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Inventário do Acervo Museológico do 
Museu Casa de Rui Barbosa - 2017

O inventário é uma ação fundamental no âmbito das práticas museológicas, na medida 

em que possibilita o controle do acervo que se encontra sob a guarda de uma dada 

instituição. É, portanto, um dever previsto na Lei n° 11.904, de 14 de janeiro de 2009 -  

que institui o Estatuto de Museus -  em cuja subseção IV, art. 39, afirma que “é obrigação 

dos museus manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais 

que integram seus acervos, na forma de registros e inventários” .

O acervo museológico do Museu Casa de Rui Barbosa se encontra organizado em dois 

livros de Tombo denominados A e B. No livro A, constam os objetos que pertenceram a 

Rui Barbosa, esposa e filhos. Esta letra compõe o número de registro do objeto, 

juntamente com o ano em que a peça foi registrada no Museu, podendo ou não coincidir 

com o ano da sua entrada na instituição. O livro B é subdividido em quatro coleções: 

CFR (coleção Família de Rui); CRA (Coleção Reconstituição de Ambientes); COR 

(Coleção Relacionados a Rui); e COD (Coleção Objetos Diversos).

Na estruturação deste inventário, optamos por estabelecer o critério de localização do 

objeto em seu ambiente de exposição ou guarda, como forma de garantir a singularidade 

do modelo conceitual que define este espaço, ou seja, um museu-casa. Marcado pela 

relação entre o conteúdo e o continente, no tripé conceitual coleção-personagem-edifício, 

os objetos aqui dispostos dialogam diretamente com o ambiente no qual estão inseridos, 

criando uma relação simbiótica. Algumas imagens ilustram o espaço, dando um 

panorama do acervo museológico do Museu Casa de Rui Barbosa, primeiro museu-casa 

público do país, aberto à visitação desde 13 de agosto de 1930.

O Inventário do Acervo Museológico do Museu Casa de Rui Barbosa - 2017, juntamente 

com o Plano Museológico do Museu Casa de Rui Barbosa 2018-2021, corroboram nosso 

compromisso, em consonância com a missão institucional, com a preservação do acervo e 

com a divulgação da vida e da obra de Rui Barbosa.

Equipe do Museu Casa de Rui Barbosa
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Jardim

Imagem Ivo Gonzalez

30.49B Placa comemorativa com a inscrição: Casa de Ruy Barbosa / inaugurada 
a XIII -  VIII -  MXMXXX / Presidente da República: / Dr. Washington 
Luis Pereira de / Sousa / Ministro da Justiça: / Dr. Augusto de Vianna do 
Castello.

33.590A Herma de Rui Barbosa em mármore branco

35.51B Placa comemorativa com a inscrição: inscrição: Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Fecha o conjunto moldura de volutas em relevo. 
Em relevo, letras aplicadas: A Ruy Barbosa / La Municipalidad de 
Buenos Aires / agosto de 1935

38.54B Placa comemorativa com a inscrição: UNIVERSITAS CORDUBENSES 
TUCUMAN. Ao centro, em relevo, letras aplicadas: A LA MEMORIA 
DEL / JURISTA EMINENTE / RUY BARBOZA / HOMENAJE DE 
LOS ALUMNOS / DE 6° ANO DE LA FACULTAD / DE DERECHO 
DE CORDOBA / JULIO -  1938

39.55B Placa comemorativa com a efígie de Rui Barbosa de perfil, voltado para a 
esquerda com pincenê.

42.57B Placa comemorativa com a inscrição: A Rui Barbosa / precursor da 
Educação Física no Brasil / a turma de 1941 da / Escola Nacional de
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Educação Física / 5-1-42

43.59B Placa comemorativa com mapa do continente americano ao fundo

50.117B Placa comemorativa retangular com a inscrição: “Ruy Barbosa, força 
quase sobrehumana / posta a serviço da Justiça”

51.123B Placa comemorativa retangular com a inscrição: A Ruy Barbosa / 
Pionero de la Educacion / Fisica Americana / Homenaje / del IIIr / 
Congresso Panamericano / de Educacion Fisica / Montevideo Octubre 
1950

77.307B Luminária de bronze em forma de mulher, pintada em grafite

77.308B Luminária de bronze em forma de mulher, pintada em grafite

77.310B Luminária em ferro pintada em grafite. Parte inferior formada por quatro 
pés curvos terminando em cabeças de animais estilizados

86.1092A Vaso de planta em mármore de carrara branco em forma de cratera

86.1093A Vaso de planta em mármore de carrara branco em forma de cratera

86.1094A Vaso de planta em mármore de carrara branco em forma de cratera

86.1095A Vaso de planta em mármore de carrara branco em forma de cratera

98.1132A Quiosque em madeira, octogonal, pintado de marrom, com paredes em 
tábuas sobrepostas e cruzadas

98.1133A Vaso de planta em mármore de carrara branco em forma de cratera

98.1134A Vaso de planta em mármore de carrara branco em forma de cratera

98.1135A Plafonie redondo

98.1136A Telha canal, de louça em tons de azul e branco
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98.1137A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1138A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1139A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1140A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1141A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1142A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1143A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1144A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1145A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1146A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1147A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1148A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1149A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1150A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1151A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1152A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1153A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1154A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1155A Telha canal, de louça em tons de azul e branco
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98.1156A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1157A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1158A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1159A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1160A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1161A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1162A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1163A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1164A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1165A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1166A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1167A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1168A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1169A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1170A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1171A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1172A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1173A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1174A Telha canal, de louça em tons de azul e branco
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98.1175A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1176A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1177A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1178A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1179A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1180A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1181A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1182A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1183A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1184A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1185A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1186A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1187A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1188A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1189A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1190A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1191A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1192A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1193A Telha canal, de louça em tons de azul e branco
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98.1194A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1195A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1196A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1197A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1198A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1199A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1200A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1201A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1202A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1203A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1204A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1205A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1206A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1207A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.1208A Estátua de leão em ferro

