................................................................................................................................................................................55
2.149  ◉  NATAL - 72 - 1 Libra - Alguns pontos de ferrugem - 75 Euros..................................................................................................................................................................70
2.150  *  NATAL - 72 - 1 Libra - Alguns pontos de ferrugem na parte superior - 250 Euros...............................................................................................................................250
2.151  ◉  NATAL - 79 - Escurecido - 150 Euros..........................................................................................................................................................................................................120
2.152  (*)  NEPAL (Estado Princepesco da India) 7 - Exemplar de luxo, canto superior direito de folha !!........................................................................................................50
2.153  (*)  NEPAL (Estado Princepesco da India) 7/9 - 50 Euros.............................................................................................................................................................................60
2.154  ◉/*/(*)  NIASSA -  27/39 - Lote com 14 séries completas, sendo 7 usadas/carimbadas e 7 sem carimbo, com e sem goma ou com ela escurecida/pontos de 
ferrugem - 283 Euros. Temática Fauna (Girafa/Camelo)........................................................................................................................................................................................180

2147

2149

2158 - Cadernetas entre anos 1995/1999
2157 - Década de 90 completa dentro de anuários

2162 - Coleção com 600 selos diferentes2155 - 77 diferentes sem carimbo 2156 - 53 diferentes usados

2150

2151

2152

2154 - 14 séries completas - 7 com e 7 sem carimbo
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2.159  ◉/*/**  NORUEGA - Importante coleção, contendo 2.152 !! itens diferentes, entre anos 1856 e 2018. No começo, logicamente todos 
usados, mas à partir dos anos 30 mista e quase tudo sem carimbo à partir dos anos 60. Acompanham dezenas de cadernetas. Acondicio-
nados em 3 albuns Yvert, sendo 1 do modelo antigo (tamanho maior) e 2 dos + modernos, onde um tem as folhas impressas e o outro com 
tiras tipo classi� cador. Só de facial dos ultimos anos, temos um bom valor. É possível que nos selos + atuais, alguns apresentem pontos de 
ferrugem, mas de forma inexpressiva diante da coleção. Nunca antes tivemos um coleção com este "potencial" para venda. Oportunidade 
ímpar para quem quer começar uma coleção deste país - No total, temos 6.644 Euros !!.....................................................................4.650
2.160  **/*  NOVA CALEDONIA - 332/335 + Bloco 3 (Esportes) 67 Euros ...........................................................................................................................................................50
2.161  ◉  NOVA ZELÂNDIA - 31, 35 e 41 - Centragem conforme imagem. Pontos de ferrugem - 125 Euros...................................................................................................80
2.162  ◉  NOVA ZELÂNDIA - Coleção dentro de classi� cador importado de fundo preto, contendo pouco + de 600 selos diferentes entre anos 1877 e 1992. Encaixados 
sequencialmente e em protetores. Todos etiquetados, mas não comprovados por nós, mas ao que tudo indica, classi� cados certos. Só o classi� cador usado e vazio vale 
fácil R$ 120.....................................................................................................................................................................................................................................................................350

2.155  */(*)  NIASSA -  Coleção montada em folhas tiradas da web e baseada pelo catálogo Scott, contendo 77 selos diferentes sem carimbo, com e sem goma, engloban-
do o período de 1898 a 1925, quando foi emitido seu ultimo selo. Todos a� xados com charneiras. País "fechado" cujo ultimo selo foi emitido à quase 100 anos.......120
2.156  ◉  NIASSA -  Coleção montada em folhas tiradas da web e baseada pelo catálogo Scott, contendo 53 selos diferentes, englobando o período de 1898 a 1925, 
quando foi emitido seu ultimo selo. Todos a� xados com charneiras. País "fechado" cujo ultimo selo foi emitido à quase 100 anos. Material que é muito + escasso ser 
encontrado no estado "usado".....................................................................................................................................................................................................................................120
2.157  **  NORUEGA - Década de 90 dentro dos anuários o� ciais do correio - 1.615 Coroas Norueguesas de facial = R$ 695...................................................................750
2.158  **  NORUEGA - Anos de 1995 e 1999 completo nas cadernetas, dentro de folder o� cial dos correios. 336 Coroas Norueguesas de facial = R$ 145...................180
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PAÍSES - LETRA O
2.163  **/*  OCCUSSI AMBENO (Sultanato)  - Cartela com 2 séries diferentes, com seus respectivos Blocos. Emissão não oficial, de Timor. Total 15 selos e 4 Blocos. 
Vide maiores detalhes a respeito, no Google...............................................................................................................................................................................................................70
2.164  */(*) OCUPAÇÃO JAPONESA - JAVA + SUMATRA - Coleção completa (segundo os catálogos Sakura e Scott) montada em folhas de album Scott (tiradas do 
computador) toda sem carimbo, salvo o nº Scott N14 que está usado. Todos em protetores. Pelo catálogo Yvert só consta uma série desta ocupação. Scott N1/N38 - U$ 
190 pelo catalogo de 1998 ! Lote 10.755 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................320
2.165  */(*) OCUPAÇÃO JAPONESA - MALACCA - Coleção montada em folhas de album Scott (tiradas do computador) contendo 39 selos diferentes, maioria sem 
carimbo: Yvert # 9/11, 13, 15 Usado (sem cotação no Yvert) 18, 20 (sobreestampa invertida) 22/23, 24 (sobreestampa preta e vermelha) 25/40 + Taxa 1, 8, 10 (sem 
cotação no Yvert) 12/13, 14/21 (falta nº 15) Todos em protetores. Escasso aparecer este tipo de material em coleções. Lote 10.769 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................400

2166

2167 - Ocupação Japonesa - Quadras - 25 diferentes

2168 - Ocupação Japonesa - 81 selos diferentes usados

2165 - Ocupação Japonesa em Malacca - 39 diferentes
2180

2172 - Paraguai - 560 selos

2182 - Lote com 89 séries completas

2173

2174 - Lote com 21 selos

2181

2169 - Ocupação Japonesa - 140 diferentes sem carimbo

2164 - Ocupação em Java e Sumatra - Coleção completa
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2.166  -  OCUPAÇÃO JAPONESA - Antigas folhas quadriculadas com texto manuscrito em Japonês, contendo 61 selos diferentes, com e sem carimbo. Engloba: 
Sumatra, India Holandesa (algo de Indonésia Autonoma também) Java e Malásia. Lote 10.818 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................240
2.167  */(*)/◉  OCUPAÇÃO JAPONESA - QUADRAS - Inusitado conjunto com 25 Quadras diferentes, sendo 23 sem carimbo e 2 com carimbo/usadas. Assim 
dividido: Birmânia (13 Quadras, Inclusíndo Yvert 50 - 150 Euros e Yvert 55/57 - 36 Euros) Borneo (1 Quadra) Filipinas (2 Quadras) Negri Sembilan (1 Quadra) Malacca 
(7 Quadras, incluíndo Yvert 27/33 - 28 Euros + Taxa 16 usado, que sequer tem cotação no catálogo Yvert) e India Holandesa com sobreestampa diagonal da Indonésia, 
que não foi encontrado em nenhum catálogo convencional e por � m sobreestampa de "Pavão" (Birmânia) mas não é garantida. Lote 10.820 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................280
2.168  ◉  OCUPAÇÃO JAPONESA - Cartela com 81 selos usados/carimbados, englobando: Birmânia, Java, Sumatra, Filipinas, Malacca, Selangor, Negri Sembilan, 
Pahang, Penang e Perak. Itens melhores do meio, como Malacca Yvert 37/8 + 40 (23 Euros) e principalmente Birmânia Yvert 23/32 (78 Euros) e Yvert 24 em azul (Prova 
?) + variações de cores da série Yvert 33a/35a (sem picote) e Yvert 36 (27 Euros) Alguns selos não constam do catálogo Yvert e outros sequer tem cotação para usados. 
Pouco comum aparecem quantias assim de selos usados. Lote 10.821 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................450
2.169  */(*)/◉  OCUPAÇÃO JAPONESA - Cartela contendo 140 !! selos diferentes, de várias localidades. Incluso séries completas, sem picote (Filipinas) alguns 
"Pavões" da Birmania (não garantidos) selos margem de folha, Sumatra, diversos selos sobreestampados etc. Quase tudo sem carimbo. Lote 10.822 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................560

PAÍSES - LETRA P

2.170  ◉/*  PALESTINA (Ocupação Transjordania) 14 * e 15 Usado - 65 Euros.....................................................................................................................................................55
2.171  **  PANAMÁ - 626/805 (Olimpíadas de Moscou) 6 diferentes folhas completas com 30 selos em cada = 180 selos - 375 Euros. Lote 10.484 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................280
2.172  -  PARAGUAI - Cerca de 560 selos, novos e usados, afixados com charneiras em folhas de album quadriculado. Maioria diferentes. Colecionados sequêncial-
mente. Começa no século 19 e vai até meados dos anos 60. Muito boa qualidade................................................................................................................................................200
2.173      PARAGUAI - Ano 1961 - Michel 986/992 + 993/997 + Blocos 14 a 17 (Europa) Todos sobre Fdcs não circulados e com carimbos alusivos. Cotação de 296 
Euros pelo catalogo Michel de 2005 para eles soltos, sem contar o plus pelos Fdcs. Pontos de ferrugem........................................................................................................200
2.174  ◉   PERÚ - 11 - Lote com 21 exemplares em qualidade mista. Alguns carimbos 100%..............................................................................................................................75
2.175  ◉   POLONIA - 544/547 - 4 valores e cada um deles com 10 diferentes reclames anexos. Total 20 quadras. Carimbo de favor. 300 Euros pelo catálogo Michel - Lote 
10.931 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................80
2.176  -   POLONIA - Bem representativa coleção contendo milhares de selos DIFERENTES entre os anos 1918 e 2001e distribuído em 5 pastas plásticas, com folhas 
impressas baseadas pelo catalogo Scott. São centenas de séries completas, além de 120 !! Blocos/Mini folhas. Alguns períodos bem completos. Todos em protetores. 
Faltam logicamente os selos + caros, mas temos muitos itens medianos e melhores, como por exemplo: Yvert nº 427 usado, Aéreos 24/26 usados e os bons Blocos: 5/5a, 
9, 23, 24, 28/30 e 40 - Todos sem carimbo. Só nestes 10 itens temos 1.225 Euros. Alguns selos tem repetição e alguns também estão nos 2 estados. A coleção está mista, 
entre selos com e sem carimbo e de um modo geral está bem limpa. Certamente temos vários mil Euros de catalogo se somados um a um. Já faz um tempo que não 
tínhamos uma coleção assim à venda.....................................................................................................................................................................................................................1.800
2.177  ◉  PONTA DELGADA - 12 - 55 Euros no Yvert e 76 Euros no Afinsa.........................................................................................................................................................50
2.178  ◉   PORTO RICO - Taxa 3 - 70 Euros.................................................................................................................................................................................................................55
2.179  ◉   PORTUGAL - 26 - Picote conforme imagem - 55 Euros...........................................................................................................................................................................50
2.180  (*)  PORTUGAL - 77 - 220 Euros....................................................................................................................................................................................................................180
2.181  *  PORTUGAL - 126 - Selo com 2 variedades: Sem picote e com o facial bem deslocado para a direita e para cima............................................................................70
2.182   **/(*)  PORTUGAL - 647/650 (3ª Exposição Filatélica de Lisboa) Lote com 89 !! Séries completas, maioria sem goma, mas quase todos os selos do último 
valor estão **, mas mesmo assim todos foram computados pela 2ª coluna (+ barata) 89 séries x 9 Euros = 801 Euros = R$ 5.500. Lote 11.020 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................320
2.183   **/*  PORTUGAL - 684/687 - Lote com 30 séries completas em blocos maiores, maioria **, mas aqui computamos 15 séries ** e 15 séries * - 300 Euros = +/- R$ 
2.100. Lote 11.022 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................150
2.184  *   PORTUGAL - 716/723 - Série completa - 85 Euros....................................................................................................................................................................................85
2.185  **   PORTUGAL - Anuário de 1990 junto com as emissões de Açores e Madeira. Manchas nas folhas - 52 selos no total com 47,70 Euros de catálogo................60
2.186   **  PORTUGAL - Ano de 1995 completo no estojo o� ciais dos correios, sem os Blocos - 75 Euros. Lote 11.044 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto...........................................................................................................................................................................................................................................................................60
2.187  **   PORTUGAL - Anuário ano 2000, sem as emissões do Milênio (século 20) Auto adesivos e Automatos - 28 Euros de facial....................................................180

2176 - Polonia - Enorme coleção até ano 2001 e dentro de 5 pastas plásticas
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2193

2194

2195

2196 - 12 Aerogramas Militares

2200 - 13 diferentes selos clássicos

2206 - Lote só de Blocos

2197 - Pacote com 82 peças filatélicas

2201 - Romenia - Coleção com 2.500 selos + 87 Blocos, todos diferentes

2191 - Coleção com 488 selos diferentes
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PAÍSES - LETRA P (Continuação)
2.188  ◉   PORTUGAL - Pequeno conjunto dentro de pasta, com pouco + de 830 selos diversos, desde os clássicos até final dos anos 60. Com repetição. No final, algo de 
ex colonias. Alguns múltiplos no meio, bem como alguns sem carimbo...............................................................................................................................................................100
2.189  ◉   PORTUGAL - 3 Classificadores com + de 1.600 selos entre regulares e comemorativos. Algo antes do ano 1900, mas maioria entre décadas de 30 e 70.........200
2.190  ◉   PORTUGAL - 3 Classificadores (2 importados - 1 de fundo preto e 1 nacional) com + de 3.300 selos usados entre regulares e comemorativos e cerca de 150 
das Ex Colonias (maioria Angola e Moçambique) Algo antes do ano 1900, mas maioria entre décadas de 30 e 90. Alguns encaixados pela sequencia, mas boa parte de 
forma aleatória. Diversas séries completas e enorme variedade de tipos .............................................................................................................................................................450
2.191  ◉  PORTUGAL - Coleção dentro de 2 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 488 selos diferentes, com  
carimbo (maioria) e sem e entre nº Yvert 2 e 1100 (anos 1853 a 1970) Todos em protetores. Itens melhores no meio, como Yvert nº 2, 11, 13, 25, 26, 39, 41/42, 53/54, 
78/81, 83/84, 146/153, 181, 551/552 e 761 - 660 Euros só nestes citados...............................................................................................................................................................450
2.192 **/*  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 (Acima de R$ 15.000 - cotação de 10 anos atrás). Lote 11.046 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto......................................................................................................................................................................................................................................................................1.000
2.193      PORTUGAL - Ano 1853 - Sobrecarta circulada de Guimarães para o Porto com chegada. Selo Yvert 2, com carimbo numeral 61 + Guimarães (com cerca-
dura) na peça. Ambos em azul. Vistoso item.............................................................................................................................................................................................................150
2.194      PORTUGAL - Ano 1853 - Sobrecarta circulada de Braga para o Porto com chegada. Selo Yvert 2, com carimbo numeral 56 + Braga (com cercadura) na 
peça. em cor verde azulado ? Vistoso item................................................................................................................................................................................................................120
2.195      PORTUGAL - Ano 185 ? - Sobrecarta circulada do Porto para Coimbra. Selo Yvert 11..................................................................................................................70
2.196   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................................................................................................................................................................................................................................80
2.197    PORTUGAL - Pacote com 82 peças � latélicas diversas. Alguns Envelopes de 1º Dia já em Euros e onde só neles temos 15,80 Euros = 100 Reais. Incluso 5 
envelopes o� ciais isentos de porte (SR) da década de 50. Abrange às décadas de 50 a 2.000. Lote 11.049 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....60

PAÍSES - LETRA Q

2.198  ◉/*/(*)  QUELIMANE -  Coleção montada em folhas tiradas da web e baseada pelo catálogo Scott, com 15 selos diferentes, com e sem carimbo, dos 40 emitidos. 
País considerado "fechado" pois seu último selo foi emitido no ano 1914 (+ de 100 anos atrás)........................................................................................................................50

PAÍSES - LETRA R

2.199  */** REDONDA - Cartela com 9 Séries, à principio completas e 5 delas acompanhadas do seu devido Bloco. Só temáticos: Disney x 2, Fauna, Colombo, Pintura 
etc. "País" que não tem sua emissões reconhecidas pela UPU, portanto não são o� ciais e não constam dos catálogos convencionais..........................................................50
2.200  -  ROMENIA - Cartela com 13 diferentes selos clássicos, com e sem carimbo e em qualidade mista....................................................................................................100
2.201  -  ROMENIA - Voluma Coleção dentro de 4 pastas tipo A-Z com centenas de folhas impressas tiradas da web e baseadas pelo catalogo Yvert. Temos + de 2.500 
selos + 87 Blocos, todos DIFERENTES e dentro de protetores importados. As folhas vão até o ano 2019 e os selos basicamente até o ano 2000, com pouca coisa acima 
disto. Começa no ano 1876. Predominam os usados/carimbados. No caso dos Blocos, basicamente metade está sem carimbo e a outra metade carimbado. Falta muito 
material barato na coleção, portanto ela pode ser bem ampliada. Acompanha classi� cador com centenas e centenas de repetições (não calculadas) bem como xerox 
colorida do catalogo Scott até o ano 2008. Inicial muito vantajoso.......................................................................................................................................................................750
2.202  */(*)  RÚSSIA - 1662/1663 e 2321 - 62 Euros....................................................................................................................................................................................................50
2.203  **  RUSSIA - 4912 - Mini folha completa com 8 selos. 2 deles com minima aderência - 170 Euros.Temática Futebol. Lote 11.227 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................140
2.204  (*)  RUSSIA - Bloco 13 - Emitido sem goma. Leves pontos de ferrugem - 200 Euros. Lote 11.271 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...160
2.205   ◉  RUSSIA - Bloco 13 - Carimbo comum - 200 Euros.  Lote 11.272 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................200
2.206   /*  RUSSIA - Só Blocos - Conjunto com 56 Blocos quase todos diferentes. Os selos usados dos Blocos, não foram computados. Entre Yvert Bloco 35 (Ano 
1964) e 180 (Bloco ano 1985) No meio, alguns Fdc's calculados como o valor do Bloco sem carimbo. Todos a� xados com charneiras em folhas quadriculadas - 436 Euros 
= +/- R$ 2.800. Interessante por ser um lote só de um setor. Lote 11.283 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................200
2.207  ◉/*/(*)  RUSSIA - Grande conjunto com cerca de 4.000 selos com e sem carimbo (minoria)encaixados em 4 classi� cadores, sendo 3 nacionais (1 de fundo preto) 
e outro importado, de 32 folhas e de fundo preto (fabricante Leuchturm) Grande maioria comemorativos, com enorme variedade de tipos. Começa nos anos 10 e vai 
até o começo dos anos 90. Encaixados de forma aleatória. Só de classi� cadores, temos cerca de R$ 250..........................................................................................................600

2203

2204 2205
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2209 - 3 peças vindo para São Paulo

2211 - Batum - 3 séries completas

2213 - Escassa série

2219

2223
2210 - 270 peças no total

2215 - 55 Inteiros Postais sem uso

2214 - Ryu Kyu - Lote com 28 folhas completas

2218 - Série completa em folhas

2216 - Estoque com 172 selos da 1ª série

2220

2212 - Repúblicas/Ocupações/Territórios - 585 diferentes
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PAÍSES - LETRA R (Continuação)

2.208  **/*/(*) RUSSIA - Grandioso estoque dentro de 3 caixas e 4 Classi� cadores com acima de 1.000 tipos diferentes !! e com certeza 
acima de 10.000 selos no total. Predominância para as décadas de 80 e 90, mas algo antes disto no meio. Temos desde material que só tem 1x à 
outros que tem 300 x iguais !! Também boa quantidade de Blocos no meio, com alguns bem antigos (estes carimbados) Vasto material 
temático, ideal para revenda em blocos e/ou séries completas. Também vímos milhares de selos do começo das ex Repúblicas Russas (anos 
90) em blocos maiores. Segue inventário junto, onde foi computado a soma de antigos 110.000 Francos Franceses = atual cerca de 17.000 
Euros = Cerca de 110.000. O material das Republicas não foi computado, portanto o valor é acima do citado. Aqui pedimos apenas 0,24 
centavos de real !! o Euro que corresponde à cerca de 3,6% do seu valor. Condição de pagamento especial para este lote: 8 x iguais...4.000
2.209      RUSSIA - Anos 1928 a 1935 - 3 peças vindas para São Paulo, sendo 1 registrada. Nenhuma com chegada. Imagem completa na web .................................120
2.210    RUSSIA - Inteiros Postais/Fdc's - Coleção com 270 peças, quase todas diferentes e entre décadas de 70 e 80. Além dos 2 tópicos, temos também: Cartões, 
alguns Máximos, envelopes sem selos etc. Muitos circulados para o Brasil e vários REGISTRADOS. Incluso também muitos selos sem carimbo na década de 80, mas 
nada computado. Tudo montado em folhas quadriculadas. Lote 11.292 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................400
2.211  (*)/*  RUSSIA - BATUM - Yvert 1/6, 7/14 e 49/57 - As 3 séries completas, a� xados em folhas de album Yvert, com charneiras - 175 Euros = +/- R$ 1.200. Lote 
11.293 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................140
2.212  (*)/* RUSSIA - Álbum Minkus contendo 585 selos diferentes, quase todos sem carimbo. Engloba: Wenden, Exércitos do Sul, Norte, Nordeste, Russia Branca, Omsk, 
Exército Wrangel, Sibéria, Nicolaiesk, Wladivostok, Tchita, Creta, Levante, Armenia, Azerbaijão, Georgia, Transcaucasiana, Batum, Ucrania (no caso dos Tridentes, 
só temos valores com e sem picote, independente do tipo/cor/formato) e Ocupação na 2ª Guerra. Todos da parte "antiga" e também todos em protetores. Alguns 
não encontrados nos catálogos convencionais. Diversas séries completas com e sem picote. Setor pouco comum de aparecer em coleções. Lote 11.313 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................600
2.213  *  RYU KYU - Yvert 18/19 - A principal série do País e que sempre falta nas coleções - 2.265 Euros.................................................................................................2.200
2.214  **  RYU KYU - Lote com 28 folhas completas (27 diferentes) todas com 20 selos em cada, só COMEMORATIVOS e entre nº Yvert 44 e 154. Itens melhores, 
como Yv 78/80 (500 Euros !! só eles) Eventualmente um ou outro selo pode ter algum ponto de ferrugem. Segue inventário anexo - 1.112 Euros = +/- R$ 7.700. Lote 
11.321 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................................................................................................250

PAÍSES - LETRA S

2.215  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$ 
0,35 !) por item que é muito barato, principalmente em função da qualidade....................................................................................................................................................90
2.216  (*)  SAMOA - 1ª Série - Cartela com 172 selos divididos/separados pelos faciais + 19 selos do 2 Pence Rosa que segundo o catalogo Yvert sequer foi emitido. 
Todos possivelmente reimpressões e/ou falsi� cações e vendidos como tal. Alguns gomados pelo meio. Qualidade mista. Se fossem verdadeiros, teríamos cerca de 25.000 
Euros !! de catálogo.......................................................................................................................................................................................................................................................350
2.217  ◉  SANTA LUCIA - Fiscal Postal 9 - Anulado à pena - 70 Euros...................................................................................................................................................................60
2.218  **  SANTA LUCIA - O� cial 13/27 (Uniformes Militares) Série completa em folhas completas com 40 exemplares - 1.600 !! Euros (Cerca de R$ 11.000). Lote 
11.362 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Aqui pedimos apenas 3% do seu valor.............................................................................................320
2.219  ◉  SÃO MARINO - Aéreo 16 - Pontos de ferrugem - 260 Euros pelo catálogo Sassone...........................................................................................................................180
2.220  *  SÃO MARINO - Sassone Aéreo 50b (sem picote) Quadra margem de folha - 240 Euros +................................................................................................................160
2.221  ◉  SÃO MARINO - Aéreo 87 - 40 Euros no Yvert e no Sassone .....................................................................................................................................................................50
2.222  ◉  SÃO MARINO - Aéreo 87 - 40 Euros no Yvert e no Sassone ....................................................................................................................................................................50
2.223  ◉  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - 16, 17 e 19 - Todos em quadras com carimbo unitário e data 26.6.92......................................................................................................80
2.224  ◉  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - 27 - 45 Euros......................................................................................................................................................................................................50
2.225  ◉  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - 63 + 63a - 45 Euros no Yvert e 66 Euros no Afinsa......................................................................................................................................50
2.226  *  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - 63 - 50 Euros......................................................................................................................................................................................................50
2.227  ◉  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - Coleção contendo 98 selos diferentes usados, afixados com charneiras em folhas de album tiradas da web e baseadas no catalogo 
Scott. Período de 1869 a 1970 (antes da Independência) .......................................................................................................................................................................................100

Dúvidas em relação a lotes ou ao funcionamento da venda?
Fones: (11) 4023-3225 / 4022-0428 / 99950-8331   ou e-mail: neumann� amps@uol.com.br
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2231 2232

22402233

2234 - Só Specimen - 307 diferentes

2228 - São Tomé e Principe - 209 selos diferentes

2236 - Silésia Oriental - 46 diferentes2230 - São Tomé e Principe - 662 selos + 95 Blocos,  todos diferentes
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CATÁLOGOS UTILIZADOS
RHM - Brasil em geral

Michel - Alemanha em geral
Sassone - Itália e área Italiana / Fischer - Polonia Especial

Yvert - Estrangeiros em geral / Müller - 1º Vôos
Sieger - Vôos do Zeppelin / Sanabria - Aéreos Especiais