98.1209A Estátua de leão em ferro

98.1210A Luminária de jardim em ferro, com base em forma de patas de bode com 
terminação em folhagens

98.1211A Luminária de jardim em ferro, com base em forma de patas de bode com 
terminação em folhagens

7



98.1212A Bomba d’água de ferro, pintada de verde

98.1213A Tanque

98.1214A Estátua representando o continente asiático. Figura feminina apoiada 
sobre base quadrada e lisa veste túnica drapeada, braço descoberto com 
tecido enrolado na altura da cintura

98.1215A Estátua representando o continente asiático. Figura feminina apoiada 
sobre base quadrada e lisa veste túnica drapeada, braço descoberto com 
tecido enrolado na altura da cintura

98.1216A Estátua representando o continente africano. Figura feminina apoiada 
sobre base quadrada e lisa. Sobre a cabeça uma máscara de elefante.

98.1217A Estátua representando o continente americano. Figura feminina apoiada 
sobre base quadrada e lisa. Sobre a cabeça um cocar e sobre o ombro 
direito uma cabeça de macaco e manto.

98.1218A Estátua alegórica: águia e serpente

98.1219A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

98.365B Placa retangular de metal amarelo com inscrição: CASA / DE / RUY / 
BARBOSA.

08.1287A Telha canal, de louça em tons de azul e branco

08.386B Placa comemorativa do sesquicentenário de nascimento de Rui Barbosa

Diretoria do Centro de Pesquisa

83.337B Estátua. Rui Barbosa de pé, cabeça ligeiramente inclinada e voltada para 
baixo - Diretoria do CP
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Diretoria do Centro de Memória e 
_________ Informação_________

29.486A Retrato de Rui Barbosa a meio corpo, de frente, trajando paletó e colete, 
colarinho e gravata de laço - Diretoria do CMI

Garagem

29.513A Landau

36.609A Automóvel. Carroceria tipo limusine em madeira pintada de preto.

36.610A Cupê

43.647A Vitória: veículo de tração animal com quatro rodas

Portaria do Museu

51.118B Busto de Rui Barbosa em vulto redondo, trajando paletó, camisa de 
colarinho alto e gravata

98.364B Pedestal

Hall

49.736A Cachepô em faiança nos tons creme, azuis, verdes e marrons

49.747A Cabide em madeira castanho escuro (Chapeleiro)

49.753A Mesa de encostar em madeira castanho avermelhada com tampo 
retangular

77.985A Plafoniê em forma de globo em vidro leitoso amarelo

77.986A Plafoniê em forma de globo em vidro leitoso amarelo
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Corredor do Museu

29.196A Bico de gás (fragmento)

29.197A Bico de gás (fragmento)

29.198A Bico de gás (fragmento)

30.585A Jardineira em madeira castanho escuro, com caixa de folha de flandres 
na parte interna

30.586A Jardineira em madeira castanho escuro, com caixa de folha de flandres 
na parte interna

74.963A Estampa com a imagem do Sagrado Coração de Jesus na sua forma 
convencional

77.981A Luminária de teto

77.982A Luminária de teto

77.983A Luminária de teto

98.1220A Teto com pintura decorativa

Sala de Haia

29.37A Retrato de Rui Barbosa. Cabeça voltada para a direita, cabelos curtos, 
brancos, pincenê, bigodes brancos

29.69A Relevo em bronze com as efígies do Visconde e do Barão do Rio Branco.

29.183A Abajur de mesa em metal dourado e vidro

29.228A Cadeira de braços em madeira castanho escuro

29.229A Cadeira em madeira castanho escuro
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29.230A Cadeira em madeira castanho escuro

29.231A Mesa de escrever em madeira castanho escuro

29.232A Estante de livros em dois corpos, em madeira castanho escuro

29.233A Cesta cilíndrica em metal

29.373A Caneta de pena em madeira pintada em tons vermelho e amarelo

29.391A Espátula em marfim

29.393A Pasta de documentos em couro tom terra

29.423A Carimbador quadrangular em metal amarelo

29.424A Lupa com cercadura em metal dourado

29.427A Porta-penas de metal amarelo

30.558A Cadeira de braços em madeira castanho escuro

30.559A Cadeira em madeira castanho escuro.

30.560A Cadeira em madeira castanho escuro.

34.591A Tinteiro-escrivaninha de formato trapezoidal

44.652A Caneta de pena em prata, metal prateado e tartaruga, nos tons bege e 
preto

48.729A Retrato oval de Rui Barbosa

58.858A Caneta de pena em metal. No corpo da peça, serpente de metal 
enroscada.

65.231B Tapete em estilo oriental.
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77.1007A Lustre em cristal para três lâmpadas

06.1245A Porta-retrato com moldura abaulada e revestida na cor marrom com 
contorno decorativo de elementos vegetais e florais.

Banheiro I

Imagem Rômulo Fialdini

29.193A Bico de gás em opalina branca, leitosa e vidro

29.298A Porta-toalhas em metal niquelado

29.299A Cadeira de junco e vime

29.300A Cadeira de junco e vime
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29.301A Biombo em madeira, cristal bisotado e tecido

29.438A Balde de toalete de faiança branca

30.584A Espelho em cristal

77.984A Lustre de formato oval

77.1003A Lavatório em ágate branco

06.1246A Vaso sanitário

06.1247A Caixa de descarga em louça branca

06.1248A Pias de ferro (par)

06.1249A Banheira em ferro esmaltado de branco

29.357A Frasco de vidro em formato cilíndrico. Gargalo fino com tampa circular 
e pega em madeira

29.460A Porta-talco de madeira clara envernizada de forma cilíndrica com seis 
furos em cada lado

29.508A Copo circular de metal prateado

29.509A Saboneteira oval em metal prateado

29.510A Porta-escova oval em metal prateado

29.511A Bacia em metal prateado, com parte central lisa

29.458A Porta-frasco de madeira castanho claro, envernizado, de forma 
cilíndrica, contendo frasco de vidro

29.462A Porta-frasco de madeira castanho claro, envernizado, de forma 
cilíndrica
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29.473A Afiador de navalhas de madeira castanho claro, de formato retangular e 
punho anatômico

29.474A Navalha com cabo de chifre preto

29.475A Navalha de metal prateado e cabo de chifre preto

Imagem Rômulo Fialdini

29.78A Par de borzeguins em lona bege com biqueira de couro no mesmo tom

29.80A Par de galochas em borracha preta

14



29.119A Gravata em linha de seda azul e preta

29.152A Colete em lã preta

29.156A Colete em lã cinza

29.160A Casaca em lã preta

29.170A Guarda-chuva com haste de metal e madeira

29.172A Par de galochas pretas, com sola de borracha e parte superior em 
oleado

29.173A Cartola

29.175A Par de galochas pretas, com sola de borracha preta e parte superior em 
tecido verde-escuro

29.194A Bico de gás fixado na parede

29.195A Bico de gás fixado na parede

29.257A Cesta para papéis de formato cilíndrico, em vime trançado, na cor bege

29.258A Cesta para papéis de formato cilíndrico, em vime trançado, na cor bege

30.38B Estrado de apoio forrado em carpete de tom caramelo

31.588A Genuflexório

41.615A Chapéu em feltro cinza

41.622A Cadeira em madeira castanho-claro

41.623A Cadeira em madeira castanho-claro

48.717A Cama de casal em metal dourado
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49.744A Abajur em prata

49.745A Abajur em prata

49.749A Preguiceiro estofado em tecido estampado de flores

49.788A Crucifixo em bronze

52.822A Penteadeira

52.823A Mesa de cabeceira em madeira castanho-claro

52.824A Mesa de cabeceira em madeira castanho-claro

52.825A Penteadeira em madeira castanho-claro, dividida em três partes

53.827A Armário em madeira castanho-claro, dividido em três partes

53.829A Bacia de prata

56.131B Placa em bronze

57.851A Placa em metal esmaltado, retangular, representando a Virgem Maria 
com Menino

72.905A Chinelo esquerdo em couro, tom terra, em duas partes, sendo uma para 
cobrir o peito do pé e outra para prender ao calcanhar

77.314B Caixa de madeira castanho-escuro, em formato de livro

77.998A Cesta para papéis de formato cilíndrico, na cor bege, em vime e palha 
trançados

84.1081A Camisola branca, em cambraia

86.1091A Quadro da Virgem Maria com o Menino Jesus
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49.743A Abajur de metal prateado em forma de corpo feminino (ficha MARC 
Sala Abolição)

Sala Maria Augusta

Imagem Rômulo Fialdini
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29.492A Retrato de D. Maria Augusta Rui Barbosa, sentada em cadeira de 
braços

29.10A Colcha de casal em tecido salmão inteiramente bordada em relevo no 
tom terra (sem ficha no marc)

29.11A Pano de Mesa

29.181A Abajur de mesa em metal e vidro

29.187A Lustre de teto em metal dourado

29.188A Lustre de teto em metal dourado

41.613A Bengaleiro em porcelana nos tons branco e azul

48.724A Leque em marfim e plumas de avestruz

49.741A Abajur montado em barro esmaltado e vidrado

49.750A Recamier em madeira castanho-claro

49.758A Sofá em madeira castanho claro

49.759A Cadeira de braços em madeira castanho claro

49.760A Cadeira de braços em madeira castanho claro

49.764A Mesa circular em madeira castanho claro

49.765A Mesa oval em madeira castanho claro

49.766A Mesa de escrever em madeira castanho claro

18



49.767A Penteadeira em madeira castanho claro

49.768A Armário em madeira castanho claro, dividido em três seções

49.769A Armário em madeira castanho claro, dividido em três seções. Parte 
superior com decoração escalonada, entalhada e faixa filetada de preto

49.770A Jardineira em madeira castanho claro, com espelho

49.799A Quadro representando homem idoso

59.158B Colcha de casal em tecido creme inteiramente bordada em relevo nos 
tons terra, azuis e verdes

77.972A Almofada retangular em tecido

77.973A Almofada retangular em tecido

77.987A Cadeira de balanço em madeira castanho claro (sem ficha no marc)

78.1031A Jarro de estrutura quadrangular

00.1232A Teto pintado sobre tecido

29.339A Medalha de bronze comemorativa da participação de Rui na 
Conferência de Haia.

29.340A Medalha de bronze comemorativa da participação de Rui na 
Conferência de Haia.

29.341A Medalha de bronze comemorativa da participação de Rui na 
Conferência de Haia.

29.342A Medalha de bronze comemorativa de Haia e Argentina.
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29.343A Medalha de bronze comemorativa de Haia e Argentina.

29.344A Medalha de ferro batido (duas) comemorativa do afundamento do 
navio Lusitânia.

29.345A Medalha de cobre comemorativa de Haia.

29.346A Medalha de cobre comemorativa de Haia

29.347A Medalha de cobre comemorativa de Haia

29.348A Medalha de cobre comemorativa de Haia

29.349A Medalha de cobre comemorativa de Haia

43.58A Medalha comemorativa do Centenário do Instituto dos Advogados do 
Brasil, de bronze

44.60B Cédula de cem mil réis emitida pelo Tesouro Nacional

46.702A Medalha de prata comemorativa de Haia e Argentina

46.703A Medalha de prata comemorativa de Haia e Argentina

49.95B Medalha de bronze comemorativa do Centenário de Rui Barbosa

49.96B Medalha de bronze comemorativa do Centenário de Rui Barbosa

49.97B Medalha de bronze comemorativa do centenário de nascimento de 
Rui Barbosa

49.98B Medalha de prata comemorativa do centenário de nascimento de Rui 
Barbosa
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49.99B Medalha de prata comemorativa do centenário de nascimento de Rui
Barbosa