PAÍSES - LETRA S ( Continuação)
2.228  -  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - Coleção contendo 209 selos diferentes, com e sem carimbo entre anos 1869 e 1970 afixados com protetores em folhas de album 
Eládio dos Santos. Incluso a boa série Yvert 344/353 sem carimbo (100 Euros)..................................................................................................................................................200
2.229  */**/(*)  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - Coleção contendo 176 selos + 29 Blocos/Mini folhas, todos sem carimbo (com e sem goma) diferentes e afixados com protetores 
em folhas de album Yvert. Para a maioria dos selos faltantes, já existem os protetores. Engloba os anos 1869 a 1948 e 1976 a 1984. No final temos 13 mini folhas/Blocos que 
não constam do catálogo Yvert e que foram cotados pelo catalogo Michel e onde só neles temos 276 Euros.................................................................................................400
2.230  */**/(*)  SÃO TOMÉ e PRINCIPE - Representativa coleção com 662 selos + 95 Blocos/Mini folhas, todos sem carimbo (com e sem goma) diferentes e afixados com 
protetores em folhas de album tiradas da web e baseadas no catalogo Scott. Período de 1869 a 1994. Até 1986 nas folhas e depois algum material unitário encaixado em 
folhas de classificador. Diversos valores medianos e melhores, como Yvert nº 27 (60 Euros) 161 (50 Euros) 165 (90 Euros) Aéreos 1/2 (160 Euros) Todos os selos da 2ª série 
foram cotados como Reimpressões (+ barato) Alguns itens foram cotados pelo catalogo Michel, pois não constam do catalogo Yvert. Os selos posteriores ao ano 1986 também 
foram cotados pelo catálogo Michel. No total temos 3.277 Euros........................................................................................................................................................2.500
2.231  ◉  SÃO VICENTE - 16A - 350 Euros...............................................................................................................................................................................................................300
2.232  ◉  SÃO VICENTE - 19A - 100 Euros.................................................................................................................................................................................................................90
2.233  ◉  SÃO VICENTE - 20 - 250 Euros..................................................................................................................................................................................................................220
2.234  **  SÃO VICENTE - SÓ SPECIMEN - Classificador com 307 selos diferentes dentro da década de 80 e todos com a sobreestampa SPECIMEN. À principio todos 
em séries completas. Incluso Grenadinas, Union Island e Bequia. Quase todos temáticos: Carros, Trens, Flora, Música etc. Aqui pedimos apenas R$ 1 cada.............300
2.235    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 (Cerca de R$ 4.600)  Aqui 
pedimos - de 0,20 centavos o Euro que é muito barato e onde cada peça sai a menos de R$ 0,70 !! centavos, quando boa parte vale entre R$ 5 e R$ 8 no varejo. Lote 11.443 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................120
2.236  */(*)  SILÉSIA ORIENTAL - Selos da Tchecoslovaquia sobreestampados - Todos só do ano 1920. Aparentemente só faltando 5 selos para a coleção estar completa 
nos selos tipo. No total, 46 selos diferentes sem carimbo, com e sem goma. A� xados em folhas de album com protetores.........................................................................150
2.237  (*)  SIRMOOR (Estado Principesco da India) 17/20 - Série completa.........................................................................................................................................................50
2.238  **  SLOVÁQUIA - Bloco 1 - 80 Euros. Temáticas Música e Fauna................................................................................................................................................................80
2.239  */(*)  SLOVÁQUIA - Coleção contendo 207 selos diferentes + 1 mini folha, todos sem carimbo, com e sem goma e faltando poucos itens para estar completa nos 
selos tipo. Incluso a rara e escassa 1ª série, sem carimbo e com apenas leve marca de charneira e sem ferrugem. Cotação só nela de 550 Euros pelo catálogo Michel. Um 
ou outro selo carimbado pelo meio. A� xados em folhas de album com protetores. País "fechado" visto que seu ultimo selo foi emitido em 1945..................................450
2.240  (*)  SORUTH (Estado Principesco da India) 2 - 90 Euros .............................................................................................................................................................................90
2.241  ◉/(*)  SUÉCIA - Coleção dentro de pasta tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 267 selos diferentes, com  
carimbo (maioria) e sem (um ou outro) e entre nº Yvert 128 e 679 (anos 1920 a 1970) Todos em protetores....................................................................................................100

2239 - Slovakia - Coleção quase completa2229 - 176 selos + 19 Blocos, todos diferentes
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2243
2244 - 7 selos no total

2245 2249

22522251

2253 - Diversas cartelas com 135 selos

2257 - Serviço - 110 diferentes usados2256 - Serviço - 61 quadras diferentes

2255 - Coleção com 522 diferentes

2248
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PAÍSES - LETRA S ( Continuação)

2.242  ◉/*/**  SUÉCIA - Importante coleção, contendo 3.605 !! itens diferentes, entre anos 1858 e 2018. No começo, logicamente todos 
usados, mas à partir dos anos 30 mista e quase tudo sem carimbo à partir dos anos 60. Acompanham dezenas de cadernetas, variações 
de picotes etc. Acondicionados em 3 albuns Yvert, sendo 1 do modelo antigo (tamanho maior) e 2 dos + modernos, onde um tem as 
folhas impressas e o outro com tiras tipo classi� cador. Só de facial dos ultimos anos, temos um bom valor. É possível que nos selos + 
atuais, alguns apresentem pontos de ferrugem, mas de forma inexpressiva diante da coleção. Nunca antes tivemos um coleção com este 
"potencial" para venda. Oportunidade ímpar para quem quer começar uma coleção deste país - No total, temos 9.880 Euros !!. Aqui 
pedimos abaixo de 10% do valor de catálogo. Condição especial de pagamento para este lote: 8 parcelas iguais...........................6.000
2.243  ◉  SUIÇA - 25 - Perfeito. Margens conforme imagem - 500 Euros..............................................................................................................................................................300
2.244  ◉  SUIÇA - 26, 27 x 3, 28 e 30 x 2 - Total 7 selos em qualidade mista. Não classificados pelos diversos tipos existentes....................................................................120
2.245  ◉  SUIÇA - 52 - 300 Euros.................................................................................................................................................................................................................................250
2.246  ◉  SUIÇA - 150 - 110 Euros.................................................................................................................................................................................................................................90
2.247  ◉/*/**  SUIÇA - 612/615 dentro de folder timbrado dos correios: Em quadras **/* e com carimbo comum - 88 Euros +...................................................................60
2.248  ◉  SUIÇA - Serviço 31 - 200 Euros...................................................................................................................................................................................................................200
2.249  ◉  SUIÇA - Serviço 125 - 100 Euros...................................................................................................................................................................................................................85
2.250  *  SUIÇA - Serviço 285/295 - Série completa. Parte com pontos de ferrugem + acentuados - 65 Euros..................................................................................................50
2.251  ◉  SUIÇA - Bloco 5 - Gomado, com carimbo comum. Mancha de ferrugem não visivel pela frente - 575 Euros.................................................................................325
2.252  (*)  SUIÇA - Bloco 5 - Novo sem goma. Temática Cruz Vermelha - 250 Euros.........................................................................................................................................200
2.253  ◉  SUIÇA - Diversas cartelas com 135 selos diversos, desde antes do ano 1900 até o começo dos anos 50. Muitos em séries completas, carimbos nítidos etc. 
Material bem limpo, de origem européia. Nada calculado, mas seguramente bom valor de catálogo.............................................................................................................150
2.254  ◉  SUIÇA - Coleção contendo 800 selos diferentes entre anos 1850 e 1973, com apenas um ou outro sem carimbo. Basicamente todos a� xados com charneiras 
em album Suiço.............................................................................................................................................................................................................................................................300
2.255  ◉/(*)  SUIÇA - Coleção dentro de 2 pastas tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 522 selos diferentes, com  
carimbo (maioria) e sem e entre nº Yvert 20a e 870 (anos 1851 a 1970) Todos em protetores. Alguns itens melhores, como Yvert nº 20, 23, 26/27, 29/30, 38, 85, 92, 245, 
254/259 e 415 - 856 Euros só nestes citados. Como habitual, alguns selos clássicos com senões no corte das margens................................................................................350
2.256  **/*  SUIÇA - SERVIÇO - QUADRAS - Cartela com 61 Quadras diferentes entre Yvert 369 e 464. Maioria em séries completas - 192,40 Euros = +/- R$ 1.400. Lote 
11.698 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................100
2.257  ◉  SUIÇA - SERVIÇO - Coleção com 110 selos diferentes carimbados/usados afixados em folhas de album com charneiras. Só até o ano 1944. Lote 11.699 da 
nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............................................................................................................................................................................................120
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PAÍSES - LETRA S ( Continuação)
2.258  ◉  SUIÇA - Só PRÓ JUVENTUDE - Cartela com 34 selos, só entre anos 1915 e 1926. Maioria duplicados - 838 Euros....................................................................400
2.259  (*)/*  SUIÇA - SERVIÇO - Coleção com 149 selos diferentes, com e sem goma. Alguns **. Entre a 1ª série e o ano 1995. Grande maioria pós anos 1945, tanto que 
de 1955 a 1995 está completo. A� xados com protetores em folhas de album/cartelas - 354 Euros = R$ 2.400. Lote 11.700 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto......................................................................................................................................................................................................................................................................180
2.260  ◉  SUIÇA - SE TENANTS - Coleção com 52 combinações diferentes entre anos 1960 e 1978. Algumas séries completas (todas as combinações catalogadas) Afixa-
dos em folhas impressas de album Lindner - 88 Euros = R$ 600 pelo catálogo Michel. Foram cotadas por este catálogo, pois a maioria não consta do catalogo Yvert. 
Lote 11.724 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................60
2.261  **/*/(*) SUIÇA - SE TENANTS - Coleção em classificador, contendo 64 diferentes, todos sem carimbo (com e sem goma)  e em protetores. No final + alguns 
não computados e 5 diferentes Cadernetas Yvert # 1033a, 1034a, 1267a, 1418a e 1517. Todos os se tenants estão classificados/numerados/cotados pelo catálogo Michel, 
visto que boa parte não consta do catálogo Yvert. Total Geral 717 Euros = R$ 4.900 para **. Lote 11.726 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....320

2259 - Serviço - 149 selos diferentes sem carimbo

2258

2261 - Se tenants - 64 diferentes
2267 - 92 Folders e 5.600 Euros !!

2265 - Cadernetas - 15 diferentes

2260 - Se tenats - 52 diferentes

2266 - Cadernetas - 17 diferentes
2263 - Coleção com 1.780 selos + 35 Blocos, todos diferentes
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2.264 - SUIÇA -  Importante coleção abrangendo os anos de 1854 a 2000, den-
tro de album DAVO e todos com protetores. Coleção mista, com selos usados (no 
começo) e depois boa parte sem carimbo (com alguns sem goma) Nos ultimos anos 
temos um bom valor facial, pois a maioria deles está sem carimbo. Faltam poucas 
lacunas para estar completa no período mencionado (fora logicamente os setores 
do � nal do catálogo, como Serviço, Taxa etc) Vímos quase todos os Blocos (incluso 
o bom nº 1 - Naba) quase todas as séries de Pró Juventude e Pró Patria comple-
tas, Série da PAX completa usada e muito +. Setor de aéreos completo, com a 1ª 
série nova sem goma. Coleção com muito "suporte" e muito bem abastecida. Vide a 
imagem de uma parte do material. Seguramente vários mil Euros de catalogo. Se 
a coleção do lote 2262, tem cerca de 4.000 Euros, esta agora seguramente tem bem 
+ de catalogo.Em alguns casos, temos os selos dos 2 modos: com e sem carimbo. 
Ao todo, 1.900 selos diferentes + 45 Blocos/Mini folhas.Só o álbum se novo fosse, 
custaria + de R$ 500.......................................................................................3.000

2.265  **/*  SUIÇA - CADERNETAS - Coleção com 15 diferentes todas da emissão "Costumes Populares" do ano de 1977. Classificadas pelo catálogo Michel em 
função da grande variedades de cores das capas e dos reclames nas capas. Algumas "abertas" - 347 Euros = R$ 2.400.Lote 11.728 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................................200
2.266 **/*  SUIÇA - CADERNETAS - Coleção com 17 diferentes. Yvert: C1033a I (2 cores de capas diferentes) C1033a II, C1034a (2 ilustrações de capas diferentes) 
C1042, C1096, C1189, C1213, C1267, C1344, C1368, C1374, C1418, C1441, C1465 (carimbo comemorativo) e C1517 (carimbo de 1º dia) 4 delas abertas, mas todas 
completas - 268 Euros = R$ 1.800. Lote 11.729 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................200
2.267 ◉/*/**  SUIÇA - FOLDERS - Lote com 92, todos timbrados do Correio e/ou da UPU (União Postal Universal) com repetição e englobando tanto comemorati-
vas, como regulares e de Serviço. Década de 50 à começo de 90. Alguns em quadras com e sem carimbo e também alguns poucos a� xados com charneiras. Parte são 
especi� cos de determinado assunto, outros por anos, emissões, Pró Pátria, Pró Juventude, Anuários etc. Incluso diversos Fdcs que não foram computados. Acima de 
5.600 Euros !! de catálogo = R$ 39.000. Aqui pedimos a média de R$ 20 por folder ou o Euro saindo na base de ín� mos 0,06 centavos !! de real. Lote 11.731 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................1.800

2.262 - SUIÇA -  Coleção com pouco + de  1.700 selos DIFERENTES, com carimbo e sem (com e sem goma). Os selos carimbados a� xados com charneiras e os 
sem carimbo em protetores. Dentro de 2 pastas plásticas com folhas tiradas pelo computador. Engloba os anos de 1860 à 2012. Cotação com pouco acima de  4.100 
Euros segundo o proprietário, baseado no catálogo Yvert do ano 2012. Lote 1.707 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto.............................1.600
2.263  ◉  SUIÇA - Bem representativa coleção entre o período de 1854 e 2007, contendo 1.780 selos + 35 Blocos, todos carimbados e diferentes. Encaixados com hawid 
transparente em 4 albuns DAVO (com estojo) e bem completa dos anos 30 para cá (com raras falhas) Engloba também o material aéreo. O setor de Blocos está muito bem 
representado, inclusive com o principal item do setor, que é o Bloco 1 (Naba) Destacam-se na coleção: Aéreo 2 (150 Euros) Série da Pax completa (800 Euros) Blocos 1 
(675 Euros) e 8/15 (900 Euros) Setor de Pró Patria e Pró Juventude basicamente completo etc. Se formos somar um a um, temos vários mil Euros de catálogo. Faltam 
logicamente os selos clássicos. Algumas páginas dos albuns com mancha de ferrugem e em um ou outro caso, atingindo os selos. Inicial bem vantajoso para um belo início 
de coleção...............................................................................................................................................................................................................................................2.000

2262
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2273 - FDCs - 153 diferentes

2268

2272

2278 - 2 peças taxadas

2277 - Enorme coleção até ano 1992 em 2 Albuns

2269 2270

2279 - Timor - Coleção com 145 selos diferentes
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PAÍSES - LETRA S ( Continuação)
2.268      SUIÇA - Ano 1932 - Envelope registrado, aéreo, circulado internamente com chegada e 4 diferentes séries completas Yvert 250/253 + 254/259 + 260/262 
e Aéreos 16/18 - Filatélico, mas bem vistoso.............................................................................................................................................................................................................120
2.269      SUIÇA - Ano 1932 - Envelope registrado circulado para Berlin com chegada. Série completa Yvert 250/253. Pontos de ferrugem.........................................50
2.270      SUIÇA - Ano 1945 - Envelope registrado circulado para São Paulo. Selos Yvert 407/409, 414, 418 e 419/22 - Valor dos selos usados: 190 Euros. Vinco vertical 
central + pontos de ferrugem......................................................................................................................................................................................................................................120
2.271      SUIÇA - Ano 1941 - Envelope circulado de Genebra para Zurique, porteado com selo aéreo + etiqueta da Organização Internacional da Educação, com 
carimbo alusivo. Etiqueta Michel III. Ótima conservação........................................................................................................................................................................................80
2.272      SUIÇA - Ano 1941 - Envelope timbrado da Organização Internacional da Educação, circulado de Genebra para Frauenfeld, porteado com selo regular + 
etiqueta e carimbo alusivo. Etiqueta Michel VII.....................................................................................................................................................................................................100
2.273   SUIÇA - ENVELOPES DE 1º DIA DE CIRCULAÇÃO - Coleção dentro de pasta contendo 153 Fdcs diferentes, entre anos 1945 e 1998. No total 1.366 Euros 
= R$ 9.500 pelo catálogo Michel que cota estas peças. Algumas circuladas e as mais antigas parcialmente com pontos de ferrugem. Lote 11.769 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................560

PAÍSES - LETRA T

2.274      TÁRNOW (Polonia Local - 1ª Guerra) Ano 1918 - Envelope endereçado, mas aparentemente não circulado, com 4 diferentes selos Austríacos com 
sobreestampa e carimbo individual da localidade..................................................................................................................................................................................................70
2.275  *  TCHECOSLOVAQUIA - 121/122 - Série - Ambos assinados atrás - Expertização ? 270 Euros.........................................................................................................240
2.276  ◉/(*)/*  TCHECOSLOVAQUIA - Coleção dentro de pasta tipo catálogo, com montagem própria (mas com lugar para os selos faltantes) contendo 258 selos 
diferentes, com carimbo (maioria) e sem e entre nº Yvert 1 e 551 (anos 1918 a 1950) Todos em protetores. Algumas séries completas.....................................................60
2.277 - TCHECOSLOVAQUIA - Bem representativa coleção contendo milhares de selos DIFERENTES entre os anos 1918 e 1992 (quando do final do país) distribuído em 2 
albuns com folhas impressas baseadas pelo catalogo Scott e no primeiro período do fabricante Minkus. São centenas de séries completas, além de 127 !! Blocos/Mini folhas. 
Alguns períodos bem completos. Todos em protetores. Faltam logicamente os selos + caros, mas temos muitos itens medianos e melhores, principalmente nos setor dos 
Blocos, onde temos como exemplo o Bloco 1 (cor lilás) mas infelizmente com senão na margem além de muitos outros sem picote. Alguns selos tem repetição e alguns também 
estão nos 2 estados. A coleção está mista, entre selos com e sem carimbo e de um modo geral está bem limpa. Alguns selos da 1ª série podem ter tido seus picotes cortados 
para se valorizarem (vendidos como vistos) A vantagem é que agora é um país "fechado" uma vez que seu último selo foi emitido em 1992. Certamente temos vários mil 
Euros de catálogo se somados um a um. Já faz um tempo que não tínhamos uma coleção assim à venda...............................................................................................2.000
2.278      TCHECOSLOVÁQUIA - 2 inteiros postais circulados para a Austria e ambos taxados, com selos de Taxa Austríacos. Anos 1922 e 1934.............................60
2.279  - TIMOR - Coleção contendo 145 selos diferentes, com carimbo e sem (com e sem goma) e entre o período de 1887 a 1973. Itens melhores e medianos no 
meio, como Yvert nº 21 (22 Euros) 49 (22 Euros) 264 (20 Euros) 269/278 completo usado (38 Euros) e Bloco 1 (70 Euros - Ferrugem) A� xados com charneiras e/ou 
protetores em folhas de album baseado pelo catalogo Scott e tirados da web. País considerado "fechado" pois as tiragens posteriores são do "Timor Leste"................170
2.280  */(*)  TOUVA - Coleção contendo 49 selos diferentes, maioria em séries completas. A� xados em folhas de album com protetores - 180 Euros = R$ 1.250. Lote 
11.849 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................100
2.281  */(*)  TOUVA - Coleção contendo 73 selos diferentes (6 carimbados)todos em séries completas e entre nº Yvert 39 (Ano 1934) e Yv 85 (Ano 1936) a� xados 
com protetores em folhas de album tiradas no computador - 220 Euros = +/- R$1.500. Lote 11.850 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........100

2271

2274

2280 - Touva - 49 diferentes 2281 - Touva - 73 diferentes

2275
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2289 - Série Provisória completa

2282 - Turquia - 176 selos clássicos

2286 - Ucrania - 122 selos

2290 - Série completa em folhas

2291 - Diversas folhas completas

2297 - Série Provisória completa

2288 - Uruguai - 500 selos

2298

2299

2283 - Turquia - Coleção entre anos 1865 e 1873
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PAÍSES - LETRA T (Continuação)
2.282  */(*)/ ◉  TURQUIA  - Cartelas com 176 selos com e sem carimbo, entre nº Yvert 39 e 79 + taxa  25/27. Todos já separados/classi� cados/ordenados. Antiga 
cotação de 711 Euros. Pouco comum aparecerem quantias deste tipo de material clássico. Lote 11.935 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......280
2.283  ◉/*/(*) 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. Lote 11.936 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto........................................................................................................................................................................................................................................................1.100

PAÍSES - LETRA U

2.284 */**/(*)  UCRANIA - Série Yvert 134/147 - Estoque com 376 selos sem carimbo (só existem assim) maioria gomados e assim distribuído: # 134 (4 selos) 135 
(36) 136 (34) 137 (34) 138 (43) 139 (29) 140 (42) 141 (9) 142 (24) 143 (6) 144 (35) 145 (35) 146 (42) e 147 (3 selos) Parte em blocos maiores. Lote 11.941 da nossa 
70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................60
2.285 */(*)  UCRANIA - Lote com 240 selos diversos, desde a sobreestampa dos "Tridentes". A� xados em folhas quadriculadas, folhas de album e em cartela. Um ou 
outro usado/carimbado no meio. Várias séries completas. Lote 11.945 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................100
2.286  */**/(*)/◉  UCRANIA - Sobreestampa do "Tridente" - Cartela com 122 selos para estudo. Numa primeira olhada, diversos tipos diferentes, cores, formatos etc. 
Lote 11.946 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................150
2.287  */**/(*)/◉  UCRANIA - Sobreestampa do "Tridente" - Classi� cador com 270 selos, de 28 faciais diferentes, com e sem picote. Logicamente que de tipos são 
muito mais, dada a quantidade de tipos/formatos/cores diferentes. Separados apenas pelo facial. Incluso 3 margens de folha (altos faciais - vide imagem) Apenas um 
ou outro usado/carimbado no meio do lote. Lote 11.947 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................220
2.288  -  URUGUAI - Cerca de 500 selos, maioria usados, afixados com charneiras em folhas de album quadriculado. Maioria diferentes. Colecionados sequencialmente. 
Começa no século 19 e vai até meados dos anos 60. Muito boa qualidade...........................................................................................................................................................200

PAÍSES - LETRA V

2.289  ◉  VATICANO - 60/65 - A célebre série Provisória - Completa - 1.200 Euros no Yvert e 2.000 Euros no Sassone..........................................................................1.200
2.290  **  VATICANO - 825/827 - Série completa em folhas inteiras - 180 Euros..............................................................................................................................................200
2.291  **  VATICANO - 930/935, 941, 1038/1042, 1069/70, 1088, 1127/28 e 1203 - Todos completas e em folhas inteiras - 221 Euros.....................................................250
2.292  **  VATICANO - Anuário de 2015 em edição de luxo, capa dura, com selos e peças � latélicas em geral. Seguramente o mesmo custo dos lotes abaixo: 86 Euros 
com o porte = Acima de R$ 500. Aqui pedimos apenas o custo de aquisição e nada +......................................................................................................................................500
2.293  **   VATICANO - Idem ao lote anterior, agora o Anuário de 2016 em edição de luxo em capa dura....................................................................................................500
2.294  **   VATICANO - Idem ao lote anterior, agora o Anuário de 2017 em edição de luxo em capa dura e com a fatura comprovando o valor pago...........................500
2.295  **   VATICANO - Idem ao lote anterior, agora o Anuário de 2018 em edição de luxo em capa dura e com a fatura comprovando o valor pago..........................500
2.296      VATICANO - Ano 1931 - Cartão Postal circulado para São Paulo, com chegada. Selo Yvert 38 (fecho da série) 165 Euros pelo Sassone................................80
2.297      VATICANO - Ano 1934 - Envelope registrado, circulado para Alessandria, com chegada e porteado com série completa Provisória. Peça com vinco central, alguns 
pontos de ferrugem e parte do endereçamento raspado. Cotação de 5.000 !! Euros pelo catálogo Sassone...............................................................................................2.000
2.298      VATICANO - Ano 1935 - Boa parte de envelope registrado, circulado para a França com chegada. 5 selos (4 no verso) comuns + Yvert 64 (facial 3,05 da 
série Provisória) que cota 2.000 Euros sobre carta no catalogo Sassone. Limpa..................................................................................................................................................800
2.299      VATICANO - Ano 1935 - Envelope registrado circulado internamente com chegada. Série completa Yvert 66/71 (Juridico) Cotação de 400 Euros pelo 
catálogo Sassone............................................................................................................................................................................................................................................................200

2292 - Anuário de Luxo

2287 - Ucrania - Tridentes - 270 selos 2296

2293 - Anuário de Luxo 2294 - Anuário de Luxo 2295 - Anuário de Luxo
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2300
2301