49.100B Medalha de bronze comemorativa do centenário de nascimento de 
Rui Barbosa

49.101B Medalha de prata comemorativa do centenário de nascimento de Rui 
Barbosa

49.102B Medalha de prata comemorativa do centenário de nascimento de Rui 
Barbosa

50.110B Cédula de cem mil réis (100 $ 000) emitida pelo Tesouro Nacional, nas 
cores sépia e ocre

50.111B Medalha de bronze comemorativa do 1° centenário de Rui Barbosa

50.112B Medalha de prata comemorativa do 1° centenário de Rui Barbosa

50.113B Medalha de bronze comemorativa do Centenário de Rui Barbosa

50.114B Medalha de bronze comemorativa do 1° centenário de nascimento de 
Rui Barbosa

50.115B Medalha de bronze comemorativa do 1° centenário de nascimento de 
Rui Barbosa

50.812A Cédula de cinquenta mil réis (50 $ 0 00) emitida pelo Banco da Bahia

50.813A Cédula de vinte e cinco mil réis (50 $ 0 00) emitida pelo Banco da 
Bahia

51.119B Medalha de Bronze comemorativa ao Centenário de Rui Barbosa

51.120B Medalha de Bronze comemorativa ao Centenário de Rui Barbosa
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51.814A Medalha de prata comemorativa das visitas dos Presidentes Julio Roca 
e Campos Sales, com cercadura e argola

51.122B Prova de cunho de chumbo, da Medalha Comemorativa do Centenário 
de Rui Barbosa

51.121B Prova de cunho de medalha concedida aos expositores da III Exposição 
Filatélica e Numismática de Santos, realizada por ocasião do centenário 
de Rui Barbosa

52.125B Medalha de metal prateado

53.127B Medalha de bronze do quarto centenário da chegada do Padre 
Anchieta ao Brasil

57.132B Medalha de prata comemorativa da visita de Craveiro Lopes ao Brasil

58.137B Medalha de cobre comemorativa de Haia (na ficha, consta bilhete de 
José Manoel acusando a ausência da peça)

58.138B Medalha de cobre comemorativa de Haia

58.139B Medalha de cobre comemorativa de Haia

58.140B Medalha premial de níquel

58.142B Medalha premial

58.143B Medalha premial de metal dourado

58.144B Medalha devocional em prata

58.145B Medalha premial com argola

58.147B Série de dez moedas de vinte centavos em liga de bronze e alumínio
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58.148B Série de seis moedas de vinte centavos de 1948

58.149B Série de sete moedas de vinte centavos de 1949

58.150B Série de sete moedas de vinte centavos de 1950

58.151B Série de seis moedas de vinte centavos de 1951

58.152B Série de seis moedas de vinte centavos de 1952

58.153B Série de seis moedas de vinte centavos de 1953

58.154B Série de seis moedas de vinte centavos de 1954

58.155B Série de seis moedas de vinte centavos de 1955

58.156B Série de seis moedas de vinte centavos de 1956

61.180B Medalha premial em bronze dourado com argola

61.181B Medalha de Bronze comemorativa ao Centenário de Nascimento de 
Rui Barbosa

61.182B Medalha de Bronze comemorativa ao Centenário de Nascimento de 
Rui Barbosa

61.183B Medalha de prata comemorativa do 1° centenário de Rui Barbosa

61.184B Medalha de prata comemorativa do centenário de Rui Barbosa

61.185B Medalha de cobre comemorativa do Centenário de Rui Barbosa
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61.186B Medalha de bronze da Sociedade Numismática da Bahia

61.187B Medalha em metal dourado comemorativa da 1a Exposição 
Numismática da Bahia

61.188B Medalha em metal dourado comemorativa da 1a Exposição 
Numismática da Bahia

61.189B Medalha de prata comemorativa do Jubileu do Cônego Manoel de 
Aquino Barbosa

61.190B Medalha de prata comemorativa do Cinquentenário das Vocações 
Sacerdotais na Bahia

61.191B Medalha de prata comemorativa da Fundação do Banco da Bahia

61.192B Medalha de bronze comemorativa da Fundação do Banco da Bahia

61.193B Medalha retangular de prata, comemorativa das Bodas de Prata do 
Paroquiato do Monsenhor Manoel de A. Barbosa

61.194B Medalha de bronze do Rotary Internacional

61.195B Medalha de prata comemorativa dos 25 Anos do Instituto do Cacau da 
Bahia

61.196B Medalha de bronze, comemorativa da Universidade da Bahia

61.197B Medalha de cobre, comemorativa da visita de Craveiro Lopes ao Brasil

61.198B Medalha dourada comemorativa da inauguração do Museu da 
República
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61.199B Medalha de bronze comemorativa, com a inscrição "O Mundo não 
pode viver sem liberdade (SEABRA)"

61.200B Medalha de prata comemorativa do Centenário de Castro Alves

61.201B Medalha de bronze comemorativa do Centenário de Castro Alves

61.202B Medalha de bronze comemorativa da Criação do Governo Geral no 
Brasil

61.203B Medalha de bronze comemorativa do 1° Congresso de História da 
Bahia

61.204B Medalha de prata comemorativa do Jubileu do Colégio Abílio

61.205B Medalha de metal prateado comemorativa do 1° Congresso de 
Instrução

61.206B Medalha de cobre comemorativa do 1° Congresso de Instrução

61.207B Medalha de bronze comemorativa do Quarto Centenário do 
Descobrimento do Brasil

61.208B Medalha de prata comemorativa do Quarto Centenário do 
Descobrimento do Brasil

61.209B Medalha de metal prateado com a inscrição: AO / PALADINO / DE / 
HAYA

61.210B Medalha de prata comemorativa da participação de Rui na 
Conferência de Haia

61.211B Medalha de bronze comemorativa da participação de Rui na 
Conferência de Haia
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61.212B Medalha de prata comemorativa de Haia com a inscrição: Homenagem 
a Ruy Barbosa 9-10-1907

61.213B Medalha de cobre comemorativa de Haia com a inscrição: 
Homenagem a Ruy Barbosa 9-10-1908

61.214B Medalha de cobre comemorativa de Haia com a inscrição: 
Homenagem a Ruy Barbosa 9-10-1909

61.215B Medalha de bronze comemorativa de Haia e Argentina

61.216B Medalha de prata comemorativa de Haia e Argentina

61.217B Medalha de bronze comemorativa do centenário de nascimento de 
Rui Barbosa

61.218B Medalha de bronze com a inscrição: CONCILIATION 
INTERNATIONALE

66.236B Medalha premial de cobre com a inscrição: Vamos Estudar Os Museus

66.237B Medalha de bronze comemorativa do Jubileu de Ouro da Academia de 
Letras da Bahia

67.239B Medalha de bronze comemorativa do centenário do Eng. Simões Lopes

68.242B Medalha de bronze comemorativa do Jubileu de Ouro da Academia 
Amazonense de Letras

73.271B Medalha de cobre comemorativa do Jubileu de Ouro da Academia de 
Letras da Bahia

73.272B Medalha retangular de metal dourado, com a inscrição: Olímpica

74.276B Medalha de metal prateado com a inscrição: Ruy Barbosa
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75.283B Medalha em metal dourado comemorativa do 70° aniversário da 
Academia Brasileira de Letras

75.284B Medalha circular de cobre dourado, com inscrição: Instituto Joaquim 
Nabuco De Pesquisas Sociais

75.285B Medalha de bronze, com inscrição: S.U.A.M

77.312B Medalha de prata comemorativa do Sesquicentenário da Instalação 
dos Trabalhos do Senado

81.333B Medalha de bronze comemorativa do centenário de nascimento de 
Rui Barbosa, com a inscrição: Rui Barbosa / 1849-1949

81.334B Medalha de bronze comemorativa do centenário de nascimento de 
Rui Barbosa, com a inscrição: Rui Barbosa / 1849-1950

81.1046A Medalha de prata comemorativa de Haia e Argentina, com a inscrição: 
Haya / 1907 / Argentina / 1916

87.358B Medalha de bronze, com a inscrição: Prof. Doutor Fernando José de 
São Paulo

88.359B Estojo de plástico transparente, com três moedas comemorativas do 
Centenário da Abolição da Escravatura, no valor de cem cruzados cada

99.368B Medalha de metal dourado comemorativa do Sesquicentenário de 
Joaquim Nabuco

99.369B Medalha em prata tendo no anverso a figura frontal de Rui Barbosa, 
com terno, chapéu e bengala

99.370B Cunhos do anverso e reverso da medalha comemorativa do 
Sesquicentenário do Nascimento de Rui Barbosa

00.373B Medalha tendo no anverso o mapa da América do Sul sobreposto de 
dizeres e a insígnia da Universidade de Coimbra

00.374B Medalha na forma de aro de metal dourado interceptado em lados 
opostos por duas esferas
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00.375B Rui Barbosa, em metal, com aplicação de banho de ouro e prata, e 
esmalte azul

01.378B Medalha de mérito - No reverso a fachada do edifício do Real Gabinete 
Português de Leitura

06.382B Medalha de bronze comemorativa da 6a Conferência Nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, tendo no anverso os perfis de Rui 
Barbosa e Teixeira de Freitas, sobre seus nomes

06.383B Medalha de bronze comemorativa do centenário de nascimento de 
Rui Barbosa

77.987A Cadeira de balanço

Sala Pró- Aliados

Imagem Aparecida Rangel

29.38A Perfumador em porcelana branca de Saxe

29.58A Estátua em bronze. Figura feminina de pé sobre globo circundado por 
nuvens estilizadas
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29.208A Sofá em madeira castanho-avermelhado, tendo no centro decoração 
em losango

29.209A Poltrona em madeira castanho-avermelhado, tendo no centro decoração 
em losango

29.210A Poltrona em madeira castanho-avermelhado, tendo no centro decoração 
em losango

29.211A Cadeira em madeira castanho-avermelhado

29.212A Cadeira em madeira castanho-avermelhado

29.213A Cadeira em madeira castanho-avermelhado

29.214A Cadeira em madeira castanho-avermelhado

29.215A Cadeira em madeira castanho-avermelhado

29.216A Cadeira em madeira castanho-avermelhado

29.217A Canapé com três lugares, em madeira pintada de preto

29.218A Cadeira em madeira pintada de preto

29.219A Cadeira em madeira pintada de preto

29.220A Cadeira em madeira pintada de preto

29.221A Cadeira em madeira pintada de preto

29.222A Cadeira em madeira pintada de preto

29.223A Cadeira em madeira pintada de preto
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29.225A Pedestal de madeira castanho claro

29.491A Quadro representando duas mulheres e um homem descendo encosta 
rochosa

41.645A Quadro representando a Ilha Fiscal e navios

44.655A Quadro representando figura feminina com criança no colo

46.704A Quadro tendo ao centro barco à vela, com duas figuras, uma sentada e 
outra de pé e remos

49.731A Cachepô em porcelana branca, esmaltada

49.746A Lustre de bronze, tendo como estrutura haste cilíndrica lisa

49.762A Suporte em madeira pintada de preto

49.798A Quadro tendo ao centro, junto à praia, barco à vela com uma figura de 
pé, segurando um remo

55.847A Quadro tendo, em primeiro plano, ao centro, galheteiro sobre travessa 
de porcelana, e à direita apagador de velas sobre chão em placas de 
mármore vermelho e branco

76.298B Tapete retangular em tons de rosa

00.1231A Teto com pintura

30



Sala Federação

Imagem Rômulo Fialdini

29.15A Tapete retangular com fundo verde claro e decoração floral

29.16A Tapeçaria Gobelin, retangular, vertical

29.40A Jarrão em faiança decorada com esmaltes policromados, sobre fundo 
ocre e realçado a ouro

29.70A Estátua em bronze. Figura feminina alada, apoiada sobre esfera.