2302

2305

2324

2309 - Folhas de album impressas com 160 itens diferentes

2320 2325
2317

23042303
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PAÍSES - LETRA V (Continuação)
2.300      VATICANO - Ano 1936 - Envelope não circulado com série Yvert 72/79, faltando o fecho. Muito limpo..................................................................................150
2.301      VATICANO - Ano 1938 - Envelope registrado, circulado para a França com chegada. Selo comum + Yvert 62 e 63 da série Provisória, ambos margem de 
folha - Limpo - 1.240 Euros pelo catálogo Sassone..................................................................................................................................................................................................700
2.302      VATICANO - Ano 1950 - Cartão Postal circulado para a Austria com carimbo de censura Austríaca. Selo Yvert 147 - 100 Euros pelo Sassone...................50
2.303      VATICANO - Ano 1950 - Cartão Postal circulado para o Brasil (Vitória-ES) com 2 selos Yvert 147. Marca transorma de distribuição. Ferrugem...............60
2.304      VATICANO - Ano 1951 - Envelope registrado circulado para a Italia, com chegada. Série completa Yvert 158/160..................................................................50
2.305      VATICANO - Ano 1953 - Envelope circulado para São Paulo, com chegada. 8 diferentes selos, sendo 2 expressos. Alguns pontos de ferrugem..................80
2.306  ◉   VENEZUELA - 7 - Pequeno adelgaçamento e carimbo não garantido. Vendido nestas condições....................................................................................................50

PAÍSES - LETRA W

2.307  **/*  WALLIS e FUTUNA - 182/184 - Série completa - 40 Euros.................................................................................................................................................................50

TEMÁTICOS EM GERAL (Sequência por ano)
ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA

2.308  ** Ano 1979 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 529/32A + B e Blocos 147A + B - Completo com e sem picote - 56 Euros.................................................................55
2.309  ** Ano 1979 - Folhas de album impressas, alusivas ao tema e com 160 itens diferentes entre selos e Blocos e de 43 paises diferentes. Qualidade européia.........250
2.310  ** Ano 1981 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Bloco 69B + Blocos 70/75 - 1 deles com aderencia de charneira frontal. Entram também na temática 
pintura (Picasso) 110 Euros..........................................................................................................................................................................................................................................85

ÁNTARTICA

2.311  ** Ano 2007 - Japão - Série completa Yvert 3987/3996 (Pinguim/Foca/Cães) 800 Yens de facial.............................................................................................................50
2.312  ** Ano 2007 - Japão - Série completa Yvert 3997/4006 (Pinguim/Foca/Cães) 800 Yens de facial.............................................................................................................50 

ARTE

2.313     Ano 1910 - Italia - Envelope timbrado, com carimbo alusivo à IX Exposição Internacional de Arte, circulado para São Paulo, com chegada. Trinca selos 
regulares. Peça com vinco horizontal inferior e pontos de ferrugem.......................................................................................................................................................................60 

ÁSTRONAUTICA/ASTROLOGIA/ESTRELAS

2.314     Ano 1970 - Fujeira - 2 Fdcs registrados circulados para o Rio de Janeiro, com séries completas Michel 456/62 e 463/469..........................................................70
2.315  ** Ano 1976 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 390/95 A + B e Bloco 22A - 62 Euros................................................................................................................................60
2.316  **/* Ano 1977 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 420/421A + B e Blocos 52/53A - 64 Euros....................................................................................................................55
2.317  **/* Ano 1977 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 490/93 A + B, Bloco 8A, Blocos 9/12A e B. Entram também nas temáticas Jogos Olimpicos, Aviação e 
Lenin - 165 Euros..........................................................................................................................................................................................................................................................150
2.318  ** Ano 1981 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 574/79 A + B e Blocos 173A + B - 85 Euros....................................................................................................................85
2.319  ** Ano 1992 - Senegal - Yvert 1019/1022 - Série em quadras sem picote + espécie de prova no tamanho 12,5 x 10 cm.......................................................................120
2.320  ** Ano 1993 - Gabão - Yvert 759 (Copérnico) em quadra sem picote + espécie de prova no tamanho 12,5 x 10 cm.........................................................................100 
2.321  ** Ano 2005 - Japão - Mini folha com 5 séries completas Yvert 3743/44 (Foguete/Satélite) 800 Yens de facial......................................................................................50
2.322  ** Ano 2012 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 5844/53 (Constelação) 800 Yens de facial...................................................................................................50
2.323  ** Ano 2016 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7894/97 (Constelação) 820 Yens de facial...................................................................................................55

AVIAÇÃO EM GERAL

2.324     Ano 1912 - Austria - Cinta de Jornal, no valor de 3 Heller, circulada internamente e na parte superior, ilustração de avião. Vinco vertical...........................60
2.325     Ano 1925 - Uruguai - Envelope registrado, circulado de Florida para Montevidéo, com chegada e carimbos alusivos ao 1º Voo entre as cidades. Catalogo 
Müller # 12a. Selo alusivo e outros. Vinco vertical central e pontos de ferrugem................................................................................................................................................120

2.326 Ano 1927 - Argentina - Envelope circulado de Buenos Aires (1.12) para o Rio de Janeiro com chegada (5.12) e alusivo ao 1º Voo 
entre as cidades realizado pelos aviadores Costes e Le Brix. Inclusive a peça tem a assinatura deles. Segundo o catalogo Müller, só 10 !! 
peças foram feitas e quantas assinadas por eles ? Não temos como con� rmar esta informação de quantia, mas seguramente é uma das + 
raras peças da Aero� latelia Argentina. Catálogo Müller # 27. Infelizmente peça com pontos de ferrugem + acentuados......................1.500
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2327 - Só 10 ? peças viajadas 2328

2329 - 16 envelopes circulados

2332 - LATI - 4 envelopes2331

2330

2334
2333

2349 - Lufthansa - 9 envelopes2348 - Lufthansa - 4 envelopes2347 - Lufthansa - 7 envelopes
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AVIAÇÃO EM GERAL (Continuação)
2.327     Ano 1927 - Argentina - Envelope circulado de Buenos Aires (5.12) para São Paulo com chegada (7.12) Peça "irmã" do lote acima, só que agora tendo São 
Paulo como destino � nal e sem a assinatura dos pilotos. Se realmente só foram feitas 10 peças (segundo o catalogo Müller) aqui temos 2 delas !!. Mesmo estado com 
relação aos pontos de ferrugem................................................................................................................................................................................................................................1.000
2.328     Ano 1927 - Argentina - Envelope circulado internamente em Buenos Aires, com chegada e carimbo mecânico alusivo aos aviadores Costes e Le Brix (vide 
os 2 lotes acima) Pontos de ferrugem e vinco vertical central.................................................................................................................................................................................100
2.329    Ano 1928 - Canadá - Lote com 16 envelopes circulados, todos com chegada e alusivos a diferentes vôos internos, todos realizados no mesmo dia : 
10/12/1928. Diversos carimbos temáticos dos Vôos................................................................................................................................................................................................250
2.330     Ano 1927 - Argentina - Envelope timbrado da empresa aérea, com todos os carimbos alusivos ao 1º Voo interno: Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, com 
chegada. Pontos de ferrugem + vinco vertical central. Catalogo Müller # 46.......................................................................................................................................................300
2.331     Ano 1927 - Alemanha Reich - Cartão Postal � gurando avião pre� xo D879 (empresa ?) circulado para a Turquia, com carimbo de chegada. 3 selos aéreos da 
mesma série. Bem poucos pontos de ferrugem...........................................................................................................................................................................................................50
2.332     Ano 1941 - L.A.T.I. - 4 envelopes , todos censurados, vindos via Italia e tendo como destino o Brasil. 2 do Reich para o Rio de Janeiro e 2 da Bohemia e 
Moravia para São Paulo. Todos com chegada e em razoável conservação. Imagem completa na web..............................................................................................................160
2.333     Ano 1949 - Alemanha Bizona - Envelope numerado (particular) com carimbo alusivo à encontro do clube de colecionadores aéreos, subscrito para a 
Inglaterra, mas provavelmente não circulou. 2 selos regulares + etiqueta aérea com sobreestampa particular DAPC em vermelho. Peça com pontos de ferrugem.....60
2.334     Ano 1950 - Trieste - Envelope timbrado e registrado, circulado com chegada e todos os carimbo alusivos ao 1º Voo por Helicóptero entre Trieste e São 
Marino.Peça maior na horizontal - 3 selos diversos..................................................................................................................................................................................................50
2.335  ** Ano 1979 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 537/42A + b e Blocos 152 A + B - Completo com e sem picote. Aviadores famosos - 76 Euros..............................75
2.336  ** Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catalogo Michel 762/63 A + B e Blocos 90A e B. Incluso Ferrovia - 89 Euros............................................................................80
2.337  ** Ano 1983 - São Tomé e Principe - BALÕES e outros - Catalogo Michel 830/836 em mini folhas completas + Bloco 127A...........................................................60
2.338 AFRICA/ASIA/OCEANIA - Pacote contendo 118 peças � latélicas diferentes: Vôos, Aeroportos, Encontros, Entidades, selos alusivos, Planadores, 
Empresas Aéreas, Rotas, Pioneiros, Modelos etc. Mesma base minima do lote anterior. Lote 12.144 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.....140
2.339 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. Lote 12.147 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................100
2.340 EMPRESA 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, 
carimbos mecânicos, postais etc. Todos montados com cantoneiras em álbum próprio e pela sequencia. Pouco comum aparecerem conjuntos assim. Aqui saindo a menos 
de R$ 2 por peça. Lote 12.149 da nossa 70ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................380
2.341    Caixa contendo coleção com 250 !! peças diferentes, de 48 diferentes países, entre anos 1925 e 2008. Incluso: Fdcs, carimbos alusivos, 1º Voos, rotas, 
empresas, ligações, eventos aeronauticos em geral, aerogramas, Nova Lu� hansa e outros itens alusivos. Aqui pedimos menos de R$ 2  por peça que é bem barato até numa 
possível revenda. Lote 12.151 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................480
2.342 /** 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 1/3 do original.............................80
2.343     LUFTHANSA - Anos 1934 e 1935 - Alemanha Reich - 2 envelopes vindo para o Rio de Janeiro, com chegada. Ano 1934, com carimbo do Voo de Natal (não 
muito nítido e peça com furo de arquivo) e Ano 1935, com carimbo alusivo ao 1º ano de operações entre a Europa e a América do Sul................................................100
2.344     LUFTHANSA - Ano 1935 - Alemanha Reich - Envelope maior na horizontal, tipo janela, com carimbo de chegada em Florianópolis. 4 selos no total, sendo 2 
do 3 marcos Conde Zeppelin. Carimbo alusivo. Peça enrrugada e com vinco.......................................................................................................................................................70
2.345     LUFTHANSA - Anos 1935  e 1939 - 2 envelopes circulados com carimbo alusivo - Ano 1935, da Noruega para o Maranhão e Ano 1939, da Hungria para a 
Argentina. Ambos com chegada...................................................................................................................................................................................................................................60
2.346     LUFTHANSA - Anos 1937/1938 - Alemanha Reich - 3 envelopes circulados para São Paulo, com chegada e carimbo alusivo. Todos porteados com selo 2 
Marcos Otto Lilienthal e/ou selos. Qualidade mista. Imagem completa na web..................................................................................................................................................100
2.347     LUFTHANSA - Lote com 7 envelopes, todos vindo para São Paulo e com o devido carimbo alusivo. Origens: Inglaterra (1939) Alemanha Reich (1938) e 5 
da Tchecoslovaquia entre anos 1937 e 1938. Parte com descuído quando da abertura, atingindo alguns selos. Imagem completa na web...............................................250
2.348     LUFTHANSA - Lote com 4 envelopes, todos vindo para o Brasil, com o devido carimbo alusivo. Origens: Inglaterra (1936 para o Maranhão) Italia (1936 
para São Paulo) e 2 da Alemanha (1936 para a Argentina e 1938 para o Rio de Janeiro) Salvo o para a Argentina, todos os demais muito bem conservados..............120
2.349     LUFTHANSA - Alemanha Reich - Lote com 9 envelopes vindo para o Brasil. Destinos: São Paulo x 4, Porto Alegre, Varginha ! x 2, Recife e Bahia. Todos 
com carimbo alusivo e em qualidade mista. Anos 1935, 1936, 1938 x 3 e 1939 x 4.............................................................................................................................................180

2343 - 2 envelopes

2345 - Lufthansa - 2 envelopes

2346 - Lufthansa - 3 envelopes
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BARRAGENS
2.350  ** Ano 1998 - Japão - Mini folha completa com 10 selos (corte de 2 ou 3 lados) Yvert 2422a - 800 Yens de facial ...............................................................................50
2.351  ** Ano 2008 - Japão - Mini folha completa com 10 séries - Yvert 3186/87 - 1.600 Yens de facial ..........................................................................................................100

BEBIDAS

2.352     Ano 1904 - Austria - Inteiro Postal privado, tipo envelope, circulado internamente e com propaganda � gurando garrafa de Champagne..............................80

BRASILIANA

2.353     Ano 1900 - Argentina - Visita de Presidentes - Ano 1900 (4 da visita do Presidente Campos Sales - 3 circulados) e cartolina dupla do ano 1935 alusivo à visita 
do Pres. Getulio Vargas (carimbos e selos alusivos) Total 5 peças diferentes. Vide imagem na web.................................................................................................................100

2353 - Total 5 peças

2352

2355 - Série completa

2356 - Série completa

2366 - Completo com 17 séries completas
2363

2357 - Lote com 18 envelopes

2369

2365 - Garibaldi - 100 itens2372

2354 - Total 6 peças
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2.354     Ano 1900 - Argentina - Ano 1900 - Visita do Presidente Campos Sales - Catalogo Jalil SZC 11 (4 cores internas diferentes) e SZC 12 (2 cores difererentes - 1 
circulado) Total 6 peças diferentes com U$ 45 de valor de catálogo........................................................................................................................................................................90
2.355  (*)  Ano 1910 - Italia - Yvert 83/86 (Garibakdi) Série completa sem goma - 500 Euros...........................................................................................................................350
2.356  *  Ano 1932 - São Marino - Yvert 168/175 (Garibaldi) Série completa com ferrugem acentuada - 450 Euros pelo Yvert e 700 Euros pelo Sassone......................250
2.357     Ano 1958 - Italia - Visita do Presidente Cronchi ao Brasil - Lote contendo 18 envelopes com carimbo alusivo, sendo 9 circulados com chegada e 4 deles 
registrados, sendo 1 com franquia composta com selos do Vaticano e 9 Fdcs. Acompanha ainda edital sem uso e 83 selos alusivos, sem carimbo, maioria **............150
2.358     Ano 1962 - Tchecoslovaquia - Yvert 1172/1182 em 5 Fdcs. Incluso vários outros temas, como Vinho - 72 Euros pelo catalogo Michel - 3 limpos e 2 com 
pontos de ferrugem.........................................................................................................................................................................................................................................................50
2.359  **  Ano 1979 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Blocos 36A+B (com e sem picote) Temáticas Rowland Hill e Dirigíveis - 85 Euros....................................85
2.360  **  Japão - Ano 1995 - Yvert 2167/2168 (100º Aniversário da Amizade Japonesa/Brasileira) SPECIMEN - Folha completa com 10 séries e interpanô central. 
Sobreestampa SPECIMEN em caracteres Japoneses. Lote 12.167 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................120
2.361  ** Ano 2008 - Japão - Mini folha completa com série completa Yvert 4329/38 (Ano do Intercâmbio Japão - Brasil) 800 Yens de facial............................................50
2.362  ** Ano 2014 - Japão - Blocos Yvert 193/195 (Copa do Mundo de Futebol) 738 Yens de facial..................................................................................................................50
2.363  -  GAGO COUTINHO/SACADURA CABRAL - Pequeno conjunto montado em folhas quadriculadas com 29 selos diferentes entre Portugal e sua Ex Colonias. 
Anos 1923 e 1972 + Envelope do Brasil do ano 1969 com carimbo alusivo ao centenário do nascimento de Gago Coutinho. Maioria dos selos está sem carimbo, com e sem 
goma..........................................................................................................................................................................................................................................................................80
2.364  SÓ GARIBALDI - Porta envelopes contendo 92 peças, com raríssimas repetições e basicamente quase todas as peças são da ITALIA e representadas por 
Cartões Postais, Máximos e Carimbos comemorativos. Incluso algo da Anita Garibaldi e aí a maioria das peças são do Brasil. Pouco comum aparecer um conjunto 
assim tão vasto de um só personagem. Material que entra também na coleção de Maçonaria. Lote 12.175 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...360
2.365   /**/*/ ◉ SÓ GARIBALDI - Conjunto dentro de pasta, com bem + de 100 itens entre selos e peças � latélicas de um modo geral. Entre década de 20 e 70. 
Incluso Anita Garibaldi (do Brasil) Engloba os paises: Estados Unidos, Italia, São Marino, Uruguai, Brasil, Hungria e Russia. No meio, 2 selos do Brasil, do começo da 
República com carimbo Conde D'Eu (atual Garibaldi - RS) e 1 de Garibaldi. Parte em quadras.Só no material da Italia e São Marino, temos 139 Euros....................280
2.366  *  SÓ GARIBALDI - Ano 1932 - GRANDES SÉRIES - Italia + Territórios - Conjunto completo com 17 diferentes séries, englobando: Italia, Colonias Italianas, 
Egeo (a + cara de todas) Castelrosso, Caso, Coo, Calino, Lero, Lipso, Karki, Nisiro, Patmo, Piscopi, Rodes, Scarpanto, Simi e Stampalia. Uma pena, a maioria dos selos 
ter pontos de ferrugem acentuados. Escasso de aparecer assim em conjunto completo - 4.190 Euros (Cerca de R$ 27.000) pelo catalogo Sassone do ano 2014.......1.000 
2.367     Conjunto com 42 diferentes peças � latélicas alusivas entre anos 1954 e 2008....................................................................................................................................200

CAFÉ

2.368     Lote com 21 peças diferentes entre anos 1932 e 2001.............................................................................................................................................................................100

CATARATAS

2.369     Ano 1902 - Argentina - Inteiro Postal catálogo Jalil SZC 15 com ilustração interna dos "Saltos del Iguazú (Missiones) circulado para o Uruguay, com chega-
da. Valor de U$ 50 de catálogo......................................................................................................................................................................................................................................70

CENTENÁRIO DO SELO

2.370     Ano 1949 - França - Envelope registrado circulado para o Paraguai, com chegada. Tira Yvert 833 + 2 outros selos comuns. Pontos de ferrugem.................50
2.371     Pasta contendo 54 peças com ênfase em Portugal e nas suas Ex Colonias. Alguns países acompanham as suas devidas séries/selos/blocos. Incluso 2 peças 
de Macau (quadra + isolado) e o selo novo isolado. Pelo catálogo Michel, 18 Euros cada selo sem carimbo. Lote 12.203 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto............................................................................................................................................................................................................................................................................80

COLOMBO

2.372     Ano 1952 - São Marino - 2 Fdcs registrados, circulados para os USA, com carimbo de transito + chegada. Série completa Yv 346/357 + Aéreo 90 que 
usados cotam 115 Euros. Peças um pouco maiores na horizontal. Bem limpos.................................................................................................................................................100
2.373  **  Ano 1981 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 595/600 A + B e Bloco 149A + B - Completo com e sem picote. Incluso outros navegadores - 71 Euros.............70
2.374  **  Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 788/91 + Bloco 92 + Blocos 99/105A. Incluso outros navegadores - 92 Euros.............................................85

2367 - Brasiliana - 42 peças 2368 - Café - 21 peças
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CORAÇÃO
2.375   /**/*/ ◉  Conjunto/Coleção, dentro de classificador, com cerca de 250 selos, maioria diferentes e com grande variedade de paises. No meio também alguns Blo-
cos, 1 Caderneta (USA) e algumas peças. No final, pequeno conjunto de etiquetas (USA) Tudo relacionado ao tema e figurando sempre o "coração" em diversos aspe-
ctos. Basicamente entre décadas de 70 à começo de 2.000. Parte com pontos de ferrugem .Lote 1.752 da nossa VSO anterior,  agora oferecido com 20% de desconto....200

CRUZ  VERMELHA

2.376    Ano 1914 - Bélgica - Envelope aparentemente circulado internamente com selos Yvert 126/131 que usados cotam 87 Euros. Vinco nos 2 sentidos da peça e 
pontos de ferrugem, que atingem apenas 2 selos .......................................................................................................................................................................................................60
2.377  ** Ano 1914 - França - Yvert 147 - Origem e qualidade européia - 100 Euros..........................................................................................................................................100
2.378  ** Ano 1918 - França - Yvert 156 - Origem e qualidade européia - 300 Euros..........................................................................................................................................300
2.379    Anos 1947/1950 - Alemanha - Lote com 13 envelopes vindos pós 2ª Guerra para a Cruz Vermelha Brasileira, no Rio de Janeiro............................................150
2.380  ** Ano 2009 - Japão - Mini folha completa com 5 séries Yvert 4687/88 - 800 Yens de facial.....................................................................................................................50

DEFICIENTES

2.381  ** Ano 2001 - Japão - Mini folha completa com 5 séries Yvert 3151/52 - 800 Yens de facial.....................................................................................................................50
2.382    Lote com 14 peças diferentes entre anos 1967 e 1989...............................................................................................................................................................................65

ESCOTISMO

2.383  ** Ano 1982 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 616/21A + B e Blocos 215A + B - Completo com e sem picote - 78 Euros.................................................................75
2.384  ** Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 769/70 A + B e Blocos 95A e B - Completo com e sem picote - 56 Euros......................................................55

2377 2378

2379 - 13 envelopes

2397

2391
2375 - Coração - 250 selos

2399 - Copa de 1982 - 17 envelopes iguais

2400 - Copa de 1986 - 48 envelopes iguais
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ESPERANTO

2.385    Ano 1945 - Brasil - Lote com 4 peças (3 envelopes circulados e registrados, com o devido recibo) e 1 cartão, todos com o mesmo carimbo e/ou selo alusivo. 
Vide imagem completa na web.....................................................................................................................................................................................................................................60

ESPORTES EM GERAL 

2.386  *  Macau - Série completa Yvert 392/397 - 110 Euros pelo catálogo Michel................................................................................................................................................70
2.387  **  Japão - Ano 2001 - Mini folha com 5 séries completas Yvert 3081/84 (Esportes Aquáticos) 1.600 Yens de facial..........................................................................100
2.388    Lote com 125 peças diferentes, abrangendo uma boa quantidade de modalidades esportivas, além de outros aspectos envolvidos no Esporte. Década de 50 
à anos 2000. Aqui pedimos bem menos de U$ 0,50 por peça. Lote 12271 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................320

ESPORTES (FUTEBOL/COPA DO MUNDO)

2.389  *  Ano 1924 - Uruguai - Yvert 281/283 - Série completa - 80 Euros..............................................................................................................................................................80
2.390  (*)  Ano 1934 - Italia - Yvert Aéreos 64/67 - Série aérea completa - 100 Euros...........................................................................................................................................100
2.391   /* Ano 1962 - Hungria - Yvert 1505/11 + Aéreo 231 + Bloco 41 - Todos com e sem picote + Fdc com a série com e sem picote + Fdc do Bloco com picote. 
101 Euros dos selos + 57 Euros dos Fdcs pelo catálogo Michel. Total 158 Euros ................................................................................................................................................140
2.392  **  Ano 1978 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 464/69A + B e Blocos 89A + B - Completo com e sem picote. Copa do Mundo de Futebol - 67 Euros................65
2.393  **  Ano 1978 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 541/47 A+B e Blocos 18/24 - Copa do Mundo de Futebol - 155 Euros.......................................................150
2.394  **  Ano 1979 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 551/57A e Blocos 25/31 - Copa do Mundo de Futebol - 54 Euros.................................................................50
2.395  **  Ano 1978 - São Tomé e Principe - 3 séries completas + 14 Blocos. Michel Blocos 18/24 (60 Euros) Blocos 25/31 (70 Euros) + série 551/557B (sem picote - 35 
Euros) e 551/557A e B (com e sem picote, com a sobreestampa na cor vermelha - 140 Euros) Total 305 Euros pelo catalogo Michel de 2007........................................300
2.396  **  Ano 1981 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 581/86A + B e Blocos 180A + B - Completo com e sem picote. Copa do Mundo de Futebol - 77 Euros................75
2.397  **  Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 754/59 A + B, Blocos 82 A+B e Blocos 83/89 A+B. Copa do Mundo de Futebol - 213 Euros..................200
2.398  **  Ano 1982 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 623/28A + B e Blocos 222A + B - Completo com e sem picote. Copa do Mundo de Futebol - 69 Euros................65
2.399     Ano 1982 - Brasil - Lote com 17 envelopes circulados dentro da cidade de São Paulo, com franquia mecânica da Fuji Film, � gurando o símbolo..............100
2.400     Ano 1986 - Brasil - Lote com 48 envelopes circulados dentro da cidade de São Paulo, com franquia mecânica da Fuji Film, � gurando o mascote..............240
2.401  **  Ano 1986 - São Vicente (Grenadinas) Yvert 459/466 - Série completa com sobreestampa SPECIMEN - Copa do Mundo de Futebol........................................50
2.402  **  Ano 1986 - Bequia -  Catálogo Michel  177/188 - Série completa com sobreestampa SPECIMEN. Não consta do Yvert. Copa do Mundo de Futebol.............50
2.403  **  Ano 1986 - Union Island -  Catálogo Michel  161/168 - Série completa com sobreestampa SPECIMEN. Não consta do Yvert. Copa do Mundo de Futebol......50
2.404  **  Ano 1986 - São Vicente - Yvert 921/932 - Série completa com sobreestampa SPECIMEN - Copa do Mundo de Futebol..............................................................50 
2.405  **  Anos 1986 e 1988 - Paraguai - Catálogo Michel # 3998 e 4272. Ambos em mini folhas e sem cotação na edição do ano do nosso catálogo. Ambos Copa do 
Mundo de Futebol...........................................................................................................................................................................................................................................................70

2393
2395 - 3 séries completas + 14 Blocos

2390

2382 - Deficientes - 14 peças

2405 - 2 mini folhas
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ESPORTES (FUTEBOL/COPA DO MUNDO) (Continuação)
2.406  **  Ano 1987 - São Vicente - Yvert 1016/1023 - Série completa normal e com sobreestampa SPECIMEN.............................................................................................60 
2.407  **/*  Ano 1990 - Ruanda - Yvert 1301/1306 - Série completa - 60 Euros......................................................................................................................................................50
2.408  **  Ano 1990 - Hungria - Yvert 3273/78 com e sem picote e Bloco 211 com e sem picote - 80 Euros. Copa do Mundo de Futebol....................................................80
2.409  **  Ano 1994 - Gabão - Michel 1187/1190 - Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 13 x 10 cm. No Yvert só consta o facial 
de 300Fr e no catálogo Michel, a série normal sequer tem cotação........................................................................................................................................................................140
2.410  **/*  Entre anos 1995 e 1998 - França - Só itens alusivos à Copa da França - Yvert 2985 (edital selado) Yvert 3010/3013 (Souvenir selado) + selos Yvert 2985, 
3010/3013, 3074/3077, 3130/3131 e 3139 todos dentro de Souvenir e Carnê Yvert C3140 (alguns selos *) .....................................................................................................75
2.411  **  Japão - Ano 2000 - Mini folha com série completa Yvert 2948/57 (2 selos de Futebol e demais de outros temas) 800 Yens de facial.............................................50
2.412  **  Ano 2002 - 2 Folder Brasileiro com a emissão conjunta de 5 diferentes paises: Brasil, Alemanha, Argentina, França e Uruguay.................................................60
2.413  **  Ano 2002 - Emissão Conjunta de vários países. França Yvert 3483/84 - 2 folhas completas com 30 se tenants no total - 27,60 Euros de facial e Alemanha 
Yvert 2086/2087  - 2 folhas completas com 10 se tenants no total - 11,20 Euros de facial - Total 38,80 Euros de facial = Cerca de R$ 250................................................150
2.414  **  Japão - Ano 2014 - Blocos Yvert 193/195 (Copa do Mundo no Brasil) 738 Yens de facial...................................................................................................................50
2.415     FUTEBOL - Lote com 40 peças � latélicas diferentes entre anos 1952 e 2009, sendo 31 do Brasil. Incluso Clubes, Pelé, Jogos Olimpicos etc.........................170
2.416     COPA DO MUNDO DE FUTEBOL - Lote com 51 peças � latélicas diferentes entre anos 1950 e 2002 - 23 do Brasil e 28 do exterior....................................250

ESPORTES (JOGOS OLÍMPICOS)

2.417  (*)  Ano 1906 - Grécia - Selo Yvert 165 (10 anos da realização dos jogos modernos) - Quadra com dupla impressão em diferentes cores. Canto superior esquerdo 
de folha. Provável PROVA...........................................................................................................................................................................................................................................300
2.418  *  Ano 1924 - França - Folha com 25 vinhetas, de 2 tipos diferentes (vide imagem na web). Uma com adelgaçamento traseiro......................................................100
2.419  *  Ano 1925 - Tchecolslovaquia - Yvert 203/205 (Congresso Olimpico Internacional) Série completa limpa - 175 Euros.................................................................160
2.420   /(*) Ano 1949 - Berlin - Inteiro Postal tipo Bilhete (sem uso) duplo (pergunta/resposta) Michel P9, � gurando Estádio Olimpico de Berlin. Acompanha selo 
isolado, com o mesmo facial e imagem........................................................................................................................................................................................................................75

2409

2410 - Vários itens

2421 - Variedade
2432

2416 - Copa do Mundo - 51 peças filatélicas diferentes

2415 - Futebol - 40 peças filatélicas diferentes
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2.421  *  Ano 1956 - Libéria - Yvert Aéreo 102 e variedade: Falta da impressão da cor azul. Catálogo Sanabria 180c. Mancha de ferrugem central...................................50
2.422  **/*  Ano 1964 - Japão - Cinderelas - 6 folhas completas, em diferentes cores e com 20 etiquetas com diferentes modalidade esportivas. Pouco usual. Total 120 
etiquetas. Vide imagem. Lote 12.331 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................100
2.423  -  Ano 1972 - Alemanha Federal - Ensaio fotográ� co não aprovado, � gurando o estádio de Athenas. Tamanho 12x9cm.................................................................250
2.424  **/*  Ano 1976 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 404/09A + B e Blocos 36A + B - Completo com e sem picote - 98 Euros...............................................................90
2.425  **  Ano 1976 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 411/16A + B e Blocos 43A + B - Completo com e sem picote - 103 Euros...............................................................100
2.426  **  Ano 1979 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 544/49A + B e Blocos 159A + B - Completo com e sem picote - 97 Euros................................................................90
2.427  **  Ano 1980 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 632/36A + B e Blocos 43A + B - Completo com e sem picote - 61 Euros.....................................................60
2.428  (*)  Ano 1980 - São Tomé e Principe - Michel 665/68B (sem picote) + Blocos 49/52 A e B (com e sem picote) emitidos sem goma. Temas: Astronáutica e Lenin 
- 128 Euros pelo catálogo Michel de 2007..................................................................................................................................................................................................................120
2.429  **  Ano 1980 - São Tomé e Príncipe - Catálogo Michel 665/68A + Blocos 49/52A. Incluso outras temáticas: Lenin, Astronáutica e Aviação - 55 Euros...............50
2.430  **  Ano 1981 - São Tomé e Príncipe - Catálogo Michel 672A + B  e Blocos 54A +B. Completo com e sem picote - 50 Euros................................................................50
2.431  **/*  Ano 1983 - São Tomé e Príncipe - Catálogo Michel 869/76 em mini folhas + Bloco 142A...............................................................................................................50
2.432   ◉  Ano 1984 - Estados Unidos - Yvert Aéreo 102 com variedade: Falta do picote inferior. Selo margem inferior de folha. Não achamos menção desta variedade 
no ano da edição do nosso catalogo Scott especializado. Temática Futebol.........................................................................................................................................................200
2.433  **  Ano 1992 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 1360/68 + Blocos 288/291 - 54 Euros.................................................................................................................50
2.434  **  Ano 1992 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Blocos 273/276 - 48 Euros....................................................................................................................................50
2.435  **  Ano 1992 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Blocos 267/269 + 1317/22 e Bloco 277 - 57 Euros............................................................................................55
2.436  **  Ano 2000 - Japão - Série completa Yvert 2733/42 (4 selo alusivos ao tema e os demais de outros temas) 800 Yens de facial.........................................................50
2.437  **  Ano 2001 - Emissão Conjunta China/Macau/Hong Kong - Enorme "bloco" dentro de folder alusivo e comemorativo do sucesso da candidatura de Beijing à 
Organização dos Jogos Olimpicos. Um "super" folder.............................................................................................................................................................................................100
2.438    BRASIL - Fdcs - Lote com 55 envelopes de 1º dia, assim dividido pelos anos: 1976 (12) 1980 (6) 1984 (3) e 1988 (34 envelopes)..............................................170
2.439    BRASIL - Franquia Mecânica - 52 envelopes, divididos por 3 diferentes tipos: Ano 1984 Confederação Brasileira de Atletismo (10 envelopes) Ano 1987 
Olymphilex (6 envelopes, todos Specimen) e Ano 1984 Fuji Film (36 envelopes) Vide imagem de cada........................................................................................................250

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

2439 - 52 envelopes com franquia mecânica

2418

2419 - Série completa 2423 - Ensaio fotográfico
2428

2417
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2441 - Olimpíada 1936 - 67 peças só da Alemanha

2440 - Olimpíada 1920 - 20 peças

2442 - 2 envelopes registrados

2446
2443 - Olimpíada 1936 - 13 cartões postais

2447 - Olimpíada 1936 - 14 peças 2444 - Texto no anverso diferentes
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ESPORTES (JOGOS OLÍMPICOS) (Continuação)
Os 41 lotes que se seguem, referem-se a peças � latélicas, pertencentes à ex coleção de Geraldo de Andrade Ribeiro Jr e englobam os seguin-
tes tópicos, em maior ou menor proporção: Comissões Pré Olimpicas, C.O. Nacional  e Internacional/Assembléias, Candidaturas, Atletas 
vencedores, Imprensa, Voos Especiais, Empresas Parceiras, Gongressos Pré e Pós Olimpicos, Exposições Olimpicas, Anos Pré Olimpicos, 
Dia Olimpico etc. Em algumas Olimpiadas temos também a parte de Inverno. Este conjunto foi formato ao longo de décadas e a grande 

parte das peças adquiridas no exterior e é sem dúvida o maior acervo disponível no momento à venda. Oportunidade ímpar, para os 
colecionadores deste setor. A sequencia é por Olimpíada e depois os diversos.

2.440    BÉLGICA 1920 - Conjunto com 20 peças circuladas da Bélgica, para estudo dos carimbos existentes..........................................................................................600
2.441    BERLIN 1936  - Só Alemanha - Belo conjunto com 67 peças diferentes. Incluso Inteiros Postais/Carimbos/Selos alusivos/Franquia mecânica etc. Diversas 
diferenças nas letras dos carimbos, locais, datas etc. Vários itens correlatos ao tema. Apenas 1 de Inverno...................................................................................................650
2.442    BERLIN 1936  - Alemanha - 2 envelopes registrados (com diferentes etiquetas) enviados de diferentes setores, circulados internamente com chegada. Em 
um temos a série completa Michel 609/16 (formato maior e vinco) e no outro Se tenant W109 (duplo) Ambos com carimbo alusivo. Imagem na web.........................70
2.443    BERLIN 1936  - Alemanha - Lote com 13 diferentes Cartões Postais (1 colorido) todos timbrados/o� ciais. Quase todos � gurando o estádio Olimpico ou 
aspectos dele. Alguns circulados, outros com selos alusivos. Vide imagem completa na web...........................................................................................................................250
2.444    BERLIN 1936  - Alemanha - 2 cartões o� ciais, com a mesma imagem, mas diferentes na parte do texto. Com selos alusivos, mas não circulados...............120
2.445    BERLIN 1936  - Alemanha - Envelope enviado por membro da "Missão Olimpica Brasileira" circulado para Porto Alegre, com chegada e onde foi censurado. 
Série completa alusiva (na frente) � cando ultimo facial com grande defeito frontal e a de inverno (no verso) Carimbo da Lu� hansa frontal...........................................60
2.446    BERLIN 1936  - Austria - Cartão Postal o� cial, colorido, sentido vertical. Carimbo alusivo ao evento............................................................................................50
2.447    BERLIN 1936  - Lote com 14 peças diferentes, de 3 países: Grécia, Austria (grande maioria) e Letonia. Parte com o mesmo carimbo, mas de diferentes ci-
dades, dias, letras etc....................................................................................................................................................................................................................................................200
2.448    LONDRES 1948 - 8 peças diferentes. Paises: Suiça, USA, Austria, Finlandia e Inglaterra x 4.Maioria circulados........................................................................100
2.449    HELSINKI 1952 - 8 peças diferentes. Países: Brasil, Italia, Hungria x 2 e Finlandia x 4....................................................................................................................100
2.450    HELSINKI 1952 - Só Finlandia - 25 peças diferentes. Incluso diferenças der letras nos carimbos, datas, cachet, postais o� ciais etc.......................................250

2445

2448 - Olimpíada 1948 - 8 peças 2450 - Olimpíada 1952 - 25 peças só da Finlandia

2449 - Olimpíada 1952 - 8 peças 
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2452 - Olimpíada 1956 - 38 peças 

2451

2454 - Olimpíada 1956 - 50 envelopes 2453 - Olimpíada 1956 - 104 peças só da Austrália

2455 - Olimpíada 1960 - 38 peças 2456 - Olimpíada 1960 - 123 peças só da Italia
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ESPORTES (JOGOS OLÍMPICOS) (Continuação)
2.451    HELSINKI 1952 - Finlandia - Envelope timbrado, enviado por membro da delegação Brasileira de Basket, da Vila Olimpica, para Volta Redonda (RJ) com 
carimbo de chegada e marca transorma de distribuição - 5 selos diversos.............................................................................................................................................................50
2.452    MELBOURNE 1956 - Conjunto com 38 peças diferentes, de 13 diferentes países............................................................................................................................300
2.453    MELBOURNE 1956 - Só Australia - Conjunto com 104 peças diferentes. As vezes o carimbo é igual, mas aplicado em diferentes dias e/ou em peças 
diferentes que podem ser diferentes na ilustração..................................................................................................................................................................................................750
2.454    MELBOURNE 1956 - Só Australia - 50 envelopes com diferentes carimbos, grande maioria de modalidades. Conjunto completo ?.....................................350
2.455    ROMA 1960 - Conjunto com 38 peças diferentes...................................................................................................................................................................................250
2.456    ROMA 1960 - Só Italia - Conjunto com 123 peças diferentes. As vezes o carimbo é igual, mas aplicado em diferentes dias e/ou em peças diferentes que 
podem ser diferentes na  ilustração............................................................................................................................................................................................................................700
2.457    TOQUIO 1964 - Conjunto com 59 peças diferentes..............................................................................................................................................................................350
2.458    MÉXICO 1968 - Conjunto com 106 peças diferentes............................................................................................................................................................................600
2.459    MÉXICO 1968  - Só México - Conjunto com 95 peças diferentes. As vezes o carimbo é igual, mas aplicado em diferentes dias e/ou em peças diferentes que 
podem ser diferentes também na  ilustração.............................................................................................................................................................................................................560
2.460    MUNIQUE 1972 - Conjunto com 68 peças diferentes..........................................................................................................................................................................400

2458 - Olimpíada 1968 - 106 peças 

2459 - Ano 1968 - 95 peças só do México

2457 - Olimpíada 1964 - 59 peças 

2460 - Olimpíada 1972 - 68 peças 
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2462 - Olimpíada 1972 - 135 peças só da Alemanha

2461 - Olimpíada 1972 - 21 franquias

2463 - Olimpíada 1976 - 118 peças 
2465 - Olimpíada 1976 - 35 franquias 

2464 - Olimpíada 1976 - 89 peças só do Canada 2466 - Olimpíada 1980 - 226 !! peças 
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ESPORTES (JOGOS OLÍMPICOS) (Continuação)
2.461    MUNIQUE 1972 - 21 envelopes com diferentes Franquias Mecânicas de modalidades esportivas. Todas do Deutsche Bank..................................................180
2.462    MUNIQUE 1972  - Só Alemanha - Conjunto com 135 peças diferentes. As vezes o carimbo é igual, mas aplicado em diferentes dias e/ou em peças diferentes 
que podem ser diferentes na  ilustração. Algumas registradas...............................................................................................................................................................................800
2.463    MONTREAL 1976 - Conjunto com 118 peças diferentes......................................................................................................................................................................650
2.464    MONTREAL 1976 - Só Canada - Conjunto com 89 peças diferentes. Incluso 27 Registrados, todos circulados para a Alemanha e timbrados do evento. As 
vezes temos o mesmo carimbo, mas aplicado sobre peças diferentes....................................................................................................................................................................530
2.465    MONTREAL 1976 - Só Canada e só Franquia mecânica - 35 diferentes. Parte são � tas gomadas. As vezes o carimbo é igual, mas de diferentes locais e/ou 
cidades....................................................................................................................................................................................................................................................250
2.466    MOSCOU 1980 - Conjunto com 226 !! peças diferentes....................................................................................................................................................................1.200
2.467    MOSCOU 1980 - Só Rússia - Conjunto com 196 !! peças diferentes, com muitos circulados/registrados e parte ao Brasil........................................................900
2.468    LOS ANGELES 1984 - Conjunto com 161 peças diferentes...................................................................................................................................................................950
2.469    LOS ANGELES 1984 - Só Estados Unidos - Conjunto com 116 peças diferentes . As vezes temos o mesmo carimbo, mas aplicado sobre peças diferentes... 660
2.470    SEUL 1988 - Conjunto com 110 peças diferentes....................................................................................................................................................................................650
2.471    BARCELONA 1992 - Conjunto com 61 peças diferentes.......................................................................................................................................................................350
2.472    ATLANTA 1996 + SIDNEY 2000 + ATENAS 2004 + CHINA 2008 - 112 peças diferentes.............................................................................................................650

2469 - Olimpíada 1984 - 116 peças só dos Estados Unidos

2471 - Olimpíada 1992 - 61 peças 

2467 - Olimpíada 1980 - 196 peças  só da Rússia 2468 - Olimpíada 1984 - 161 peças 

2470 - Olimpíada 1988 - 110 peças 

2472 - Olimpíadas 1996/2008 - 112 peças 
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2473 - Só Grécia - 100 peças diferentes 2474 - Só Alemanha e franquia mecânica- 67 peças diferentes

2475 - Só USA e franquia mecânica- 17 peças diferentes
2476 - Só Italia e franquia - 20 diferentes

2477- Só Suiça e franquia - 15 diferentes
2478 - Franquia Mecânica - 83 diferentes
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ESPORTES (JOGOS OLÍMPICOS) (Continuação)
2.473    SÓ GRÉCIA - 100 peças diferentes entre as Olimpíadas de 1936 e 2002. Tudo relacionado ao tema.............................................................................................600
2.474    SÓ ALEMANHA e Franquia mecânica - 67 diferentes entre anos 1956 a 1999.................................................................................................................................530
2.475    SÓ ESTADOS UNIDOS e Franquia mecânica - 17 diferentes, maioria relativo à Los Angeles 1984 - Anos 1956 a 1984...........................................................130
2.476    SÓ ITALIA e Franquia mecânica - 20 diferentes entre anos 1952 a 1993............................................................................................................................................170
2.477    SÓ SUIÇA e Franquia mecânica - 15 diferentes entre anos 1976 a 1996.............................................................................................................................................120
2.478    SÓ FRANQUIA MECÂNICA - 83 itens diferentes, de 19 diferentes países. Entre anos 1956 e 1996.............................................................................................650
2.479    PIERRE DE COUBERTIN - Escasso conjunto com 53 diferentes peças � latélicas e de 23 diferentes paises. Anos 1956 a 1996.................................................300
2.480    FAIRPLAY (Jogo Limpo/Justo) - Conjunto com 5 peças, sendo 4 dos Estados Unidos (anos 1883 a 1949) e 1 da França (1987) todos com carimbo ou 
indicação com a palavra. Curioso.............................................................................................................................................................................................................................150
2.481    FRAGMENTOS com CARIMBOS - Conjunto com 33 diferentes, entre anos 1936 e 1974 - 11 paises diferentes........................................................................100

EUROPA CEPT

2.482  **  Armenia - Ano 1998 - Série completa Yvert 295/296 em mini folhas completas com 10 séries - 2 selos com pontos de ferrugem - 50 Euros +. Lote 12.389 da 
nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................................................................................50
2.483  **/*/ ◉  Coleção contendo 945 selos diferentes (as repetições não foram contadas) entre anos 1956 e 1985 e afixados com protetores/charneiras em album 
impresso do fabricante Yvert. Temos basicamente quase todas as boas séries do começo, como: Luxermburgo anos 1956 e 1957 - 700 Euros + Liechtenstein 1960 ** - 
120 Euros + Chipre anos 1962 a 1965 - 255 Euros e Andorra Francesa anos 1967 a 1974 - 315 Euros. Só neste itens citados temos 1.390 Euros....................................750

EXPOSIÇÕES/FEIRAS

2.484    Ano 1900 - França - 2 Cartões Postais relativos à Exposição Universal de Paris, sendo 1 deles timbrado e o outro � gurando a Torre Ei� el. Ambos também com 
o carimbo alusivo ao evento, sendo um circulado intermente e o outro para a Romenia, mas ambos com chegada. Muito bem conservados..............................................60
2.485    Ano 1904 - Estados Unidos - Feira Internacional de S. Louis - 4 diferentes cartões postais alusivos, sendo 3 circulados ao exterior e 1 taxado. Todos com 
chegada e também carimbo relativo ao evento.........................................................................................................................................................................................................100

2479 - Pierre de Coubertin - 53 diferentes peças

2483 - Tema Europa - Coleção com 945 selos diferentes

2480

2485 - 4 cartões

2481 - Fragmentos - 33 diferentes

2484 - 2 cartões
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EXPOSIÇÕES/FEIRAS (Continuação)
2.486    Ano 1908 - Inglaterra - 2 Cartões Postais alusivos à Exposição Franco Britânica, com carimbo relativo e circulados internamente. .........................................60
2.487    Ano 1923 - Inglaterra - Inteiro Postal + selos complementares, tipo cartão, circulado via aérea, da Inglaterra para a Espanha com chegada. Carimbo da 
Exposição Filatélica Stampex, que existe até hoje. Amarelado pelo tempo e discreto vinco horizontal.............................................................................................................50
2.488   FILATÉLICAS - Pacote com 184 peças � latélicas diferentes em geral. Enorme variedade de países. Engloba tanto exposições regionais, locais, nacional, 
como internacionais. No meio também material referentes ao Dia do Selo, Entidades (FIP, FIAF etc) Feiras, Encontros, Jornadas, Simpósios etc. Década de 20 a 
90. Lote 12.399 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo a pouco + de R$ 1,50 por peça.....................................................................300

FARÓIS

2.489  ** Ano 2004 - Japão - Mini folha com 5 séries completas Yvert 3535/39 (1 selo do tema e demais de outros temas) 1.000 Yens de facial.........................................65 
2.490  ** Ano 2006 - Japão - Mini folha com 5 séries completas Yvert 3820/24 (1 selo do tema e demais de outros temas) 1.000 Yens de facial.........................................65 
2.491  ** Ano 2007 - Japão - Mini folha com 2 séries completas Yvert 4037/41 (1 selo do tema e demais de outros temas) 800 Yens de facial............................................55 
2.492  ** Anos 2010, 2012 e 2014 - Japão - 3 Mini folhas com séries completas Yvert 5067/71 + 5854/58 + 6524/28 (1 selo na mini folha do tema e demais de outros 
temas) 1.210 Yens de facial.............................................................................................................................................................................................................................................75
2.493  ** Ano 2013 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 6212/21 (1 selo do tema e demais de outros temas) 800 Yens de facial...................................................50 
2.494  ** Ano 2016 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7530/39 (1 selo do tema e demais de outros temas) 820 Yens de facial...................................................55
2.495    Lote com 51 peças diferentes entre anos 1905 e 2005. Incluso cartões postais....................................................................................................................................250

2486 - 2 Cartões
2487 - Stampex

2496 - Série completa

2497 - Série completa

2495 - Faróis - 51 peças diferentes
2504 - Série completa

2503 - Série completa 2505 - Série completa
2506 - Série completa
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FAUNA EM GERAL

2.496   *  Anos 1934/1936 -  Liechtenstein - Yvert aéreos A9a/A13a (Aguias) série completa muito limpa, sem ferrugem e só com charneira (salvo o facial de 20 Rappen) 
100 Euros........................................................................................................................................................................................................................................................................100 
2.497  **/* Ano 1945 - Istria - Sassone Porto 1/5 - Série completa (4 selos de Cavalo e 1 de Uva) 165 Euros no catálogo Sassone..............................................................150
2.498  ** Ano 1978 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 471/76 A+B e Blocos 96A+B - Completo com e sem picote - 96 Euros......................................................................90
2.499  ** Ano 1981 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 722/28A +B e Blocos 76A + B - Cães - Completo com e sem picote - 72 Euros...........................................70
2.500  ** Ano 1981 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 730/36A +B e Blocos 77A + B - Gatos - Completo com e sem picote - 72 Euros..........................................70
2.501  (*)  Ano 1984 - São Kitts - Yvert 558/571 (Marinha) Série completa se goma e com sobreestampa SPECIMEN........................................................................................50 
2.502  ** Ano 1985 - Costa do Mar� n  - Yv 720A/C (Aves)  Michel A848/C848 - Série completa em blocos de 25 selos, SEM PICOTE - 252 Euros cada série picota-
da no catalogo Yvert e 500 !! Euros no catalogo Michel de 2007.  Picotados marcariam  6.300 Euros pelo Yvert e 12.500 !! Euros (Cerca de R$ 84.000) pelo Michel. 
Ideal "abrir" em múltiplos menores e revender. Aqui pedimos 2 % !! do seu valor, que é "dado". Lote 12.453 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. 
Vide imagem na página 208.......................................................................................................................................................................................................................................1.600
2.503    Ano 1985 - Costa do Mar� n - 3 Fdcs com série completa Yvert 720A/C - 252 Euros para os selos sem carimbo. No catálogo Michel cotam 500 Euros..........200
2.504  **  Ano 1986 - Senegal - Yvert 661/664 (Gazelas) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 10,5 x 8,5 cm................................110
2.505  **  Ano 1987 - Senegal - Yvert 685/689 (Marinha) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm...............................120
2.506  **  Ano 1987 - Senegal - Yvert 694/697 (Diversos) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm...............................100
2.507  **  Ano 1987 - Togo - Yvert 1220/23 (Peixes) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm........................................100
2.508  **  Ano 1987 - Niger - Yvert 725/727 (Insetos) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm.....................................100
2.509  **  Ano 1992 - Senegal - Yvert 1001/1004 (Crustáceos) Série completa em quadras sem picote + mini blocos sem picote e que não constam dos catálogos Yvert e Mi
chel.............................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.510  **  Ano 1992 - Gabão - Yvert 737/738 (Borboletas) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm................................120
2.511  **  Ano 1993 - Senegal - Yvert 1041/1045 (Selvagens) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm...........................125
2.512  **  Ano 1993 - Gabão - Yvert 768/771 (Crustáceos) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm + bloco picotado que 
não consta do Yvert e que não tem cotação no catalogo Michel............................................................................................................................................................................130
2.513  **  Ano 1993 - Gabão - Yvert 752/755 (Conchas) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm + Bloco Yvert 69 
picotado. Total 9 itens..................................................................................................................................................................................................................................................120
2.514  **  Ano 1993 - São Tomé e Principe - Catalogo Michel 1434/39 + Blocos 305/306 (Pré Históricos) 46 Euros......................................................................................50
2.515  **  Ano 1994 - Senegal - Yvert 1057/1060 (Elefante) Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 12,5 x 10 cm.............................110