29.71A Estátua em bronze. Figura feminina alada, sentada sobre rochedo.

29.184A Lustre de bronze

29.226A Pedestal em madeira pintada de preto

29.227A Pedestal em madeira pintada de preto

29.303A Sofá em madeira castanho-escuro, estofado em damasco vinho
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29.304A Poltrona em madeira castanho-escuro, estofada em damasco vinho

29.305A Poltrona em madeira castanho-escuro, estofada em damasco vinho

29.306A Suporte de madeira pintado de preto

29.307A Suporte de madeira pintado de preto

29.308A Pedestal em mármore terra, jaspeado de branco, em forma de coluna

29.310A Pedestal em mármore verde escuro, jaspeado de preto

29.311A Pedestal em mármore terra, jaspeado de verde, ocre e branco

29.332A Jarrão em cloisoné e champlevé

29.333A Jarrão em cloisoné e champlevé

30.517A Estatueta de bronze. Figura masculina sentada sobre águia.

48.718A Banqueta em madeira, pintada de dourado

49.737A Cachepô com peanha em porcelana

49.740A Jarrão em porcelana, em formato de ânfora

49.763A Suporte em madeira castanho-claro, de influência oriental

49.771A Canapé em madeira castanho-claro

49.772A Cadeira de braços em madeira castanho-escuro

49.773A Cadeira de braços em madeira castanho-escuro
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49.774A Cadeira em madeira castanho-escuro

49.775A Cadeira em madeira castanho-escuro

49.776A Cadeira em madeira castanho-escuro

49.777A Cadeira em madeira castanho-escuro

49.778A Poltrona em madeira castanho-escuro, estofada em tecido rosa

49.779A Poltrona em madeira castanho-escuro, estofada em tecido rosa

50.106B Espelho em cristal, bisotado, vertical

50.107B Espelho em cristal, bisotado, vertical

50.108B Espelho em cristal, bisotado, vertical

50.109B Espelho em cristal, bisotado, vertical

00.1230A Teto com pintura

49.93B Mesa de madeira castanho-escuro

49.94B Mesa de madeira castanho-escuro

49.734A Vaso em porcelana verde, com ornatos em esmalte e ouro

49.735A Vaso em porcelana verde, com ornatos em esmalte e ouro

29.39A Jarrão em faiança decorada com esmaltes
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Sala Buenos Aires

Imagem Aparecida Rangel

29.57A Estátua em bronze composta por duas figuras apoiadas sobre rochedo

29.302A Espelho de parede de cristal bisotado, retangular e vertical, com moldura 
em madeira castanho-escuro

29.309A Pedestal em mármore verde jaspeado de vermelho, na forma de 
coluna, com fuste e base quadrangulares

30.525A Piano de meia cauda

30.526A Mocho para piano

30.527A Banqueta para piano

41.625A Relógio de mesa em mármore preto, com decoração em bronze 
dourado

44.653A Retrato de Caetano Vicente de Almeida

34



44.654A Quadro a óleo representando cena campestre

45.659A Cadeira de braços em madeira castanho-escuro

45.661A Estante de partituras musicais retangular vertical, em madeira 
castanho

45.662A Cadeira de braços em madeira castanho-escuro

45.663A Cadeira de braços em madeira castanho-escuro

45.664A Canapé com dois lugares em madeira castanho-escuro

45.665A Cadeira em madeira castanho-escuro

45.666A Cadeira em madeira castanho-escuro

45.667A Cadeira em madeira castanho-escuro

45.668A Cadeira em madeira castanho-escuro

45.669A Cadeira em madeira castanho-escuro

45.681A Quadro a óleo representando o interior de um antiquário

49.756A Console de madeira castanho-claro

49.757A Cadeira de braços em madeira castanho-escuro

61.179B Lustre em bronze, tendo como estrutura haste cilíndrica, estriada

76.299B Tapete retangular, no tom de rosa ao centro e vermelho na borda
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00.1229A Teto apresentando composição circular decorada

29.79A Estátua em bronze. Figura feminina de pé. Cabeça voltada para a 
esquerda, cabelos longos, soltos, esvoaçantes e com pequeno véu

29.224A Pedestal de mármore em tons de amarelo, jaspeado de branco

Sala Civilista

29.06B Lustre de madeira escura

29.60A Estátua representando homem de pé, cabelos ondulados, barba e 
bigode, chapéu raso

29.62A Estátua representando figura masculina seminua, de pé

29.260A Estante de livros em madeira castanho-escuro, em dois corpos em 
formato de U

29.261A Estante de livros em madeira castanho-escuro

29.262A Estrado de madeira castanho claro, retangular

29.263A Estrado de madeira castanho claro, retangular

29.264A Estante para papéis em madeira castanho-escuro

29.265A Mesa de escrever em madeira castanho avermelhada

29.266A Cadeira em madeira escura

29.267A Cadeira espreguiçadeira em madeira castanho escuro

29.323A Estante de livros giratória
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29.324A Estante de livros giratória

29.325A Estante de livros giratória

29.352A Almofada em couro marrom escuro, de forma semi-elíptica

65.233B Estante de livros giratória

29.66A Estátua em bronze representando figura masculina, apoiada sobre 
rochedo

29.179A Abajur de metal dourado

Sala Constituição

Imagem Rômulo Fialdini

29.02B Lustre de madeira
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29.03B Lustre de madeira

29.04B Lustre de madeira

29.65A Estátua em bronze representando figura masculina, apoiada sobre 
rochedo

29.67A Estátua. Figura masculina jovem, em pé, de frente, braço esquerdo 
erguido e mão aberta e braço direito voltado para trás segurando um 
sabre

29.182A Abajur de mesa em metal amarelo

29.241A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.242A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.243A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.244A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.245A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.246A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.247A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.248A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.249A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos

29.250A Estante em madeira castanho-escuro, em dois corpos
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29.251A Escada de biblioteca em madeira castanho-escuro, com seis degraus

29.252A Escada de biblioteca em madeira castanho-escuro, com cinco degraus

29.253A Cadeira-escada em madeira clara envernizada

29.254A Mesa de escrever em madeira escura envernizada

29.256A Pedestal em mármore jaspeado de violeta

29.277A Cadeira de secretária giratória em madeira escura

29.328A Estante giratória em madeira escura envernizada

29.329A Estante giratória em madeira clara

29.330A Estante giratória em madeira clara

29.359A Caixa para álbum em madeira clara em formato de livro

29.368A Crucifixo em madeira escura, encimado por placa em bronze

29.425A Mata-borrão em forma de pasta

29.489A Quadro representando a assinatura do Projeto da Constituição 
Republicana de 1891

29.490A Retrato de Rui Barbosa. Composição nos tons verde, preto e creme. 
Busto em 3/4 para a esquerda, aparência jovem, cabelos e espessos 
bigodes pretos.

30.521A Poltrona estofada em couro castanho claro

30.564A Pedestal em mármore branco, em forma de coluna, de fuste liso, com
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capitel jônico em bronze

30.565A Mesa em madeira clara com tampo retangular formado por duas tábuas

30.566A Canapé em madeira pintada de preto, com espaldar retangular 
dividido horizontalmente em duas partes

30.567A Cadeira de braços em madeira pintada de preto com espaldar 
retangular

30.568A Cadeira de braços em madeira pintada de preto com espaldar 
retangular

30.569A Cadeira em madeira pintada de preto com espaldar retangular

30.570A Cadeira em madeira pintada de preto com espaldar retangular

30.571A Cadeira em madeira pintada de preto com espaldar retangular

30.573A Canapé em madeira pintada de preto com espaldar retangular dividido 
horizontalmente em duas parte

30.574A Cadeira de braços em madeira pintada de preto

30.575A Cadeira de braços em madeira pintada de preto

30.576A Cadeira em madeira pintada de preto

30.577A Cadeira em madeira pintada de preto

30.578A Cadeira em madeira pintada de preto

30.579A Cadeira em madeira pintada de preto

30.580A Cadeira em madeira pintada de preto

30.581A Cadeira em madeira pintada de preto
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30.583A Cadeira de balanço, com estrutura de madeira pintada de preto

30.587A Tinteiro em peça única com base quadrada

41.616A Mesa de cancela de madeira pintada de preto

49.781A Cadeira em madeira e sola, pintada de preto

49.782A Cadeira em madeira e sola, pintada de preto

49.783A Cadeira em madeira e sola, pintada de preto

49.784A Cadeira com espaldar alto, ligeiramente inclinado para trás, em couro 
lavrado

29.64A Busto feminino em bronze, tendo colo e ombros nus, seios cobertos

30.566A Canapé

30.567A Cadeira de braços

30.568A Cadeira de braços

30.569A Cadeira

30.570A Cadeira

30.571A Cadeira

30.572A Cadeira

30.573A Canapé

30.574A Cadeira de braços

30.575A Cadeira de braços
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30.576A Cadeira

30.577A Cadeira

30.578A Cadeira

30.579A Cadeira

30.580A Cadeira

30.581A Cadeira

Sala Casamento Civil

59.873A Retrato de Rui Barbosa. Ao centro, 3/4 de corpo, de frente, com o 
rosto voltado para a direita

29.68A Relevo com o rosto de Leon Gambetta

29.79A Par de borzeguins em pelica preta

29.151A Sobrecasaca em lã preta

29.171A Par de borzeguins, no tom ocre

29.174A Cartola em tecido aveludado preto

29.176A Bengala em bambu rajado e envernizado

29.177A Bengala em madeira escura, com castão em metal no formato de 
cabeça de cachorro

29.191A Lustre pendente do teto por haste cilíndrica

29.203A Cabide em madeira escura
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29.235A Biombo de quatro folhas em madeira castanho envernizada

29.236A Vaso sanitário em faiança branca, portátil, com duas alças e tampa 
decorada em relevo

29.237A Bidê portátil em faiança branca rajada de cinza

29.238A Guarda-roupas em madeira castanha envernizada, com uma porta 
envidraçada e moldura arredondada nos cantos

29.239A Guarda-roupas em madeira envernizada com duas portas envidraçadas e 
moldura arredondada nos cantos

29.240A Penteadeira

29.291A Estante de livros em madeira castanho

29.327A Estante de livros giratória em madeira escura

29.463A Porta-frasco de madeira, de forma cilíndrica contendo frasco de vidro 
no seu interior

29.464A Porta-frasco de madeira castanho, de forma cilíndrica contendo frasco de 
vidro

41.640A Gomil com ornamentação em gomos ondulados, dispostos em 
movimento convergente

41.641A Bacia com ornamentação em gomos

44.648A Estante de livros em madeira castanho escuro em dois corpos

49.103B Caricatura de Rui Barbosa. Moringa formando a cabeça.

49.754A Secretária em madeira castanho envernizada

43



49.755A Cadeira de braços em vime pintado de vermelho, assento com 
estrutura de madeira e palha trançada

53.828A Estante de livros em madeira castanho envernizada em dois corpos

29.453A Farmácia homeopática portátil em estojo de couro preto, granulado, em 
duas partes e quatro abas com fecho de metal

29.457A Porta-frasco de madeira castanho claro envernizado, de forma 
cilíndrica

29.478A Pincenê de lentes ovais, azuis, ligadas por armação de metal sinuosa

66.888A Pincenê de lentes ovais, presas por armação em ouro

Sala Código Civil

29.190A Lustre pendente do teto

29.207A Preguiceiro

29.255A Cadeira secretária giratória

29.268A Estante de livros

29.269A Estante de livros

29.270A Estante de livros

29.271A Estante de livros

29.272A Estante de livros

29.273A Estante de livros
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29.274A Estante de livros