2513 - Série completa + Bloco

2509 - Série completa

2508 - Série completa

2507 - Série completa

2512 - Série completa + Bloco

2510 - Série completa

2511 - Série completa

2515 - Série completa
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FAUNA EM GERAL (Continuação)
2.516  ** Ano 1999 - Japão - Mini folha com 5 séries completas (corte em 2 ou 3 lados) Yvert 2515/2516a (Pré Históricos) 800 Yens de facial...........................................50
2.517  **  Ano 2002 - Moçambique - Yvert 1877/80 (Elefantes) WWF - Mini folha com 4 séries - 56 Euros.....................................................................................................55
2.518  ** Ano 2005 - Japão - Mini folha com 5 séries completas Yvert 3635/36 (Pré Histórico - Mamute) 800 Yens de facial........................................................................50
2.519  ** Ano 2007 - Japão - Série completa Yvert 3987/3996 (Pinguim/Foca/Cães) 800 Yens de facial.............................................................................................................50
2.520  ** Ano 2007 - Japão - Série completa Yvert 3997/4006 (Cães/Pinguim e Foca) 800 Yens de facial...........................................................................................................50 
2.521  ** Ano 2001 - Japão - Mini folha completa com 10 selos Yvert 3031 (Cão) 800 Yens de facial.................................................................................................................50 
2.522  ** Ano 2004 - Japão - Mini folha completa com 5 séries completas Yvert 3521/22 (Cavalos - Derby) 800 Yens de facial....................................................................50
2.523  ** Ano 2008 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 4329/38 (Tucano, borboletas e outros temas) 800 Yens de facial.............................................................50
2.524  ** Ano 2008 - Japão - Mini folha completa com 10 selos Yvert 4588 (Personalizado - Cão) 800 Yens de facial, mas vendido com diferencial de valor..................90
2.525  ** Ano 2012 - Japão - Mini folha  com série completa Yvert 5934/43 (Cavalos de Corrida) 800 Yens de facial .......................................................................................50 
2.526  ** Ano 2015 - Japão - Série completa Yvert 7042/51 (Conchas) 1.340 Yens de facial...................................................................................................................................80 
2.527  ** Ano 2017 - Japão - Série completa Yvert 8233/42 (Pinguim) 820 Yens de facial......................................................................................................................................50 
2.528  **  SÓ BORBOLETAS e de Moçambique - Cartela com 10 diferentes séries + 8 Blocos. Anos 1999 e 2002 - 177 Euros...................................................................170

2524 2528 - Só Borboleta e Moçambique

2537 - Série completa

2547

2552 - 5 peças

2502 - Série completa em blocos sem picote

2549 - Série completa
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FERROVIA
2.529  **  Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 808/13 + Bloco 113A + Blocos 114/116A - 61 Euros......................................................................................60
2.530  ** Ano 2014 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 6768/77 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55
2.531  ** Ano 2015 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7252/61 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55
2.532  ** Ano 2015 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7262/71 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55
2.533  ** Ano 2016 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7460/69 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55
2.534  ** Ano 2014 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 6787/96 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55
2.535  ** Ano 2016 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7845/54 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55
2.536  ** Ano 2016 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 7855/64 - 820 Yens de facial.........................................................................................................................55

FLORA EM GERAL

2.537    Ano 1985 - Costa do Mar� n - 3 Fdcs com série completa Yvert 726A/C - 108 Euros para os selos sem carimbo. No catálogo Michel não tem cotação para sem 
carimbo............................................................................................................................................................................................................................................................................80
2.538  **   Costa do Mar� n - 1986 - Yv 756/759 - Série completa em folhas completas com 25 selos e SEM PICOTE . Aqui cada série sai a R$ 8. Lote 12.620 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto. Aqui saindo cada série por apenas R$ 6................................................................................................................................150
2.539  **  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 R$ 
10. Lote 12.621 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................250
2.540  ** Japão - Ano 2011 - 2 folhas completas com 94 !! selos diferentes. Yvert F5416 e F5418 - 6.110 Yens de facial...............................................................................370
2.541   ◉/** 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$ 10.800. Aqui pedimos apenas 4% !! do valor de catálogo. Lote 12.635 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................400
2.542  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 = Cerca de  R$ 1.800. Lote 12.636 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................................................200
2.543  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! Lote 12.637 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 
20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................................................................180
2.544  ◉/** 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 
melhores, 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$ 8.400. Aqui pedimos menos de 5% !! deste valor. Lote 12.638 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................400
2.545    Caixa com 360 peças � latélicas em geral entre década de 50 a 2.000. Alguma repetição. Bem abastecido em Orquídeas. Incluso Brasil. Aqui pedimos apenas 
R$ 1,20 que é um preço ótimo para revenda. Lote 12.639 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................................430

FOGO

2.546  - Ano 1891 - Brasil - Apólice de seguro no valor de 30 contos de Réis, da Cia Imperial de Seguros contra Fogo (Imperial Fire Insurance Company) Agência 
Rio de Janeiro. 2 selos � scais da 1ª emissão da República (Cruzeiro do Sul) Documento medindo 52x42cm. Lote 12.640 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................120

FOGUETE

2.547  /*  Ano 1958 - Polonia/Alemanha - Bloco + envelope com carimbo alusivo ao 1º Voo esperimental por foguete entre a Polonia e a Alemanha Oriental. Vide 
imagem na web................................................................................................................................................................................................................................................................60

FRUTAS

2.548  **  Ano 1981 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 744/49 A+B e Blocos 79A + B - Completo, com e sem picote - 68 Euros.....................................................65

LIONS

2.549  **  Ano 1994 - Senegal - Yvert 1090/1093 - Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 10 x 8,5 cm...............................................100
2.550  /*/(*)  Conjunto encaixado dentro de 2 � nos Classi� cadores, contendo cerca de 80 Selos com e sem carimbo (com repetição) + 6 Blocos sem carimbo e 20 
peças diversas (maioria do Brasil) Entre décadas de 50 e 80. Lote 12.658 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................70
2.551    Pasta timbrada da entidade, contendo 82 peças diversas, entre selos e blocos (minoria) e peças em geral (maioria) com diversas do Brasil. No � nal, algo 
relacionado ao tema, mas não � latélico, como: Bilhete de Loteria e etiquetas. Anos 1950 a 1982. Lote 12.659 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto..120

LITERATURA

2.552   Anos 1875 a 1918 - Estados Unidos - 5 peças com carimbo "Homer" (cidade) e traduzindo "Homero" - Poeta Grego, autor do poema "Odisséia"...............100

MAÇONARIA
Vide também os lotes 0701 a 0707 onde temos folhas personalizadas do Brasil, alusivo ao tema

2.553     Brasil - Anos 2004 e 2005 - Caixa de sapato, contendo 679 envelopes timbrados e decorados, todos relativos ao "Consistório dos Príncipes do Real Segredo 
Saldanha Marinho" sendo 158 do ano 2004 e 521 do ano 2005. Vide imagem das peças. Aqui sai à R$ 0,80 por peça, que é muito vantajoso numa revenda. Lote 12.667 
da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................................................................540
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MAÇONARIA (Continuação)
2.554   Pasta tipo catalogo, com 25 bolsas plásticas. Pouca coisa � latélica (talvez umas 15 peças) o resto, são cartas, recortes de jornal, reportagens em geral a 
respeito do tema, declarações etc. Décadas de 40 a 90. Lote 12.669 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................60
2.555  -  LITERATURA - Pasta com cerca de umas 20 publicações/Jornais/Separatas/Boletins/Catalogos - Lote 12.671 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de
desconto............................................................................................................................................................................................................................................................................50

MEDICINA

2.556 ** Ano 2008 - Japão - Mini folha completa com 5 séries - Yvert 4317/18 - 800 Yens de facial ..................................................................................................................50
2.557     Caixa contendo grande conjunto com 433 !! peças � latélicas diferentes em geral entre décadas de 20 a 90. Incluso: Hospitais, OMS, Congressos, � ermas, 
Ciências, Enfermagem, Doenças, Farmácia, Vacinas, Alimentação, Quimica, Sangue etc. Nunca antes tivemos um conjunto tão vasto à venda. Aqui pedimos apenas R$ 
1,50 por peça. "Prato cheio" para quem quer iniciar a temática. Lote 12.693 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................640

MINERALOGIA

2.558   ** Ano 2012 - Japão - Mini folha completa Yvert F4555 (Ferro e Aço) 800 Yens de facial .........................................................................................................................50

MITOLOGIA

2.559    Ano 1857 - Austria - Jornal "Cazzetta di Trento" circulado para Vigo di Meano e porteado com selo de Jornal Yvert 1 (Mercúrio) Correta utilização. Cotação 
de 450 Euros pelo catálogo Michel..............................................................................................................................................................................................................................350
2.560    Anos 1901 a 1903 - Grécia - AQUILES - 5 diferentes Inteiros Postais tipo cartão, todos � gurando a mesma estátua em Corfu e circulados ao exterior: Itália, 
Bélgica, Alemanha, França e Vathy. Todos também com chegada e parte com selos complementares. Escasso conjunto............................................................................200
2.561    Ano 1986 - Alemanha - � eophrastos - Inteiro privado tipo envelope, circulado dentro da Alemanha e � gurando a imagem do + famoso aluno de Aristóteles, 
que listou + de 500 plantas com � ns medicinais.......................................................................................................................................................................................................150
2.562    HÉRCULES - Austria/Hungria - Lote com 6 itens (3 peças circuladas e 3 selos com carimbos) e todos alusivos. Acompanha carta explicativa a respeito. Entre 
século 19 e anos 10........................................................................................................................................................................................................................................................150
2.563    MERCÚRIO - Austria - Conjunto com 9 diferentes Inteiros Postais circulados (maioria cintas) todos internamente e só até os anos 10. Incluso 2 portes 
duplos. Alguns com vinco, em função do seu tamanho. Imagem completa na web............................................................................................................................................150

2559

2561

2560 - 5 diferentes Inteiros Postais

2562

2563 - Mercúrio - 9 peças
25642568
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MOTOCICLISMO
2.564    Ano 1939 - Alemanha - Cartão Postal � gurando o famoso piloto Edwald Kluge. 2 selos do Fuhrer, com carimbo � gurando moto. Não circulado................50

MÚSICA

2.565    Pacote com 100 peças diversas em geral. Incluso Ópera. Anos 1934 a 2003.......................................................................................................................................300
2.566    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$ 
0,40 por peça que é muito barato. Lote 12.720 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................580

NATAL

2.567  **   Ano 1977 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 488A+B e Blocos 7A+B - Completo com e sem picote. Temática pintura (Rubens) 70 Euros..................70
2.568  **   Ano 1977 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 484/87A + B, Bloco #A + B e Blocos 4/6A + B - Completo com e sem picote. Temática pintura (Rubens) 
120 Euros........................................................................................................................................................................................................................................................................120
2.569  **   Anos 1979 e 1980 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Blocos 40 e 47. Temáticas: Ano Internacional da Criança e pintura (Dürer) 49 Euros................50
2.570  **   Ano 1981 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 609/14A+B e Bloco 208A+B - Completo com e sem picote - 64 Euros.....................................................................60
2.571     PRESÉPIOS - Belo conjunto composto por + de 200 peças � latélicas de um modo geral, quase todas diferentes, circuladas e não. Incluso escassos Telegra-
mas de Portugal e 6 V-Mails dos Estados Unidos (época da 2ª Guerra) Além disto, acompanha classi� cador com + de 200 selos alusivos, quase todos sem carimbo e 
maioria em séries completas. Incluso algo de São Francisco de Assis e Reis Magos no meio. Ideal para quem quer começar uma coleção ou que já tem algo a respeito 
e quer ampliar. Lote 12.739 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.......................................................................................................................................800
2.572    Caixa contendo 195 peças � latélicas diferentes em geral entre anos de 1927 e 2015. Incluso: Cristkindl (Austria) Feiras de Natal, Presépios, Mostras Filatélicas 
Natalinas, Mensagens, Reis Magos etc. Aqui pedimos menos de R$ 2 por peça. Lote 12.741 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................320
2.573 - Coleção premiada várias vezes nacionalmente e em exposições bi-nacionais, composta de 80 folhas harmoniozamente montadas e distribuido em vários 
capítulos. 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. Lote 12.742 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...........1.400

2565 - Música - 100 peças filatélicas 2571 - Natal - Presépios - Coleção com mais de 200 itens

2573 - Natal - Coleção montada de forma expositiva com 80 folhas
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2574 - Natal - 2 Classificadores + montagem preliminar em 48 folhas

2580 - 2 Máximos

2587

2575 - Natal - 2 Classificadores com + de 2.100 selos

2603

2602

2607 2610
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NATAL (Continuação)
2.574  /**/*   2 Classi� cadores + diversas peças soltas + folhas montadas (algumas parcialmente/provisoriamente) + começo de coleção intitulada "Música de Natal" 
+ 48 folhas impressas montadas com basicamente todas as emissões mundial dos anos 1972 e 1973 (não conferimos se está completo) com diversos Blocos, algo de 
literatura, roteiro de exposição etc. Material que pertencia ao ex colecionador do tema, Cláudio Monteaperto (SP) ..................................................................................400
2.575  **/*/(*)  2 Classi� cadores formato grande, de fundo preto, contendo + de 2.100 selos e numa primeira olhada, todos DIFERENTES + 37 Blocos/Mini folhas. 
Um dos classi� cadores, basicamente ordenado pelos paises, entre as letras A e F e o outro com material dos demais paises. Dezenas e dezenas de séries completas sem 
carimbo (com e sem goma, com ela alterada, com pontos de ferrugem etc) mas material com carimbo também pelo meio. Predominam as décadas de 70 a 90, mas algo 
antes disto e posterior também, uma vez que tem material em "euros" no meio. Enorme variedade de países. Nunca antes tivemos um conjunto tão vasto à venda e é 
um muito bom começo de coleção temática.............................................................................................................................................................................................................500

NAVIOS/NAVEGAÇÃO

2.576   Alemanha Reich - Ano 1917 - Envelope circulado para os Estados Unidos e devolvido ao seu remetente em função da eclosão da 1ª Guerra Mundial, com 
todos os carimbos alusivos. Segue folha de catalogo alemão de leilão, onde estas peças são ofertadas por no minimo 120 Euros + comissão. Lote 12.743 da nossa 71ª 
VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................................................................................................................160
2.577    Conjunto com 85 peças � latélicas diferentes entre anos de 1909 e 2015. Incluso postados a bordo de navios. Lote 12.748 da nossa 71ª VSO, agora oferecido 
com 20% de desconto. Aqui saindo a menos de R$ 2 por peça..............................................................................................................................................................................160
2.578   2 Porta envelopes formato grande, contendo 259 peças em geral e todas com alguma ligação junto ao tema: Circulados, Fdcs, carimbos em geral (viagens, de 
navios, eventos náuticos etc) navegadores e + diversos outros aspectos. Variedade de paises, mas predominando os Europeus. Sem Brasil. Se houver alguma repetição, 
é minima. Décadas de 30 a 90. Aqui pedimos menos de R$ 1,50 por peça que é vantajoso até numa revenda. Lote 12.749 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de 
desconto........................................................................................................................................................................................................................................................................380

NUMISMÁTICA

2.579 ** Ano 2012 - Japão - Mini folha completa com série completa - Yvert 5947/56 (moedas) 800 Yens de facial .......................................................................................50

PERSONALIDADES

2.580   ELIZABETH II - Anos 1953 e 1954 - Inglaterra -  2 diferentes máximos postais. Vide imagem .......................................................................................................50
2.581  **/*  ELIZABETH II - Ano 1977 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 440/45A e B em blocos individuais com e sem picote - 105 Euros...........................................90
2.582  **  ELIZABETH II - Ano 1977 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 440/45A + B e Blocos 68A/B - 76 Euros...........................................................................................70
2.583  **  ELIZABETH II - Ano 1978 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 484/89 A+B e Bloco 103A+B - 1 selo e 1 bloco com pontos de ferrugem - 69 Euros................65
2.584  **  GOETHE - Ano 1981 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 695A/B e Blocos 57A/B - Completo, com e sem picote - 52 Euros...........................................50
2.585  **  GOETHE - Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 765A/B e Blocos 91A/B - Completo, com e sem picote - 66 Euros...........................................60
2.586  **/*  JULIO VERNE - Ano 1981 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 574/79B + Bloco 173B - Completo sem picote. Incluso outras personalidades - 65 Euros.........60
2.587  **  KENNEDY - Ano 1994 - Senegal - Yvert 1065/1066 - Série completa em quadras sem picote + espécie de provas no tamanho de 10 x 8,5 cm......................100
2.588   /*   LENIN - Russia - Conjunto montado em folhas quadriculadas, contendo Só Blocos e Só da Rússia, com ao todo 8 Blocos e seus respectivos envelopes de 
1º dia de circulação - 4 deles circulados. Lote 12.655 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................80
2.589 - LENIN - Classi� cador com 156 selos diferentes com e sem carimbo + 24 Blocos diferentes (estes todos sem carimbo) Predominando à Rússia e/ou paises da antiga 
Europa Oriental.  Lote 12.656 da nossa 71º VSO, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................160
2.590  **  MAO TSETUNG - Ano 1977 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 496A/B e Blocos 13A/B - Completo, com e sem picote - 50 Euros..............................50
2.591  **  PRINCESA DIANA - Ano 1981 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 700/702a - Mini folha completa. Temática Música (Beethoven) 66 Euros..............60
2.592  **  PRINCESA DIANA - Ano 1981 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 588/93A/B e Blocos 187A/B - Completo, com e sem picote - 68 Euros...............................60
2.593  **  PRINCESA DIANA - Ano 1982 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 639/44A/B e Blocos 238A/B - Completo, com e sem picote - 83 Euros...............................80
2.594  **  PRINCESA DIANA - Ano 1982 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 630/35A/B e Blocos 229A/B - Completo, com e sem picote - 71 Euros...............................70 
2.595  **  PRINCESA DIANA - Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 767A/B e Blocos 92/94A/B - Completo, com e sem picote - 103 Euros................100
2.596  **  PRINCESA DIANA - Ano 1982 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 646A/B e Bloco 246A - 72 Euros................................................................................................70 
2.597  **  PRINCESA DIANA - Ano 1982 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 637 A/B e Blocos 237 A/B - Completo, com e sem picote - 116 Euros...............................110
2.598  **  PRESIDENTE TITO - Ano 1980 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 697/698A/B em mini blocos e Blocos 58/59A/B - 84 Euros....................................80
2.599  **  PRESIDENTE TITO - Ano 1982 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 751/52 em mini blocos + Blocos 81A/B - 64 Euros..................................................60

PINTURA

2.600  ** Ano 1978 - Guiné Bissau - DÜRER - Catálogo Michel 507/12A+B e Blocos 126A + B - Completo com e sem goma - 57 Euros..................................................55
2.601  **   Anos 1979 e 1980 - São Tomé e Principe - DÜRER - Catálogo Michel Blocos 40 e 47. Temáticas: Ano Internacional da Criança e pintura - 49 Euros.................50
2.602  **/*  Ano 1974 - Hungria - LEONARDO DA VINCI - Yvert 2364 em mini folha com 6 exemplares - 140 Euros...............................................................................120
2.603  ** Ano 1981 - São Tomé e Principe - PICASSO - Catalogo Michel 714/720 A + B, Bloco 69A + B, Blocos 70/75A + B, mini folha nº 714 e mini folha nº 719/720. 
Vasto conjunto - 315 Euros..........................................................................................................................................................................................................................................280
2.604  ** Ano 1981 - Guiné Bissau - PICASSO - Catalogo Michel 602/07A+B e Bloco 201A/B - Completo com e sem picote - 73 Euros...................................................70
2.605  ** Ano 1982 - São Tomé e Principe - PICASSO - Catalogo Michel 771/72A+B e Blocos 96A+B - Completo com e sem picote - 59 Euros......................................55
2.606  ** Ano 1982 - São Tomé e Principe - PICASSO - Catalogo Michel 805/806 em mini folha + Bloco 106A - 68 Euros..........................................................................65
2.607  **   Ano 1977 - São Tomé e Principe - RUBENS - Catálogo Michel 484/87A + B, Bloco #A + B e Blocos 4/6A + B - Completo com e sem picote. Temática Natal 
- 120 Euros - 1 selo com ponto de ferrugem..............................................................................................................................................................................................................100
2.608  **  Ano 1977 - São Tomé e Principe - RUBENS - Catálogo Michel 488A+B e Blocos 7A+B - Completo com e sem picote. Temática Natal - 70 Euros..................70
2.609  **  Ano 1977 - Guiné Bissau - RUBENS - Catálogo Michel 447/52A+B e Bloco 79A+B - Completo com e sem picote - 60 Euros....................................................60
2.610 ** Ano 1983 - São Tomé e Principe - Páscoa - Catálogo Michel 815/826 em mini folhas + Blocos 117/125. Um ou outro com minimos pontos de ferrugem nas 
margens - 200 Euros......................................................................................................................................................................................................................................................170
2.611   Caixa contendo 260 peças � latélicas diferentes em geral entre década de 60 e 90. Incluso algo de Escultura. Aqui pedimos cerca  de R$ 1,50 por peça. Lote 
12.766 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................400
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2622

2628

2623 - Italia - 1ª Guerra - 18 cartões militares

2633 - Conjunto em 2 cartelas

2625

2627

2630

2634 - Rotary - 21 peças 2635 - Rotary - 25 peças

2621 - 1ª Guerra - 33 peças no total
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PINTURA (Continuação)
2.612    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. Incluso algo de Arte em geral, escultura etc. Lote 12767 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................450
2.613  ◉/**  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$ 16.800. Aqui pedimos menos de 3 % !! do valor .Lote 12.768 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto..........500
2.614 - Álbum 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. Lote 12.769 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.100

PONTES

2.615  ** Ano 1998 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 2432/33a (corte em 2 ou 3 lados) - 800 Yens de facial..............................................................................50
2.616  ** Ano 2007 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 4240/49 (3 selos do tema e demais de outros temas) 800 Yens de facial...................................................50 
2.617  ** Ano 2009 - Japão - 2 Mini folhas com séries completas Yvert 4716/25 e 4726/33 (1 selo  do tema e demais de outros temas) 1.600 Yens de facial..................100
2.618  ** Ano 2010 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 4987/96 (3 selos do tema e demais de outros temas) 800 Yens de facial...................................................50
2.619  ** Ano 2010 - Japão - Mini folha com série completa Yvert 5151/60 (3 selos do tema e demais de outros temas) 800 Yens de facial...................................................50

PREMIO NOBEL

2.620  **  Ano 1977 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 426/31A+B e Bloco 54A+B - 61 Euros............................................................................................................................60

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

2.621    Anos 1915/1918 - Inglaterra - 33 peças (quase todas envelopes) circuladas para a mesma pessoa em Londres. Todas enviadas por combatente e indicação "on 
active service" + carimbo "Field Post O�  ce" - sem selos. Quase todas também censuradas, com vários diferentes carimbos de censura/censores. Parte com descuído 
quando da abertura. Aqui saindo a R$ 10 cada.........................................................................................................................................................................................................330
2.622    Ano 1917 - Formulário de Prisioneiro de Guerra, circulado da Austria para a Bohemia, com duplo carimbo de censura. 3 carimbos no total.......................50
2.623    ITALIA - Lote com 18 cartões militares (17 circulados e 1 sem uso) Todos com carimbo de censura. Alguns ainda no suporte de � rma leiloeira Grega, onde 
tiveram um custo médio de 12 Euros + comissão + envio etc................................................................................................................................................................................500

RELIGIÃO

2.624    EM GERAL - Conjunto com 128 peças � latélicas, quase todas diferentes. Décadas de 40 a 80. Aqui saindo a menos de R$ 1,50 cada. Lote 12.783 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................150

RELÓGIOS

2.625    Ano ? - Austria - Bela cinta decorada, com facial de 2 Heller, circulado internamente e com bela propaganda da 1ª fabrica de relógios da Austria: Hans 
Konrad. Vinco central vertical em função do seu tamanho.......................................................................................................................................................................................80

ROTARY

2.626  **/*  Ano 1971 - Davaar Island (Inglaterra) GREVE POSTAL - Lote com 8 itens, entre pares e Blocos - todos com alusão ao tema, mas considerados "fantasias" 
ou "cinderelas". Imagem completa na web.................................................................................................................................................................................................................100
2.627  **/*  Ano 1975 - Chade - Yvert 298 - Selo sem picote + Prova de luxo e Ano 1979 - Comores - Yvert Aéreo 183 - Selo sem picote + Prova de luxo....................100
2.628  **/*  Ano 1979 - Polynésia - Yvert 145 - Conjunto composto de 5 itens: selo normal com picote + selo isolado sem picote + par horizontal sem picote + selo com 
picote sobrecarregado (Yvert 146) e Prova de luxo ..................................................................................................................................................................................................100
2.629  **  Ano 1985 - Paraguai - Blocos Michel 412 e 413 - 110 Euros..................................................................................................................................................................110
2.630  **  Ano 1987 - Senegal - Yvert 711 em quadra sem picote + espécie de Prova no tamanho de 13x10cm (esta com marca de elástico no verso).............................100
2.631  **  Ano 1988 - Venezuela - Yvert 1385 - 2 pares horizontal sem picote, estando um deles com deslocamento horizontal das cores................................................100
2.632  **/*  Ex Colonias Francesas - 6 selos margem de folha e sem picote: Camerun Yvert 440 + Dahomei Yvert Aéreo 110 + Mali Yvert Aéreo 158 + Chade Yvert 149 
+ Senegal Yvert 325 e selo Yvert 344 do Marrocos na cor azul...............................................................................................................................................................................100
2.633  **/*  Conjunto encaixado em 2 cartelas de formato grande, só com material diferente e assim dividido: 55 selos + 10 Blocos + 2 Provas de Luxo (Niger e 
Polynésia). Incluso Bloco do Chile de 1960 e Folhinha da Suiça de 1957. O restante do material está entre as décadas de 70 e 80..............................................................150
2.634    21 envelopes diferentes entre anos 1948 e 2005.......................................................................................................................................................................................100
2.635    25 envelopes diferentes entre anos 1942 e 2002.......................................................................................................................................................................................120

2626 - Greve Postal - Lote com 8 itens

2631

2632 - 6 selos sem picote
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2646 - 8 V-Mails2636 - Série completa

2642

2639 - Sudetos para o Brasil

2645 - Ambos ** e Luxo

2648 - 5 peças no total

2652

2653 - 24 selos diferentes no total

2654 - 10 diferentes cartões

2647 - 4 cartões Italianos

2650 - Coleção especializada de Provas

2651
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ROWLAND HILL
2.636    Ano 1940 - Portugal - Envelope circulado para os Estados Unidos com chegada e porteado com série completa Yvert 600/607 com carimbo de 1º dia. Outro 
selo no verso. Minimos pontos de ferrugem................................................................................................................................................................................................................60
2.637  **  Ano 1978 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 515/520A+B e Bloco 133A+B - Completo com e sem picote - 72 Euros...................................................................70
2.638  **  Ano 1979 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Bloco 35A/B (com e sem picote) 75 Euros........................................................................................................70

2ª GUERRA (Sequência por ano)

2.639    Ano 1938 - Ma� ersdorf (Sudetos) Envelope com selos do Reich (data 9.12) vindo para São Paulo !, com chegada. Os selos Tchecos sobreeestampados tiveram 
validade somente até 16.10.38. Quantas destas vieram para o Brasil ? Peça com pontos de ferrugem e contato com agua/umidade na parte superior.............................80
2.640   -  Ano 1940 ? - Brasil - Escasso telegrama duplo, timbrado dos Correios e enviada do Rio de Janeiro para a Imp. Agencia Nacional Bélem. No texto diversas 
indicações de fatos e personagens daquele evento: RAF, Getúlio, Churchill, Presidente Roosevelt, Mussolini, De Gaulle e outros. Bem interessante. Lote 12.798 da nossa 
71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................................80
2.641  -  Anos 40 - Estados Unidos - Conjunto com 19 V-Mails e todos DEVOLVIDOS por uma série de razões. Maioria completos, mas temos outros que só tem 
o envelope. Todos com os devidos carimbos de devolução. Não são muito fáceis de se achar deste modo no mercado nacional. Lote 12.799 da nossa 71ª VSO, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................360
2.642  */(*)  Ano 1941 - Italia - Não colocados à venda - Yvert 457A e B, � gurando Hither e Mussolini - 90 Euros no catálogo Sassone....................................................70

2.643  *  Ano 1941 - Legião Francesa contra o Bolchevismo (LVF) O mundialmente conhecido "Bloco do Urso" - Belissima peça, com 
linda variedade: Só metade do Bloco picotado e totalmente deslocado em ambos os sentidos. Goma original, sem ferrugem, com 
sombreamento da tira do classi� cador (não visivel pela frente) e também vinco vertical extremamente discreto no lado esquerdo, mas que 
são insigni� cantes diante da beleza da variedade. Peça adquirida à + de 10 anos de � rma leiloeira alemã e vinda da mesma coleção do lote 
abaixo (ainda + surpreendente) e do lote # 1841 da nossa VSO anterior. Item absolutamente inédito no mercado Brasileiro...........3.000
2.644  *  Ano 1941 - Legião Francesa contra o Bolchevismo (LVF) O mundialmente conhecido "Bloco do Urso" - Belissima peça, com 
linda variedade: Bloco sem picote e com a inscrição em vermelha totalmente deslocada verticalmente. Goma original, sem ferrugem e 
com 3 in� mas marcas de charneira. Também nota-se como se fosse um "vinco" no lado direito, mas da mesma forma do lote anterior, não 
in� uencia em nada na raridade da peça, que seguramente é única e inédita no mercado nacional. Acompanha fatura de � rma leiloeira 
alemã, onde foram pagos 1.031 Euros no ano de 2010. Origem da mesma "coleção" do lote acima. Os 2 lotes são itens para o expositor de 
nível internacional.............................................................................................................................................................................6.500
2.645  **  Ano 1941 - Estonia (Local Otepää) Michel 2B I (margem esquerda) e 2 B II (margem inferior) Expertizados Dr Dub/Pickenpack e Krischke respectivamente. 
O selo 2B I teve uma tiragem de só 270 !! selos e o 2 B II de 1.384 selos. Qualidade e origem européia.......................................................................................................1.700
2.646    Anos 1942/1945 - 8 V-Mails diversos, sendo 3 com seus respectivos envelopes de envio.................................................................................................................150
2.647    Anos 1942/1943 - Italia - 4 cartões militares ilustrados, com 3 diferentes ilustrações. Apenas 1 não está circulado. Imagem completa na web......................100
2.648    Anos 1942/1943 - Alemanha Reich - Conjunto com 5 peças (4 envelopes - todos aparentemente circulados, com chegada) e 1 Inteiro Postal. Selos e/ou 
carimbos � gurando o Fuhrer e/ou Suástica. Muito boa qualidade. Imagem completa na web..........................................................................................................................120
2.649  */(*) Anos 1942/1943 - Levante Francês - Emissões FFL e Resistência - Yvert 44/52 + Aéreos 5/6 + 8/10 + Blocos 1A e 1B. Muito limpos, sem ferrugem e a� xados 
em folhas de album. Parte emitidos sem goma - 150 Euros (R$ 1.000). Lote 12818 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto........................................120
2.650 **  Ano 1943 - Croácia - LEGIÃO CROATA - Conjunto especializado oriundo do exterior, montado em folhas com descrição e contendo 36 diferentes 
PROVAS 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. Lote 12.823 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto..........1.000
2.651    Anos 1943 e 1946 - 2 impressos de Prisioneiros de Guerra, enviados para a Italia. Um preso em campo Alemão e o outro em campo Inglês ........................80
2.652    Anos 1944 - Italia - Envelope duplamente censurado (2 carimbos e 1 � ta - não completa) circulado internamente com chegada. Selo de propaganda de guerra 
(vide lote abaixo) Sassone # 12. Peça com algumas pequenas imperfeições...........................................................................................................................................................50
2.653  (*)  Ano 194 ? - Italia - Propaganda de Guerra - Conjunto com 6 diferentes séries completas com 4 valores em cada......................................................................100
2.654    Alemanha Reich - Lote com 10 diferentes cartões (parte são postais, parte são inteiros postais) � gurando sempre a suástica e/ou o Fuhrer. 1 colorido. A 
qualidade é européia, sem 1 ponto de ferrugem. Imagem completa na web........................................................................................................................................................150

2643 2644
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2ª GUERRA (Sequência por ano) (Continuação)
2.655    Conjunto com 56 peças diferentes, predominando os Fdcs e 36 são da Polonia e 20 de outros países. Entre anos 1953 e 2005. A grande maioria com pontos 
de ferrugem, em maior ou menor proporção. Pede-se veri� car. Lote 1.848 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto..................................................80
2.656   Alemanha Reich - Lote com 46 diferentes REPRODUÇÕES de Fotos/Cartões Postais, � gurando o Fuhrer e/ou tropas. Dentro de porta envelope. Lote 12863 
da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................................................................................................................80
2.657   Brasil - SÓ FEB - Lote com 46 peças � latélicas diversas (grande maioria circuladas) sendo que boa parte delas é com o selo C202 (último valor da série 
e que tem o símbolo da FEB) + a série RHM 206/10 (maioria) e depois algo das emissões subsequentes, mas todos com alusão ao tema. Também temos algumas 
quadras com carimbo comemorativo, selos alusivos e escasso ENSAIO no valor de 40 centavos, � gurando a "Cobra Fumando". Anos 1945 a 1995. Parte das peças estão 
censuradas, registradas, destino ao exterior etc. Lote 12871 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...............................................................................................400
2.658 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 60% de desconto................................................................................................200
2.659 Caixa contendo 170 peças � latélicas diferentes, englobando os seguintes aspectos: Personagens ilustres/Heróis, Comemorações do � nal da Guerra, 
Aniversários, Resistência, Corpo Polaco, Judaica, Batalhas, Vitória, Monumentos, Homenagens diversas etc. Algum material de época, como 4 peças circuladas 
pelo Correio de Campanha (Feldpost) e V-Mail (USA) Anos 40 até ano 1995. Lote 12.884 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto...............................440
2.660    NÃO FILATÉLICO - Lote com 25 diferentes numeros da Revista "Das III Reich" provável editado nos anos 80 + Revista especial da mesma editora, agora 
dedicado exclusivamente ao Fuhrer. Vasta documentação histórica. Ótima conservação. Lote 12.885 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto............70

2655 - 2ª Guerra - Lote com 56 peças alusivas 2661 - Campo de Ravensbruck - Lote com 9 peças

2671 - Qualidade européia

2667

2662

2672
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2ª GUERRA (Campos de Concentração)

2.661    RAVENSBRUCK - Anos 1942/1944 - Conjunto com 9 peças circuladas, sendo 7 delas circuladas para o Hospital Militar dentro do campo + 1 enviada do 
Campo para o Protetorado e carta impressa (parte interna) do campo de concentração feminino. Uma a uma montada com plástico protetor, com breve descrição 
na parte superior (vide imagem completa na web) Parte com senões quando da abertura. Em boa parte delas, o selo foi retirado ou arrancado, que era uma prática 
comum na época, para veri� car se não havia algo escrito no verso do selo....................................................................................................................................................1.800

SELO SOBRE SELO

2.662  *  Ano 1952 - Vaticano - Bloco Yvert 1 - Ferrugem acentuada. Pede-se veri� car - 150 Euros................................................................................................................100
2.663    Conjunto com 133 peças � latélicas diferentes entre anos 50 e 2.000. Vários com blocos. Lote 12.897 da nossa 71ª VSO, agora com 20% de desconto........360

TELEFONE

2.664  **  Ano 1976 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 397/402A+B e Bloco 29A - 43 Euros...............................................................................................................................50

UNIFORMES MILITARES

2.665 **  Santa Lucia - Ano 1987 - Série completa Yv 860/863 em folhas completas com 40 selos - 1.300 !! Euros (Cerca de R$ 8.700). Lote 12912 da nossa 71ª VSO, 
agora oferecido com 20% de desconto. Aqui pedimos a "bagatela" de 2 % do valor de catálogo.......................................................................................................................260

UPU

2.666  **  Ano 1976 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 374/79Aa + 374A/79Ab + Bloco 11Aa - 109 Euros.....................................................................................................100
2.667  **/*  Ano 1976 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel 522/29A+B (mini folha com e sem picote) + Blocos 17A+B (com e sem picote) 205 Euros..................170
2.668  **  Ano 1976 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 433/38A+B e Bloco 61A/B - Completo com e sem picote - 75 Euros.........................................................................75

ZEPPELIN/DIRIGÍVEIS - Selos e Vôos

2.669  **  Ano 1978 - Guiné Bissau - Catálogo Michel 457/62A+B e Bloco 82A+b - Completo com e sem picote - 50 Euros........................................................................50
2.670  **  Ano 1979 - São Tomé e Principe - Catálogo Michel Blocos 36A+B (com e sem picote) Temáticas Rowland Hill e Brasiliana - 85 Euros...................................85
2.671    Sieger 13a -  Ano 1913 - Alemanha Reich - Cartão timbrado o� cial, com todos os carimbo alusivos ao Voo interno. 2 selos Gelber Hund (Cão Amarelo) 
Qualidade e origem européia. LUXO - 560 Euros....................................................................................................................................................................................................600
2.672    Sieger 57A ? -  Ano 1930 - Alemanha Reich - Envelope maior na horizontal,  circulado para Santos, com carimbo de chegada no Rio de Janeiro + alusivo ao 
Voo. Selo 4 Marcos. Peça com vinco vertical central e senão no canto superior esquerdo.................................................................................................................................140
2.673    Sieger 57E -  Ano 1930 - Alemanha Reich - Cartão circulado para São Paulo, com todos os carimbos alusivos ao 1º Voo para a América do Sul, com chegada 
no Rio de Janeiro. Selo alusivo de 2 Marcos. Pontos de ferrugem - 500 Euros.....................................................................................................................................................450
2.674    Sieger 57E ? -  Ano 1930 - Alemanha Reich - Envelope circulado para São Paulo, com todos os carimbos alusivos ao 1º Voo para a América do Sul, com 
chegada no Rio de Janeiro. Selo alusivo de 2 Marcos + quadra selo Michel # 434 (que marca 480 Euros) 550 Euros do Vôo + 480 Euros da quadra usada = 1.030 Euros. 
Pontos de ferrugem......................................................................................................................................................................................................................................................700
2.675    Sieger (150) -  Ano 1932 - Suiça - Envelope circulado para Santos, com chegada + todos os carimbos alusivos ao 3º Voo para a América do Sul - 6 selos 
aéreos. Pontos de ferrugem .........................................................................................................................................................................................................................................180
2.676    Sieger (150) Sassone Z3ca - Ano 1932 - Vaticano - Envelope circulado para Porto Alegre, via Berlin, com chegada e todos os carimbos alusivos ao 3º Voo 
para a América do Sul. 6 selos na frente + 1 no verso. Segundo o catalogo Sieger, só 50 peças foram viajadas. Qualidade e origem européia - 1.350 Euros nos catálogos 
Sieger e Sassone. Peça de exposição.........................................................................................................................................................................................................................1.350
2.677    Sieger (150) Sassone Z3a - Ano 1932 - Vaticano - Cartão circulado para Pernambuco, com chegada e todos os carimbos alusivos ao 3º Voo para a América 
do Sul. Selo na frente. Qualidade e origem européia - 1.000 Euros no catálogo Sassone e 900 Euros no catálogo Sieger...........................................................................1.000

2675

2676 - Qualidade européia

2673

2674

2677 - Qualidade européia
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ZEPPELIN/DIRIGÍVEIS - Selos e Vôos (Continuação)
2.678    Sieger (171) Sassone Z5a - Ano 1932 - Vaticano - Cartão registrado circulado para Pernambuco, com vários carimbos de transito + chegada e todos os 
carimbos alusivos ao 5º Voo para a América do Sul. 4 selos na frente. Qualidade e origem européia - 750 Euros no catálogo Sassone e 700 Euros no catálogo Sieger....750
2.679    Sieger (189) Sassone Z8a - Ano 1932 - Vaticano - Cartão registrado circulado para Pernambuco, com chegada e todos os carimbos alusivos ao 8º Voo para 
a América do Sul. 2 selos do Vaticano na frente e 4 Italianos no verso (sendo 2 da série Aérea Dante Alighieri) Qualidade e origem européia - 1.600 Euros no Sassone 
e 1.500 Euros no Sieger. Item de exposição.............................................................................................................................................................................................................1.500

2.680    Sieger (214) Sassone Z15a - Ano 1933 - Vaticano - Envelope circulado para 
Pernambuco, via Berlin, com chegada e todos os carimbos alusivos ao 2º Voo para 
a América do Sul. 6 selos na frente. Segundo o catalogo Sieger, só 30 peças foram 
viajadas. Qualidade e origem européia - 1.750 Euros no catálogos Sieger e 2.400 
Euros no catálogo Sassone. Peça de exposição..................................................1.800

2.681    Sieger 223 - Ano 1933 - Alemanha Reich - Envelope comercial, circulado para Rio Grande, com chegada + todos os carimbos alusivos ao 4º Voo para a 
América do Sul. Peça censurada na chegada, que é pouco usual. 2 selos aéreos. Muito bem conservada. ......................................................................................................140
2.682    ARGENTINA - Lote com 5 envelopes circulados para países europeus (não � latélicos) e todos com chegada em Friedrichshafen, mas 4 deles sem o carimbo 
do voo. Sieger: 185, 251, 256 x 2 (1 com o carimbo do Voo) e 275B - Qualidade mista. Imagem completa na web.......................................................................................250
2.683    ALEMANHA REICH - Lote com 5 peças relacionadas ao assunto, entre décadas de 10 e 30. Incluso 1 Postal (primórdios) Envelope tipo Janela (ano 1932)
Envelope postado em Friedrichsafen (ano 1926) e 2 envelopes com selos Zeppelin, mas vindos pela Lu� hansa (1 só frente) Qualidade mista nos selos e nas peças. 
Pede-se veri� car. Imagem completa na web..............................................................................................................................................................................................................180
2.684 - Anos 30 - Álbum de � gurinhas, editado e produzido na Alemanha e alusivo: Zeppelin Weltfahrten (Viagens do Zeppelin) Volume I - Completo e ainda bem 
conservado com 263 � guras diferentes, pequenas e em preto/branco. .................................................................................................................................................................600

2678 - Qualidade européia

2679 - Qualidade européia

2685 - 1ª Série completa

2687 2688

2689

2683 - Alemanha Reich - 5 peças

2686 - Lote com 7 exemplares

2681 - Censurado

2684 - Album de figurinhas

2682 - Argentina - 5 peças
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SELO Nº 1
Vide também os lotes: 1239, 1246, 1251, 1289, 1300, 1305, 1328, 1338, 1414, 1422, 1425, 1433, 1436, 1437, 1449, 1459, 1462, 1469, 1473, 

1475, 1476, 1495, 1523, 1526, 1703, 804, 1964, 2010 e 2086
2.685  ◉  Bélgica - Yvert 1/2 - 1ª Série completa - Margens conforme imagem - 170 Euros..................................................................................................................................150
2.686  ◉/(*)  Ecuador - Lote com 7 exemplares Yvert nº 1 para estudo. Um novo sem goma. Margens conforme imagem...........................................................................140
2.687  ◉  Estados Ponti� cios (atual Vaticano) Yvert 1 - Quatro margens intactas. Micro ponto de adelgaçamento............................................................................................50
2.688  ◉  Hannover (antigo estado alemão) Michel 1 - Pequenino furo de al� nete não visivel pela frente..........................................................................................................50
2.689  ◉/(*)  Las Bela (Estado Principesco da India) Yvert 1 usado e 1c novo sem goma......................................................................................................................................50
2.690  *  Legião Tcheca na Sibéria - Yvert 1/3 - 1ª série completa no picote � no....................................................................................................................................................50
2.691  (*)  Madeira - Catálogo A� nsa 1, Yvert # 2 - Possível reimpressão o� cial....................................................................................................................................................50
2.692  ◉  Meckenburg Schwerin (antigo estado alemão) Ano ? - Inteiro Postal tipo envelope, circulado de Neukloster para Friedland, com possível chegada e selo Michel 
1 adicional. Peça com corte superior. Pede-se veri� car............................................................................................................................................................................................150
2.693  *  Micronésia - Yvert 1/16 - 1ª série completa. Pontos de ferrugem..............................................................................................................................................................50
2.694  *  Ocupação Austro Húngara em Montenegro - Yvert 1 - Só uma série de 4 valores emitida......................................................................................................................50
2.695  ◉  Pahang (Estado Malaio) Yvert 1a (II) 80 Euros............................................................................................................................................................................................70
2.696  **  Polonia - Governo no Exilio (Inglaterra) na 2ª Guerra Mundial - Yvert 1/8 - 1ª Série completa. Entra na temática 2ª Guerra.....................................................50
2.697  ◉  � urn e Taxis (antigo estado Alemão) Michel 1 - Par horizontal. Corte das margens conforme imagem - 160 Euros...................................................................185
2.698  *  Turquia (Escritório Alemão) Michel 1 - Limpo - 70 Euros.........................................................................................................................................................................70
2.699  (*)  Venezuela - Yvert 1/3 - 1ª Série completa com as devidas variações de cores. Quase todos com algum tipo de adelgaçamento, em maior ou menor proporção. 
Como referência, marcam 445 Euros se perfeitos.....................................................................................................................................................................................................120
2.700  ◉/(*)  Ex Colonias Portuguesas - 9 diferentes localidades: Africa (usado) Macau (novo) Angra (usado) Angola (novo) Cia Moçambique (usado) Congo (novo) 
Horta (usado) Ponta Delgada (novo) e Funchal (usado) Um ou outro pode apresentar restrição na qualidade............................................................................................120
2.701  ◉/(*)  Ex Colonias Inglesas - Belo conjunto com 43 localidades diferentes, de Aden à Zululand. Imagem completa na web. Um ou outro pode apresentar restrição 
na qualidade...................................................................................................................................................................................................................................................................250

PERFINS (PERFURADOS) 
2.702    ALEMANHA BERLIN - Ano 1962 - 3 peças o� ciais com perfuração : LUPOSTA (em 3 linhas) - 2 peças e 1º Vôo de Balão com perfuração BK + � gura de Balão. 
Todos em qualidade européia. Lote 13.117 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.........................................................................................50
2.703    ALEMANHA BIZONA - 2 envelopes (formato maior e normal) ambos timbrados da Chefatura de Policia e circulados de Essen para Frankfurt. Franquia 
da série dos castelos, com perfuração o� cial: POL. A peça maior com vinco vertical central. Pouco comum de aparecer por aqui...........................................................150

2692

2690 - 1ª Série completa

2696 - 1ª Série completa

2697

2693 - 1ª Série completa

2695

2691

2698

2701 - Parte Inglesa - 43 selos nº 1

2700 - Parte Portuguesa - 9 diferentes

2694

2703 - Perfin - 2 envelopes

2699 - 1ª Série completa nas cores
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2705 - Argentina - 2 folhas cptas 2706 - Argentina - 589 itens 2708 - Bélgica - 13 peças

2711 - Espanha - 13 peças

2707 - Austria - 17 peças

2713 - Holanda - 16 peças

2709 - Canada - 24 envelopes
2714 - Inglaterra - 58 peças
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PERFINS (PERFURADOS) (Continuação)
2.704    ALEMANHA OCIDENTAL - Anos 1963x3 e 1964x2 - 5 envelopes o� ciais do evento, todos com perfuração : DRG (Deutsche Raketen Gesellscha� ) - Vôo 
por foguete. Qualidade européia................... ...............................................................................................................................................................................................................50
2.705 **/*  ARGENTINA - Selos Yvert 129 e 130 em folhas completas com 25 selos e perfuração INUTILIZADO. Vistoso item.............................................................250
2.706 ◉  ARGENTINA - Classi� cador com 589 itens, sendo 479 de empresas e 110 o� ciais, quase todos "Inutilizado". Ex material de pesquisa do meu pai...............380
2.707    AUSTRIA - Lote com 17 peças circuladas para estudo. Apenas 1 é do ano 1921, as demais só até os anos 10...............................................................................170
2.708    BÉLGICA - Lote com 13 peças circuladas. Incluso 3 Notas Promissórias e 1 Inteiro Postal (pouco usual) Boa parte da empresa EIFFE & Cie. Algumas com 
furo de arquivo. Anos 1899 a 193 ?.............................................................................................................................................................................................................................130
2.709    CANADA - Lote com 24 envelopes timbrados, à principio todos com a perfuração OHMS. Circulação interna e dentro da 2ª metade dos anos 40............200
2.710   CUBA - Ano 193 ? - 3 envelopes timbrados da mesma empresa : Drogueria Sarrá, sendo 2 deles tipo "janela" . Pelo menos 1 sabemos o destino, que é a 
Espanha. Vários selos com perfuração SA/RRA. Lote 13.126 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................80
2.711    ESPANHA - Lote com 13 peças circuladas, todas antes dos anos 20. Maioria da empresa "Royal Malaga Bodega Cº"................................................................100
2.712    ESTADOS UNIDOS - 7 envelopes circulados, sendo 4 para o Brasil. Todos formato maior na horizontal. Década de 30............................................................70
2.713    HOLANDA - Lote com 16 peças (10 circuladas) Décadas de 10 a 60..................................................................................................................................................120
2.714     INGLATERRA - Lote com 58 peças circuladas. Algumas vem para o Brasil. Entre século 19 e década de 60. Uma ou outra é só frente.................................400
2.715    ITALIA - Lote com 18 peças (sendo 17 circuladas) maioria do "Credito Imobiliário". Década de 20 a 50.....................................................................................150
2.716    SUIÇA - Lote com 17 envelopes circulados, sendo 14 da � rma "Danzas e Ciª". Década de 20 a 40..................................................................................................110
2.717 ◉  MUNDIAL - PERFURADO DIAGONALMENTE - Cartela com 132, basicamente todos 100% da perfuração. Alguma repetição. Lote 13.141 da nossa 
última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto................................................................................................................................................................................80
2.718  ◉ MUNDIAL - SÓ EMPRESAS - Classi� cador com cerca de 250 selos, separados por acima de 10 diferentes seguimentos: Óleo/Petróleo, Telefone/Telégrafo/
Rádio, Transportes, Vinho, Automóveis, Música, O� almologia, Filme, Cinema, Etetricidade, Alimentação, Metal Precioso, Perfume, Jornal etc. Ex material de pesquisa 
do meu pai, Alfred Neumann. Lote 13.144 da nossa 71ª VSO, agora oferecido com 20% de desconto.............................................................................................................120
2.719    MUNDIAL - Lote com 16 peças circuladas, de 7 diferentes países: Tchecoslovaquia x 2, Dinamarca x 3, Argentina (só frente) Venezuela x 2, Cuba, Portugal 
x 2 e França x 5 - Décadas de 20 a 80..........................................................................................................................................................................................................................160
2.720    MUNDIAL - Lote com 18 peças circuladas, de diferentes países: Hungria, Bélgica, Tchecoslovaquia, Italia, Portugal, Espanha, Venezuela, Suiça, Holanda, 
Canada, Cuba, Austria, França, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, Alemanha Reich e Inglaterra. Anos 1908 à década de 70..........................................................180

2719 - Mundial - 16 peças

2715 - Italia - 18 peças

2717 - Diagonalmente - 132 itens

2720 - Mundial - 18 peças

2716 - Suiça - 17 peças
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2722 - 200 fragmentos com flâmulas

2721 - 100 envelopes com flâmulas

2731 - Só Alemanha - 320 etiquetas

2733 - 37 etiquetas sobre envelopes

2740 - 195 Cartões Postais diferentes

2735 - 71 etiquetas de eventos filatélicos e sobre peças
2725 - França - 2.600 !! selos fiscais

2724 - Argentina - 19 itens
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FRANQUIA MECÂNICA
2.721    Pacote com 100 envelopes, todos com FLÂMULAS TEMÁTICAS, entre � nal dos anos 80 e começo de 90.................................................................................100
2.722  -  Igual ao lote anterior, mas agora 200 itens e todos FRAGMENTOS. Engloba o mesmo período.......................................................................................................150

FISCAIS/ESTAMPILHAS 
2.723  **/* ARGENTINA - Provincia de Cordoba - Ley de Selos - 4 faciais diferentes, todos em Austral: 0,10 (folha completa com 100) 0,50 (folha completa com 
100) 1,00 (folha completa com 100) e 10,00 (meia folha com 50 selos) Todos gomados e quase todos **. Lote 13.155 da nossa última VSO  especial, agora oferecido 
com 20% de desconto...................................................................................................................................................................................................................................................50
2.724  - ARGENTINA - 19 diferentes, quase todas de Buenos Aires. Novos e usados. Parte com perfurações. Desde ano 1898. Lote 13.156 da nossa última VSO  
especial, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................................................................................................................................................60
2.725 - 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. Lote 13.158 da nossa última VSO  especial, 
agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................760
2.726  - PORTUGAL - 27 diferentes, com e sem uso e várias anteriores ao ano 1900...........................................................................................................................................60
2.727 ◉  SIÃO - Lote com 16 em qualidade mista - 3 faciais diferentes ?..............................................................................................................................................................100

ETIQUETAS/ CINDERELAS
2.728  (*)  CORÉIA DO SUL - Ano 1977 - Folha completa com 50 etiquetas (5 tiras de 10) � gurando aves e pró Anti Tuberculose................................................................50
2.729 - BANDEIRAS/ESCUDOS - Diversas folhas/conjuntos, retratando os escudos e/ou bandeiras dos países pelo mundo. Parte ainda lacradas, com repetição. Ao 
todo, acima de 1.300 etiquetas.....................................................................................................................................................................................................................................90
2.730  **/*  ESTADOS UNIDOS - 3 folhas completas com 100 etiquetas, todas de Natal e pró Anti Tuberculose. Anos 1934, 1940 e 1960................................................100
2.731 - ALEMANHA - Classi� cador com escasso conjunto com 320 diferentes, maioria alusivo à Exposições/Eventos - 95% só até os anos 20, com diversos em 
séries/sequencias. Parte aderido ao classi� cador. Lote 1939 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto......................................................................800
2.732 - FECHAMENTO/RETORNO - Só Américas - Classi� cador com 81, todas bem antigas e de 7 diferentes paises: Perú, Equador, Cuba, USA, Brasil (só 9) México 
e Costa Rica. Parte são catalogadas e outras não. Grande variedade de tipos. Algumas utilizadas. Lote 13.188 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% 
de desconto....................................................................................................................................................................................................................................................................230
2.733     37 peças diferentes, de 12 diferentes paises: Argentina, Estados Unidos, Tchecoslovaquia, Colombia, Austria, Suécia, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Israel 
e Alemanha em geral. Em parte a etiqueta está "amarrada" à peça através de carimbo, em parte não. Algumas na frente, outras no verso. Grande maioria circulados. 
Algumas temáticas. Anos 1936 a 1997. Lote 13.190 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto........................................................................120
2.734 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. Lote 13.191 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................150
2.735   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. Lote 13.192 da nossa última VSO especial, agora com 20% de desconto............70
2.736   AÉREAS - Pacote com +/- 430 itens, sendo 330 fragmentos e 100 envelopes inteiros. Década de 80/começo de 90.....................................................................120
2.737   REGISTRO e outras - Pacote com 48 envelopes inteiros + 240 fragmentos. Mesma época do lote anterior....................................................................................100

CARTÕES  POSTAIS/FOTOS
2.738 - ALEMANHA REICH - 14º Campeonato alemão de Tiro - Colorido - Circulado em 1903. .................................................................................................................50
2.739  - ALEMANHA - 215 diferentes. No máximo até o começo dos anos 50, mas a grande maioria até os anos 20....................................................................................150
2.740  - ALGÉRIA/TUNISIA/MARROCOS - 195 diferentes só até os anos 20....................................................................................................................................................200

2739 - Alemanha - 215 Cartões Postais diferentes

2732 - 81 Etiquetas de fechamento
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2741 - Bélgica - 177 Cartões diferentes 2742 - Ceilão - 50 Cartões diferentes

2743 - China/Japão - 75 Cartões diferentes 2744 - Egito - 35 Cartões diferentes

2745 - Espanha - 270 Cartões diferentes

2749 - França - 1.050 !! Cartões diferentes

2746 - França - 17 Cartões duplos e diferentes

2750 - Inglaterra - 193 Cartões diferentes
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CARTÕES  POSTAIS/FOTOS (Continuação)
2.741  - BÉLGICA - 177 diferentes. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10...........................................................................................................150
2.742  - CEILÃO - 50 diferentes. São raros os que passam dos anos 30.................................................................................................................................................................100
2.743  - CHINA/JAPÃO - Lote com 75 diferentes. Parte coloridos. Alguns ainda dentro de Souvenirs. No máximo até anos 40. Diversos com tema Militar. Lote 13.172 
da nossa última VSO  especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................320
2.744  - EGITO - 35 diferentes. São raros os que passam dos anos 30 e ISRAEL - 133, maioria diferentes e um ou outro não impresso lá...............................................170
2.745  - ESPANHA - 270 diferentes. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10...........................................................................................................220
2.746  - FRANÇA - Lote com 17 diferentes duplos e 1 triplo. Só até anos 10. Parte circulados..........................................................................................................................100
2.747  - FRANÇA - 2 seguimentos: Enchente do ano 1910 (18 diferentes) e Joana d' Arc (65 diferentes e dentro dos anos 10)...................................................................120
2.748  - FRANÇA - 115 diferentes, todos coloridos. Apenas um ou outro pós anos 10......................................................................................................................................150
2.749  - FRANÇA - Caixa com 1.050 diferentes, preto/branco, sendo a grande maioria até somente os anos 10 !. Muitos circulados........................................................700
2.750  - INGLATERRA - 193 diferentes. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10...................................................................................................150
2.751  - ITALIA - 283 diferentes. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10...............................................................................................................220
2.752  - JAPÃO - 36 diferentes só até o anos 30...........................................................................................................................................................................................................90
2.753  - PORTUGAL - 390 diferentes. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10......................................................................................................220
2.754  - RUSSIA - 23 diferentes e só até os anos 30. Parte vindo para o Brasil........................................................................................................................................................90

2747 - França - 83 Cartões diferentes
2748 - França - 115 diferentes coloridos

2751 - Itália - 283 Cartões diferentes

2754 - Russia - 23 Cartões diferentes

2752 - Japão - 36 Cartões diferentes

2753 - Portugal - 390 Cartões diferentes
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2755 - Suiça - 154 Cartões diferentes
2756 - Africa - 144 Cartões diferentes

2758 - Américas - 115 Cartões diferentes

2757 - Asia/Oceania - 32 diferentes

2760 - Navegação - 217 Cartões diferentes
2759 - Europa - 358 Cartões diferentes de paises menores

2761 - Mundial - 510 Cartões 2762 - Mundial - 800 Cartões 
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CARTÕES  POSTAIS/FOTOS (Continuação)
2.755  - SUIÇA - 154 diferentes. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10................................................................................................................130
2.756  - AFRICA - 144 diferentes e só até os anos 30................................................................................................................................................................................................150
2.757  - ASIA/OCEANIA - 32 diferentes, maioria só até os anos 30 e dos países: India, Australia, Nova Zelandia, Iraque, Filipinas, Singapura, Aden, Tailandia, Sião e 
India Holandesa..............................................................................................................................................................................................................................................................60
2.758  - AMÉRICAS - 115 diferentes. Quase nada pós anos 30..............................................................................................................................................................................110
2.759  - EUROPA - 358 diferentes, maioria dos paises "pequenos" da Europa. São raros os que passam dos anos 20. Maioria dentro dos anos 10....................................300
2.760  - NAVEGAÇÃO - Lote com 217 diferentes, maioria diferentes e desde os anos 10. Algumas reproduções pelo meio. Engloba tudo que tem ligação com o tema: 
Navios, Barcas, Portos em geral etc. Boa variedade de paises.................................................................................................................................................................................180
2.761  - MUNDIAL - Pacote com 510, sendo 262 diferentes de países em geral e 248 do Brasil (com ín� ma repetição e algumas reproduções feitas nos anos 80) De 
qualquer maneira, não tem material dos ultimos 40 anos.......................................................................................................................................................................................200
2.762  - MUNDIAL - Caixa com 800, quase todos diferentes e com algo do Brasil. Diversidade de épocas e países, mas maioria pós 2ª Guerra. Alguns com formato fora 
do padrão de postais.....................................................................................................................................................................................................................................................350
2.763  -  MUNDIAL - Caixa contendo 1.750 diversos, incluíndo Brasil. Variedade de épocas, mas predominam dos anos 60 aos anos 90, mas bem + de 100 deles, 
anteriores  à  1940. Incluso Institucionas, Propaganda de empresas, Pessoas, Animais etc. Quase todos diferentes. Lote 13.180 da nossa última VSO  especial, agora 
oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................................................................................................................570
2.764  - MUNDIAL/BRASIL - Caixa com 1.850 diversos, sendo + de 200 em diversos souvenirs (diversos tamanhos) Quase nada abaixo dos anos 70 e muitos 
relativamente atuais. Na parte do Brasil, temos muitos institucionais (propaganda de � rmas/bancos/governo etc) e com relativa repetição entre eles. Aqui pedimos cerca de  
0,15 centavos cada, justamente em função desta repetição. O ideal seria que  o comprador veri� que esta questão de repetição antes de efetuar o lance. Lote 13.181 da nossa 
última VSO  especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................250

CENSURA - EXTERIOR
2.765    ALEMANHA - Ano 1940 ? - Envelope circulado para ? No lugar do endereçamento está uma grande etiqueta de "devolvida" e com texto explicativo do porque 
do motivo. Selo regular. Normal conservação para peças do gênero.......................................................................................................................................................................50
2.766    ALEMANHA - Lote com 7 envelopes aéreos, todos circulados para o Brasil (4 para o Rio de Janeiro e 3 para São Paulo) e todos com censura nazista. Todos 
também vindo via Italia (empresa L.A.T.I.) Anos 1940 e 1941. Normal conservação. Entram também na temática 2ª Guerra...................................................................120
2.767    ALEMANHA - Bizona/Zona Aliada - Lote com 5 envelopes circulados, sendo 3 para o Brasil e todos com censura aliada. Um deles com dupla censura. Anos 
1947 e 1948.......................................................................................................................................................................................................................................................................60

2763  - Mundial - 1.750 Cartões 

2766 - 7 envelopes

2767 - 5 peças2765



NEUMANN FILATELIA - 73ª Venda Sob ofertas - 09/Abril/2022
LOTE VALOR

230

2768 2769
2770 - 6 peças

2771

2774 - 12 envelopes

2778 - 29 envelopes

2779 - 12 envelopes 2776 - 6 Fdcs2777 - USA - 21 envelopes

2775

2773 - 8 envelopes
2772 - 5 peças
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CENSURA - EXTERIOR (Continuação)
2.768    ARGENTINA - Envelope timbrado circulado para Benguela,  na Africa Ocidental Portuguesa, com chegada e etiqueta de censura Sul Africana. Certamente 
um destino pouco usual. Vinco vertical central e pequeno reparo inferior............................................................................................................................................................50
2.769    ARGENTINA - Envelope circulado para os Estados Unidos, onde foi censurado e devolvido como "não reclamado". No verso, carimbo de "Correspondência  
Muerta" (curioso) provavelmente aplicado no refugo. Diversos carimbos na peça, que tem 2 cortes superiores.............................................................................................50
2.770    AUSTRIA - Lote com 6 peças circuladas, sendo 2 para o Brasil (1 só frente) e 4 para a Suiça. Maioria com selos da série paisagens. Anos 1947 a 1953. Salvo 
a + atual que tem censura aliada, as demais com censura Austríaca......................................................................................................................................................................100
2.771    EGITO - Ano 1944 - Envelope aéreo vindo para o Rio de Janeiro, com carimbo de transito + chegada. 3 selos comuns. Carimbo + etiqueta de censura 
Egipcios + 4 marcas (pelo menos 3 diferentes) transorma de distribuição. Peça com marca de vinco central.................................................................................................50
2.772    ESPANHA - Década de 30/40 - Lote com 5 peças, sendo 3 com censura Militar, 1 com censura Governativa e outro devolvido. Circulação interna e/ou para 
outros países Europeus. Carimbos e � tas à estudar....................................................................................................................................................................................................75
2.773    ESPANHA - 8 envelopes vindos para a Argentina, sendo 1 da década de 30 e 7 da década de 40. Todos com censura "Governativa" e 6 também com a censura 
Aliada............................................................................................................................................................................................................................................................................150
2.774    ESPANHA - 12 envelopes, todos vindos para a Brasil, sendo 4 da década de 30 e 8 da década de 40. Todos com censura "Governativa" e 2 também com a 
censura Aliada...............................................................................................................................................................................................................................................................180
2.775    ESPANHA - Ano 1940 ? - Envelope circulado para as Filipinas com chegada. Carimbo de censura no verso. Limpo, mas com duplo vinco...........................50
2.776    ESTADOS UNIDOS - Anos 40 - 6 Fdcs censurados na saída, circulados para a Argentina com diferentes selos da série das bandeiras dos países aliados: 
Coréia, Bélgica, Yugoslávia, França, Noruega e Grécia...............................................................................................................................................................................................70
2.777    ESTADOS UNIDOS - Lote com 21 envelopes, todos censurados na saida e 7 vem para o Brasil e 14 para a Argentina. Todos época 2ª Guerra....................180
2.778    ESTADOS UNIDOS - Lote com 29 envelopes, todos vindo para São Paulo e censurados na saída. Quase todos um pouco maiores na horizontal. Época 
da 2ª Guerra...................................................................................................................................................................................................................................................................180
2.779    FRANÇA - Lote com 12 envelopes circulados para outros paises europeus e com � tas e carimbos à classi� car. Todos época da 1ª Guerra............................140
2.780    HUNGRIA - Lote com 12 peças entre cartões, envelopes e inteiros postais - 3 deles REGISTRADOS - Todos da 1ª Guerra. Lote 13.202 da nossa última 
VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................................................................................................................................................60
2.781    INDIA, MARROCOS e TUNISIA - 3 envelopes, todos enviados para a Cruz Vermelha Internacional, na Suiça e censurados quando da saída de seus países. 
Época da 2ª Guerra..........................................................................................................................................................................................................................................................60
2.782    INGLATERRA - Lote com 15 envelopes, sendo 8 vindo para o Brasil, 1 para a Argentina e 6 para os Estados Unidos. Todos época da 2ª Guerra................150
2.783    INGLATERRA - Lote com 16 envelopes, todos vindo para São Paulo e censurados na saída. Incluso 2 com per� ns e 1 taxado (pouco usual) Todos época da 
2ª Guerra. 2 maiores na horizontal.............................................................................................................................................................................................................................140
2.784    ITALIA - 3 envelopes: Ano 1917 (circulação interna) e anos 1941 e 1945 vindo para o Brasil com carimbo e etiquetas Italianas...............................................50
2.785    PORTUGAL - Ano 1944 - Envelope aéreo vindo para Petrópolis com chegada. Dupla censura (Nazista/Aliada) A etiqueta da censura nazista está "amarrada" 
com lacres - Curioso - 6 selos regulares.......................................................................................................................................................................................................................50

2780 - 12 peças

2781

2782 - 15 envelopes

2783 - 16 envelopes

2785 - Censura com lacre

2784 - 3 envelopes
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CENSURA - EXTERIOR (Continuação)
2.786    PORTUGAL - Lote com 6 envelopes vindo para o Brasil, sendo 5 para a mesma empresa em Pernambuco e 4 deles só com a censura Aliada e 1 com censura 
no Rio de Janeiro e outro vindo para o Rio de Janeiro com censura no destino. Todos época da 2ª Guerra.....................................................................................................80
2.787    SUIÇA - Lote com 6 envelopes circulados, sendo 5 para o Brasil e 1 para a Argentina, sendo 1 do ano 1932 com carimbo da censura Policial (SP) e demais 
todos época da 2ª Guerra e deles, dois tem censura nazista e 3 censura Aliada...................................................................................................................................................100
2.788    EUROPA - Lote com 5 envelopes, todos vindo para São Paulo. Origens: Suécia x 2 (incluso 1 com tripla censura) Turquia e Espanha x 2 (1 com tripla 
censura) Todos época da 2ª Guerra...........................................................................................................................................................................................................................100
2.789    PAÍSES AFRICANOS - Lote com 7 envelopes vindo para o Brasil, todos com censura quando da saída e no transito. Paises: Congo Belga, Africa do Sul, 
Libano x 2 (1 só frente e o outro re� lado, mas também com nossa censura) Marrocos e Algéria x 2. Todos época da 2ª Guerra...............................................................130
2.790    PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - 12 envelopes vindo para o Brasil e censurados na saída e/ou no transito. Países: Holanda, Finlandia, Suécia x 3, 
Inglaterra x 3, Estados Unidos x 2 e Alemanha x 2.................................................................................................................................................................................................140
2.791    Lote com 6 peças diversas: 3 envelopes da Espanha circulados para a França (1ª Guerra) + cartão indo para a Holanda, sem uso e de onde ? (1ª Guerra) + 2 
envelopes da França da 2ª Guerra, com destino Nova York e Manaus (Brasil)......................................................................................................................................................75
2.792    AMÉRICA LATINA - Lote com 20 peças diversas, maioria circuladas para a Argentina com censura na saída e/ou no transito. Países: México x 4, Bolivia, 
Perú, Guatemala x 2, Chile, Cuba x 3, Venezuela x 3 e Salvador x 4. Todos época da 2ª Guerra. Acompanha envelope da Argentina (ano 1966) indo para Hungria e 
devolvido pelo controle de divisas..............................................................................................................................................................................................................................200

ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL
2.793  ◉  AMÉRICA LATINA - Lote com quase 1.300 selos distribuídos em 5 volumes. Grande maioria com carimbo. Sem clássicos e basicamente sem nada das 
últimas 4 décadas. SEM BRASIL...............................................................................................................................................................................................................................100
2.794  ◉  BISSECTADOS - Conjunto com 11 diferentes. Países: Açores x 3, Funchal x 2, Cuba, Marrocos Espanhol, Varsóvia x 2 , Guatemala e Bélgica. Final do século 
19 e começo do 20.........................................................................................................................................................................................................................................................100
2.795  -  DECALQUES/TRANSPARÊNCIAS - Conjunto com 27 selos diferentes e de pelo menos 20 paises diferentes. Desde antes de 1900 até anos 60.........................150
2.796  -  Caixa contendo vários milhares de selos com e sem carimbo, grande maioria separados em envelopes pelo dezenas de países (maioria da Europa) mas quase 
sem nada da Alemanha. Acompanha ainda classi� cador mundial (sem Europa) SEM BRASIL.......................................................................................................................150
2.797  ◉  ANTIGAS COLONIAS PORTUGUESAS - Album Eládio dos Santos, contendo 200 selos diferentes, com e sem carimbo e de 5 países que não existem +: 
Quelimane (7 selos) Tete (24 selos) Zambezia (26 selos) Inhambane (41 selos) e Lourenço Marques (102, com várias séries completas incluíndo Yvert 160/171 - 45 
Euros) Só material até a década de 10. Boa parte em protetores..............................................................................................................................................................................150

2786 - 6 envelopes

2787 - 6 envelopes 2788 - 5 envelopes

2791

2790 - 12 envelopes 1ª Guerra2789 - 7 envelopes da Africa
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2.798  -  SELOS CLÁSSICOS (SÉCULO 19) SÓ AMÉRICAS - Conjunto com 260 selos diferentes com e sem carimbo. Países: Cuba (31) Salvador (139) Guatemala (23) 
Paraguai (22) Ecuador (32) e México (13) Incluso séries completas. A� xados com charneiras em folhas brancas de album.......................................................................150
2.799 /**  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. Lote 13.244 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto.................................................................160
2.800  ◉  ANTIGAS COLONIAS PORTUGUESAS - Classi� cador importado com cerca de 600 selos, quase todos diferentes, além de 30 mini folhas/Blocos. Países: 
Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e São Tomé (maioria) Todos pós independência e quase todos temáticos. Pelo menos umas 70 séries estão completas, 
muitas com seus respectivos blocos. Ideal para o revendedor.................................................................................................................................................................................200
2.801  ◉  EUROPA - 2 Cartelas com cerca de 75 selos com e sem carimbo. Desde os clássicos até no máximo anos 30. Diversos medianos e melhores, com selo marcan-
do acima de 100 Euros. Assim dividido: França (39) Antigos estados Italianos (4) Suécia (2) Holanda (1) Noruega (2) Islandia (1) Portugal (8) Bélgica (13) e Inglaterra 
(5, sendo estes os de maior valor) Boa qualidade de um modo geral....................................................................................................................................................................200
2.802  ◉  Cerca de 3.900 selos carimbados,  encaixados em tiras de protetores e dentro de 5 pastas e divididos basicamente pelos continentes. O selo + moderno é do 
começo da década de 70. Sem nada clássico, mas todos classi� cados pelos paises e pelos tipos. Predominância para a Europa. Vímos alguns selos perfurados no meio, 
bem como pré cancelados (USA) ..............................................................................................................................................................................................................................200
2.803  ◉  SOBRE PAPEL - Caixa com 2,9Kg liquido, com milhares de selos sobre papel (fragmentos) dos ultimos 20 anos. Maioria da Alemanha (só comemorativos e 
em pequenos fragmentos) e do anos 2010 para cá. Incluso Brasil, só do Real.....................................................................................................................................................250
2.804  -  VARIEDADES NA SOBRECARGA/SOBREESTAMPA - Cartela com 43 selos, todos diferentes e todos com alguma variedade na SOBRECARGA/SOBREES-
TAMPA: Deslocada, Invertida (muitos) Dupla, Decalque, Dupla (uma invertida) Dupla invertida. Selos entre anos 1900 e década de 70. Pelos menos de uns 15 paises 
diferentes. Alguns podem estar catalogados. Aqui pedimos cerca de R$ 5 !! por variedade..............................................................................................................................200
2.805  ◉ Sacola contendo 9 Classi� cadores (entre grande e pequenos) + pasta, com ao todo cerca de 2.500 selos (com Brasil dos anos 50 a 80) sendo cerca de 600 de 
FAUNA e diferentes. No meio anuário do Chile de 1988 (todos os selos **) + uns 20 Fdcs/Editais do Brasil dos anos 80 + uns 15 diferentes Blocos do Brasil etc. Basi-
camente material comum e em alguns casos, com ferrugem acentuada, o que pedimos que seja levado em consideração..........................................................................250

2795 - Só decalques/transparências

2792 - 20 peças

2798 - Clássicos século 19 - Américas - 200 diferentes

2801- Europa - 2 cartelas com 75 selos

2797 - Antigas Colonias Portuguesas - 200 diferentes
2804 - Só Variedades

2794 - Só Bissectados
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ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
2.806  -  AMÉRICA LATINA - Antigas folhas de album, com cerca de 1.500 selos, com e sem carimbo, maioria diferentes. Em alguns paises, já começa no século 19 e 
vai no máximo até o começo dos anos 60. A� xados com charneiras. ...................................................................................................................................................................280
2.807  ◉  CARIMBOS MECÂNICOS E/OU DE PROPAGANDA - Cerca de 250 itens, montados em folhas de sul� te e predominando os paises Europeus. Todos 
sobre fragmento e com grande gama de carimbos. Muitos temáticos: Olimpíadas (1924) Aviação, Navios, Feiras etc. Quase todos dentro das décadas de 20 e 30. Aqui 
pedimos apenas R$ 1,20 po peça, que é muito barato................................................................................................................................................................................................300
2.808  -  AMÉRICA LATINA - Lote com 3.500 selos DIFERENTES com e sem carimbo, a� xados em folhas brancas de album. Alguns países começando no século 19 
e até os anos 80. Ao todo, 32 países diferentes, sem USA, Canada, Argentina e Brasil. Mediante solicitação, enviaremos o inventário da quantia por país.....................300
2.809  */**/(*)  SÓ SEM CARIMBO - Classi� cador com acima de 1.850 selos, todos SEM CARIMBO, com e sem goma. Incluso séries completas. Predominância para 
os selos comemorativos e de paises do continente Europeu....................................................................................................................................................................................300
2.810  **/*  GRANDES SÉRIES EX COLONIAS FRANCESAS - Ano 1941 - "Alivio Nacional" - Conjunto completo com 32 valores diferentes. Apenas 3 selos com leves 
pontos de ferrugem. Muito escasso aparecer por aqui neste estado - 274 Euros ++. Lote 13.254 da nossa última VSO especial, agora com 20% de desconto...........300
2.811  - Lote com 4.600 selos, maioria diferentes, com carimbo (maioria) e sem. Assim dividido pelos continentes: 2.224 selos da EUROPA e 2.386 selos da AFRICA/
ASIA e OCEANIA. Basicamente entre décadas de 10 e 80. A� xados em folhas com charneiras e pelos paises..............................................................................................300

2806 - América Latina - 1.500 selos

2816 - Grande série completa 75 anos UPU

2820 - Ex Colonias Portuguesas - 1.795 selos diferentes

2807 - 250 itens com carimbo mecânico/propaganda
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2.812   /**  Ano 1975 - ANO EUROPEU de COOPERAÇÃO - Luxuoso album da � rma Borek, englobando as emissões alusivas, compreendendo o lado arquite
tônico. 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 catálogo. Qualidade 
e origem européia, sem 1 ponto de ferrugem. Lote 13.274 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...................................................................380
2.813  ◉  Pacote com 4.500 selos diferentes usados, entre regulares e comemorativos. Diversidade de épocas. Segue inventário.................................................................400
2.814  ◉ ALEMANHA OCIDENTAL (FEDERAL) - Vários volumes com acima de 4.700 selos, quase todos comemorativos. Centenas e centenas de tipos diferentes. 
Desde anos 50 até ano 2016. Parte separados pelos anos/tipos..............................................................................................................................................................................480
2.815 - Caixa com 15 Classi� cadores, sendo 9 de formato grande e 6 pequenos, com diversos milhares de selos com e sem carimbo. Incluso 1 só da Hungria, 1 só da 
Italia e 1 só da Suiça. Parte separados pelos temas, séries curtas temáticas etc. No meio, souvenir de Tonga para a Brasiliana 1979 com 52 selos diferentes sem carimbo, 
mas com eles aderidos ao livro....................................................................................................................................................................................................................................500
2.816  **  ANO 1949 - GRANDES SÉRIES DAS EX COLONIAS INGLESAS - 75 ANOS DA UPU - Coleção completa com 310 selos diferentes !! encaixados  em folhas 
de classi� cador. Um ou outro selo pode ter minimos pontos de ferrugem. Valor de catálogo 535 Euros + 30% se todos estivessem **.......................................................550
2.817  **/*/(*)  SPECIMEN - Cartelas com 186 itens, sendo 179 selos e 7 Blocos e de pelo menos 12 paises diferentes. Vasto material temático. Incluso 2 com perfuração 
Specimen, barra anuladora (mesmo propósito) etc. Temos selos desde o � nal dos anos 1800 (Austria) até o ano 2009. Boa parte em séries completas. Aqui pedimos 
apenas R$ 3 por item.....................................................................................................................................................................................................................................................550
2.818 - Lote com 4 albuns mundiais, sendo 3 com folhas impressas e resumidamente distribuído desta forma: 1º Album - Cerca de 1.600 selos, quase todos diferentes 
e até os anos 20 + 2º Album - do tipo simpli� cado, com 3.400 selos até o começo dos anos 50 + 3º Album - 1.600 selos, maioria diferentes e até o ano 1940 e por � m o 
4º Album - com cerca de 2.800 selos, quase todos diferentes e até o começo dos anos 40 (este com algumas séries completas sem carimbo de paises europeus e o album 
é com folhas quadriculadas) No total temos cerca de 9.400 selos. Via de regra, a maioria dos paises é da Europa, depois vem da América, depois à Africa e por � m os 
paises da Asia e Oceania. Qualidade mista. Pede-se veri� car. Aqui pedimos a média de 0,09 centavos por selo...........................................................................................800
2.819 - EUROPA - Caixa com 19 Classi� cadores formato grande bi-partidos e de 17 paises diferentes e com cerca de 4.300 selos com e sem carimbo, assim distribuido 
por eles: Dinamarca (146 selos) Russia (112) Yugoslávia (136) Austria (260) Tchecoslovaquia (396) Inglaterra (390) Irlanda (120) Bélgica (158, só do � nal do catálogo) 
2 da Espanha (305 selos) Suécia (164) Portugal (144) Finlandia (215) Suiça (454) 2 da Italia (141) Grécia (333) Bulgária (203) e França (633 selos) Nada muito clássico 
(salvo Inglaterra e França) e também  nada dos ultimos 40/45 anos (salvo Finlândia) Enorme variedade de tipos e a vantagem é que estão todos ordenados/classi� cados 
e a grande maioria em protetores. Só de classi� cadores tem no minimo R$ 400, pois tem 4 de fundo preto e 1 com 32 páginas. Vide imagem de alguns itens...........800
2.820 - EX COLONIAS PORTUGUESAS - Coleção contendo 1.795 selos diferentes, com e sem carimbo, a� xados com protetores e/ou charneiras, dentro de 2 albuns 
com folhas baseadas pelo catálogo Scott e tiradas da web. A coleção vai no máximo até o ano 1939, mas a maioria das colonias só tem material até os anos 20. Assim 
dividido pelo período e pela quantidade de selos diferentes: Açores (180 selos diferentes até ano 1930) Africa (9 selos até 1919)  Angola (228 selos até 1938) Angra (27 
selos até 1905) Cabo Verde (136 selos até 1938) Congo (50 selos até 1915) Guiné (188 selos até 1938) Horta (24 selos até 1905) India (136 selos até 1938) Inhambane 
(25 selos até 1917) Lourenço Marques (58 selos até 1921) Macau (71 selos até 1938) Madeira (17 selos até 1925) Cia Moçambique (135 selos até 1935) Moçambique 
(188 selos até 1938) Nyassa (82 selos até 1925) Ponta Delgada (24 até 1905) Quelimane (7 até 1914) São Tomé (124 até 1939) Timor (32 até 1938) Zambézia (54 selos 
diferentes até ano 1917) Basicamente todas as Ex Colonias Portuguesas estão representadas. Logicamente faltam as peças melhores, mas também faltam muitos selos 
baratos no meio. Como de costume numa coleção desta, a qualidade é mista..................................................................................................................................................1.000
2.821 - EX COLONIAS INGLESAS - Coleção com quase 4.500 selos com rarissimas repetições e encaixados por colonia em 14 Classi� cadores de formato grande e de 
fundo preto (só neles temos cerca de R$ 500 se vazios) Todos em protetores. Engloba de ADEN à ZULULAND (sem Canadá, Australia e Nova Zelandia) Grande maio-
ria numerados, mas alguns com a etiqueta caída/misturada. Não comprovamos a veracidade das cotações, mas aparentemente estão corretas, mas estamos vendendo 
o lote "como visto". Alguns selos marcando até 40 Euros no lote. Em alguns paises, o período ultrapassa o tempo de Ex Colonia, ou seja, já seria do país independente. 
Aqui saindo por cerca de R$ 120 por classi� cador................................................................................................................................................................................................1.600

2821 - Ex Colonias Inglesas - 4.500 Selos

2819 - Caixa com 19 Classificadores 2817 - Só Specimen - 186 itens

2810 - Grandes séries - 32 valores diferentes
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2824 - Greve Postal - 9 itens

2827 - Africa/Asia - 21 peças 2826 - Américas - 22 peças

2825 - Automatos - 39 peças

2828 - Europa - 43 peças

2833 - Mundial - 3 pastas com 262 peças 2832 - Mundial - 50 peças diversas

2830 - América Latina - 57 peças
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2.822  */(*)  SÓ SELOS AÉREOS e SEM CARIMBO - CONTINENTE EUROPEU - Coleção contendo 913 selos diferentes, todos sem carimbo e somente até o � nal dos 
anos 40. Um ou outro não Aéreo, mas ligado ao tema Aviação. De Albania à Yugoslávia. Dezenas de séries completas. Todos a� xados em folhas de album com 
charneiras e muito limpos de um modo geral, estando a maioria sem ferrugem. Pouco comum aparecerem conjuntos assim e ainda com a limitação nos anos 40. Total 4.709 
Euros = +/- R$ 30.000. Lote 13.297 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto...........................................................................................2.500

HISTÓRIA POSTAL -  MUNDIAL
2.823    AUTOMATOS - Lote com 26 Cartões Postais circulados (parte para o Brasil) e de 4 paises europeus: Portugal (1) França (4) Alemanha (5) e Espanha (16) 
Entre � nal dos anos 90/começo de 2000......................................................................................................................................................................................................................50
2.824    CORREIO LOCAL/GREVE POSTAL - 9 envelopes, sendo 5 da Inglaterra (todas ano 1971 e com 8 diferentes "etiquetas" e 3 com selos Belgas na mesma 
peça) Jersey (também ano 1971) Estados Unidos (ano 1978 - correio local) e Irlanda (ano 1971) Vide imagem na web. Alguns provavelmente não circularam. Pede-se 
veri� car. Lote 13.295 da nossa última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto..............................................................................................................................70
2.825  -  AUTOMATOS - Lote com 39 peças diversas, maioria circulados. 11 países diferentes. Incluso Fdcs e Máximos. Década de 80 a 2.000. Lote 13.301 da nossa 
última VSO especial, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................80
2.826    AMÉRICAS - Lote com 22 peças, quase todas circuladas e um ou outro vindo para o Brasil. Décadas de 10 a 60.........................................................................100
2.827    ASIA/AFRICA - Lote com 21 peças, maioria envelopes e muitos circulados. Décadas de 30 a 60. Incluso Fdcs, Aerogramas, Registrados etc e de 10 diferentes 
países............................................................................................................................................................................................................................................................................100
2.828    EUROPA - Lote com 43 peças, quase todas circuladas. Década de 10 a 60, mas a maioria até os anos 30. Incluso alguns vindo para o Brasil, Registrados, 
Russia para Filipinas (anos 20) etc............................................................................................................................................................................................................................150
2.829    Caixa com 155 peças diversas, circuladas e não, assim distribuído pelos continentes: 99 da Europa, 44 da Africa/Asia e 12 das Américas. Predominância para 
os Fdcs. Décadas de 30 a 90. Aqui saindo apenas por R$ 1 cada............................................................................................................................................................................150
2.830    AMÉRICA LATINA - Pasta contendo 57 peças, quase todas circuladas e boa parte para o Brasil. Assim dividido pelos paises: Argentina (13, com 1 O� cial 
e outro com porte reduzido) Bolivia (3) Chile (5, sendo uma com marca transorma) Colombia (4) Cuba (3) Equador (2) Guatemala (2) México (4) Nicaragua (1) 
Panama (1) Paraguai (4) Peru (4) Uruguai (8) Dominicana (1) e Venezuela (1 peça) Maioria entre décadas de 30 a 50, com algo antes e também algo depois. Aqui 
pedimos cerca de R$ 3 por peça..................................................................................................................................................................................................................................180
2.831    Pacote com 195 peças diversas, de 3 setores: Cartões Postais (maioria - 121 itens) circulados (38 itens)  e 36 Fdcs. Cerca de 40 paises diferentes. Décadas de 
10 a 2.000, mas ênfase nas décadas de 60 a 80. Quase tudo circulado, sendo que parte vem para o Brasil.....................................................................................................200
2.832    Pequena pasta com 50 peças diversas, começando no século 19 e vindo no máximo até o ano 1940. Boa variedade de paises, predominando os Europeus. 
Quase tudo circulado e parte vindo para o Brasil. Alguns são só frentes. Incluso 11 registrados. Qualidade mista. Aqui saindo à U$ 1,50 por peça.............................350
2.833    3 Pastas tipo catalogo, contendo 262 peças � latélicas de um modo geral: Carimbos, circulados, folhinhas, Envelopes de 1ª dia, Folders etc. Alguns são só 
frentes e predominando o material entre anos 40 e 70, mas com material anterior a isto no meio. A maioria do material é da Europa e parte dos circulados vem para o 
Brasil. Grande variedade de paises. A peça + nova tem cerca de 50 anos. Só em 5 Envelopes de 1º dia, temos 180 Euros pelo catálogo Michel. Aqui pedimos apenas R$ 
2 por peça, que em muitos casos sequer paga o selo usado.....................................................................................................................................................................................500

ACESSÓRIOS EM GERAL - Novos e Usados
CLASSIFICADORES

2.834 - 3 Classi� cadores nacional, modelo São Paulo (16 folhas grande, bi-partido, fundo branco) Todos na cor vinho e sem uso (ainda estão com seu plástico original) 
mas como ele se rompeu, é possível que possa ter algum amarelamento lateral, mas não atinge as tiras...............................................................................................................250
2.835 - 2 Classi� cadores nacional, modelo Florica (8 folhas grande, tira interiça, fundo branco) Ambos na cor verde, sem uso e na sua embalagem original..............100
2.836 - 3 Classi� cadores nacional, sendo 2 de 8 folhas e 1 de 12 folhas, todos de fundo preto e com tira inteririça. 2 na cor verde e 1 em vermelho. Todos novos e 2 
deles ainda na sua embalagem original.....................................................................................................................................................................................................................150
2.837 - Lote com 11, todos importados e de fundo preto. Formato menor e entre 4pgs e 8 pgs. Usados (em diversas qualidades) ..............................................................150
2.838 - Lote com 10, todos nacional e usados (em diversas qualidades) formato grande e assim dividido: 8 folhas (5 tira inteiriça e 3 bi partido) 12 folhas (1) e 16 folhas 
(para quadras) Aqui pedimos à media de R$ 15 por cada.......................................................................................................................................................................................150
2.839 - Lote com 12, todos nacional e usados (em diversas qualidades) formato grande e assim dividido: 8 folhas (4 tira inteiriça e 5 bi partido) 12 folhas (1) e 16 folhas 
(2 bi partido) Aqui pedimos à media de R$ 15 por cada.........................................................................................................................................................................................180
2.840 - Lote com 10, todos importados , fundo branco e formato grande. Usados (em diversas qualidades) e assim dividido: 8 folhas (bi partido) 10 folhas (1) 16 folhas 
(4) 24 folhas (2 bi partidos) 30 folhas (1) e 32 folhas (1) Aqui pedimos a média de R$ 20 por cada................................................................................................................200
2.841 - Caixa com 42, todos usados (em diversas qualidades) entre nacional e importado. Todos formato menor. Entre 5pgs e 16pgs. Do tipo do "correio" (que abre em 
4 partes) são 14 peças. Aqui pedimos a média de R$ 6 por item............................................................................................................................................................................250

ACUMULAÇÕES DE SELOS - MUNDIAL (Continuação)
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OUTROS ACESSÓRIOS

2.842 - CARTELAS - Porta cartela, com 5 divisões, plástica, marca SAFE (Alemã) - 140 cartelas, fundo preto na medida 21x14,5cm. Parte usadas, parte novas......250
2.843 - PORTA ENVELOPES - Para 120 peças, nacional, capa preta, fundo branco. Usado, mas muito bem conservado.................................................................................60
2.844 - PORTA ENVELOPES - 4 albuns importados, fabricante VK ? em diferentes cores de capa, fundo preto plástico e com 94 folhas x 4 por folha = 376 peças. Usados 
e alguns com tipo de "gordura" em função das peças que lá estavam, mas tirando isto, tudo está perfeito.....................................................................................................200
2.845 - PROTETOR MAXIMAPHIL - Lote com 21 pacotes lacrados, sendo 3 na medida 220x310mm e 18 na medida 180x285mm. Sempre 5 em cada pacote.............400
2.846 - CAPA ALBUM LEUCHTURM - Modelo com furos contínuos. Estojo incluso. Capa vermelha com pequeno reparo...........................................................................50
2.847 - CAPA ALBUM LEUCHTURM - Modelo Universal - 4 furos - Capa verde. Novo na caixa. Embora adquirido à + de 10 anos, nunca foi usado...............................80
2.848 - PLÁSTICO REFORÇADO - Pacote com 147 peças, sendo 97 na medida 17,5 x 10cm e 50 na medida 13,5 x 19,5cm (estes um pouco amarelados na parte 
superior,  com um re� le, � cam como novos) Todos sem uso e importados..........................................................................................................................................................140
2.849 - FOLHAS PARA ALBUM - 89 folhas sem uso, ma sua embalagem original, marca Lindner (Alemão) sendo 25 na ref. 802 (em branco) e 64 na ref. 802c 
(quadriculada) 18 furos - O custo do pacote com 10 folhas é de 9 Euros no fabricante, portanto temos 90 Euros de custo = Acima de R$ 600 fora o porte, impostos, IOF 
etc. Aqui pedimos menos que o custo no fabricante. O plástico protetor do lote 2039, é justamente para estas folhas e outros tipos do mesmo fabricante.......................400

LITERATURA - CATÁLOGOS/ESTUDOS/PUBLICAÇÕES etc (Sequência por ano)
2.850 - Anos 30 ? - 3 volumes encadernados do periódico "Alt Deutschland unter der lupe " (Alemã Antiga sob a lupa) Vários volumes originais encadernados, 
englobando de Baden à Wurttemberg. Não achamos uma data, mas algumas indicações de valores estão em antigos Reichmark. Ótima conservação. Lote 2.048 da 
nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................100
2.851 - Ano 1970 - Inglaterra - “� e Maltese Cross Cancellations of the United Kingdom” - “Os Carimbos Cruz de Malta do Reino Unido” – 2° edição - Em inglês - Autor: 
R.C. Alcock e F.C. Holland - Editora: R.C. Alcock Ltd – Cheltenham, GB - Encadernação em capa dura – 134 páginas, tamanho 14,5x22 cm – Com assinatura do antigo 
proprietário. Lote 2.049 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto..................................................................................................................................60
2.852 - 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. Lote 13.340 da nossa última VSO 
especial,  agora oferecido com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................250
2.853 - Ano 1977 - França – “Monographie des Timbres au Type Blanc” - “Monogra� a especializada dos selos tipo BLANC” – 2° edição - Em francês - Autor: J. Storch 
et R. Françon - Editora: Yvert & Tellier - Amiens - Brochura – 216 páginas, tamanho 15,2x24 cm – Com assinatura do antigo proprietário. Lote 2.051 da nossa VSO 
anterior, agora oferecido com 20% de desconto..........................................................................................................................................................................................................60
2.854  - Ano 1981 - Catálogo Jean Silombra : Histoire de L'Aerostation et de L'Aviation Française de 1983 a 1930 - Encadernado - 192 Pgs. Lote 13.342 da nossa 
última VSO especial,  agora oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................50
2.855 - Lote com 3 catálogos de cotações: Yvert Europa ano 2011 (letras A e B) em estado de novo + Sieger de Vôos do Zeppelin (ano 1995 - Encadernado) e de 
Automatos  mundial (Michel ano 2000 - também encadernado) Lote 2.058 da nossa VSO anterior, agora oferecido com 20% de desconto.............................................55
2.856 - Ano 1986 - Catalogo Sassone especializado englobando os: Antigos Estados + Reino de Vitório Emanuel II + Reino da Itália. Fartamente ilustrado com 
carimbos, história Postal etc. Volume 4 - Capa dura. Ótimo estado ...........................................................................................................................................................................80
2.857  - Ano 1995 - 1500 A� rancatura Meccaniche sul tema Cinema - Nino Barberis - 143 Pgs....................................................................................................................50
2.858  - Ano 1996 - Le Patrimoine de La Poste - Fholic Editions - em Francês - 480 Pgs. Ótima conservação. Lote 13.345 da nossa última VSO especial,  agora oferecido 
com 20% de desconto......................................................................................................................................................................................................................................................50
2.859 - Ano 1998 - Aero� lia Italiana 1898/1941 - Catálogo Storico Descrittivo - Volume I - Fiorenzo Longhi - 430pgs - Como novo ......................................................100
2.860 - Ano 1999 - Catálogo Bale  - Selos do Correio Turco e estrangeiros e história postal durante o domínio do Império Otomano na Terra Santa - em Inglês - 230 
pgs - Capa dura...............................................................................................................................................................................................................................................................60
2.861 - Ano 2000 - Special Zeppelin Mail and Postcards - Frost Publishing - Em inglês - 303 pgs. Acompanha nota de compra, onde foram pagos 59 Euros no ano 2001. 
Ótima conservação.......................................................................................................................................................................................................................................................150
2.862 - Ano 2003 - Catálogo Michel especializado de Zeppelin - em Inglês - Como novo. Custo na época: 28 Euros...................................................................................100
2.863 - Ano 2003 - Os selos Coroa da Guiné Portuguesa - Oliveira Pinto. Capa dura - 185 Pgs. Pontos de ferrugem. Lote 13.350 da nossa última VSO especial,  agora 
oferecido com 20% de desconto....................................................................................................................................................................................................................................50
2.864 - Ano 2016 - Exposição LUBRAPEX - Livro alusivo ao seu Jubileu de Ouro 1966/2016 - Eduardo José Moreira Oliveira e Sousa - Federação Portuguesa de Filatelia- 
167 pgs - Inclue o Bloco e a série alusiva. Como novo............................................................................................................................................................................................70
2.865 - Ano 2018 - Catalogo Michel Especial da Alemanha (2ª parte) A partir de Maio/1945 (pós 2ª Guerra) Capa dura, sem uso e na sua embalagem original. Custo de 
capa: 89,90 Euros ..........................................................................................................................................................................................................................................................300
2.866 - Ano 2021 - Catalogo de leilão de � rma alemã, especializado em Heligoland. Como novo......................................................................................................................50
2.867 -  2 catalogos especializados: Ano 1971 - Mosden - Israel e tema Judaica de um modo geral (capa dura - Volume II) e Ano ? - referente às etiquetas/cinderelas 
impressas durante a greve postal ocorrida na Inglaterra em 1971............................................................................................................................................................................70
2.868 -  2 catalogos especi� cos sobre Voos do Zeppelin: Ano 1981 (Sieger, em alemão) e Ano 1971 (Orlandini, dos Voos do Zeppelin da Italia, São Marino e Vaticano 
- capa dura e bilingue: Italiano/Inglês) ........................................................................................................................................................................................................................50
2.869 -  3 catalogos de leilão da � rma David Feldman (Genebra) Edições de luxo, com capa em veludo: 1997 (o + famoso envelope do Mundo - Mauricio) 1999 (O 
primeiro envelope de primeiro dia do mundo - Penny Black e 2002 (Grécia)......................................................................................................................................................100

ÁLBUM DE FIGURINHAS (Todos com texto em Alemão, editados nos anos 30 na Alemanha)
2.870  - Gestalten der Weltgeschichte (Moldando a história mundial) Completo, com todas a � guras coloridas...........................................................................................200
2.871 - Die Malerei der Gotik und Früh Renaissance (A pintura do Gótico e para o Renascimento) Volume 2 - Completo, com todas a � guras coloridas....................150
2.872 - Die Malerei der Renaissance (A pintura do Renascimento) Volume 10 - Completo, com todas a � guras coloridas.........................................................................150
2.873 - Die Malerei des Barock (A pintura do Barroco) Volume 11 - Completo, com todas a � guras coloridas.............................................................................................150
2.874 - Aus Deutschlands Vogelwelt (O mundo das aves da Alemanha) Volume 5 - Completo, com todas a � guras coloridas.........................................................................180
2.875 - Wunder der Tierwelt (Maravilhas da Vida Selvagem) Volume 3 - Completo, com todas a � guras coloridas (Imagem pag. 240)......................................................180
2.876 - Aus Wald und Flur (Da � oresta e dos campos) Volume 3 - Completo, com todas as � guras coloridas. Pequeno senão na lombada.(Imagem pag. 240)............180
2.877 - Aus Wald und Flur (Da � oresta e dos campos) Volume 1 - Completo, com todas as � guras coloridas. Pequeno senão na lombada(Imagem pag. 240)..............180
2.878 - Die Grossen der Weltgeschichte (Os grandes da História Mundial) Falta a � gura # 55(Imagem pag. 240).........................................................................................150
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2.879 -Vom Werden Deutscher Filmkunst - Stumme� lm (Atores do cinema alemão - � lme mudo) 1ª parte - Completo, com todas a � guras preto/branco................250
2.880 -Vom Werden Deutscher Filmkunst - Ton� lm (Atores do cinema alemão - � lme mudo) 2ª parte - Completo, com todas a � guras preto/branco........................250
2.881 - Zeppelin Weltfahrten (Viagens do Zeppelin) Volume II - Completo e com minimo reparo na lombada. Bem + escasso que o volume I (abaixo).....................800
2.882 - Zeppelin Weltfahrten (Viagens do Zeppelin) Volume I - Completo e muito bem conservado.............................................................................................................600

NÃO FILATÉLICO
2.883 - Caixa com cerca de 400 itens diversos, entre: Cardápios de Navios, Fotos (grande maioria do lote e a principio a maioria é do Brasil, com diversas identi� cadas 
no verso e em diversos tamanhos) + album tipo Kassuga com fotos do time de futebol do Noroeste F.C. (Baurú) Material concentrado nas décadas de 50 a 70..........150
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FIM DA VENDA
A NEUMANN FILATELIA AGRADECE A SUA PARTICIPAÇÃO
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