29.275A Estante de livros

29.276A Mesa de escrever

29.278A Mesa em madeira escura (com parte superior escalonada nas bordas e 
seis portas de vidro)

29.279A Estante de livros retangular em madeira clara, formada por sete caixas 
dispostas verticalmente

29.290A Estante de livros retangular em madeira clara

29.326A Estante de livros giratória em madeira escura envernizada

29.428A Bibliocanto

45.660A Cadeira de balanço em madeira pintada de preto

48.722A Papeleira

49.785A Vaso em bronze

Corredor Ruiano

29.280A Estante de livros

29.281A Estante de livros

29.282A Estante de livros

29.283A Estante de livros

29.284A Estante de livros

29.285A Estante de livros
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29.286A Estante de livros

29.287A Estante de livros

29.288A Estante de livros

29.289A Estante de livros

Hall do Sobrado

65.234B Estante de livros giratória

77.974A Aplique em madeira, metal e vidro

77.975A Aplique em madeira, metal e vidro

77.990A Estante de livros

06.1258A Parede com pintura de gênero natureza morta

06.1259A Parede com pintura alegórica, copa com caneluras presa à parte 
superior de uma haste canelada e envolta por faixa branca de ponta 
bifurcada

06.1260A Parede com pintura alegórica, composição de animal fantástico sobre 
pedra circundada de água

06.1261A Parede com pintura, composição de paisagem campestre com árvores, 
pedra e ponte.

06.1262A Parede pintada com paisagem, composição de pássaro de asas 
abertas, pousado em galho com folhas

06.1263A Teto com pintura de gênero natureza morta

06.1264A Parede com pintura alegórica em composição de tríptico

06.1265A Teto com pintura de gênero natureza morta (tons de verde,
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azul,branco, rosa e lilás)

06.1266A Parede com pintura alegórica em composição de um tríptico

06.1267A Parede com pintura alegórica (Internamente cena campestre de 
árvores e construções)

06.1268A Parede pintada com motivo de paisagem

06.1269A Teto com pintura alegórica. (clarabóia com parte superior formada por 
quatorze vidros transparentes e encimados por outros coloridos)

Sala Abolição

29.180A Abajur em vidro e metal

30.518A Relevo em placa de cobre, representando cena de jardim

30.519A Relevo em placa de cobre, representando um baile de máscaras

41.617A Penteadeira

41.618A Psiché

41.619A Armário de três portas em madeira castanho claro

41.620A Mesa de cabeceira

41.621A Mesa de cabeceira

46.699A Cadeira de balanço

52.826A Cama em madeira castanho claro

65.232B Lustre em metal acobreado

06.1257A Bico de gás

47



87.1096A Cadeira dobrável

Sala Instrução Pública

29.192A Luminária de vidro

74.960A Estante de objetos

Sala Estado de Sítio

29.07B Lustre pendente

29.200A Relógio de parede

30.33B Tapete em estilo oriental

30.39B Cadeira (estofado tecido adamascado)

30.40B Cadeira (estofado tecido adamascado)

30.41B Cadeira (estofado tecido adamascado)

30.42B Cadeira (estofado tecido adamascado)

49.780A Mesa

58.867A Retrato de mulher

74.952A Sofá de dois lugares

74.953A Cadeira de braços

74.954A Cadeira de braços

30.559A Cadeira em madeira castanho escuro
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30.560A Cadeira em madeira castanho escuro

65.231B Tapete em estilo oriental

41.612A Vaso de faiança amarela (sem ficha no marc)

29.234A Cadeira de braços em madeira castanho-claro, pintada de preto

30.572A Cadeira em madeira pintada de preto com espaldar retangular (Ficha 
MARC não localizada)

45.656A Tapeçaria, gênero Gobelin

87.1097A Cadeira dobrável

29.201A Cadeira de balanço

30.45B Mesa em madeira pintada de preto em formato quadrangular

29.506A Gomil em metal prateado

29.507A Bacia em metal prateado

29.206A Secretária

49.742A Abajur adaptado em vaso de porcelana

30.522A Mesa de escrever em madeira castanho escuro

86.357B Cantoneira
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Sala João Barbosa

Imagem Rômulo Fialdini

29.178A Abajur de pé

29.294A Sofá de braços estofado de couro grená

29.295A Poltrona de braços estofada de couro grená

29.296A Poltrona de braços estofada de couro grená

30.43B Cadeira em madeira castanho avermelhado

30.44B Mesa de escrever

30.561A Sofá de braços grená

30.562A Poltrona de braços grená

30.563A Poltrona de braços grená
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45.658A Abajur

46.691A Cachepô com peanha

46.698A Abajur em metal e vidro

49.733A Cachepô em faiança esmaltada

49.748A Mesa circular madeira e metal amarelo

49.761A Suporte

98.1222A Parede estilo pompeano (9 partes)

98.1223A Parede pintada dividida (11 partes)

98.1224A Parede pintada gênero pompeiano (13 partes)

98.1225A Parede pintada dividida (11 partes)

46.690A Cachepô com peanha

Sala Bahia

Imagem Aparecida Rangel
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29.32A Cinzeiro de faiança branca, esmaltado

29.35A Jarrão em porcelana branca, esmaltada

29.36A Jarrão em porcelana branca, esmaltada

29.41A Prato em faiança esmaltado de verde

29.42A Prato em faiança esmaltado de verde

29.43A Fruteira

29.186 Lustre

29.292A Suporte para vaso

29.293A Suporte para vaso

29.334A Vaso de bronze

29.335A Vaso de bronze

29.467A Garfo

29.468A Garfo

29.469A Faca

29.470A Faca

29.471A Sineta

30.34B Garrafa em cristal translúcido

30.514A Pano de mesa
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30.515A Potiche em porcelana creme, esmaltado

30.524A Cadeira de braços estofada em veludo rosa

30.528A Mesa

30.529A Cadeira em madeira castanho escuro

30.530A Cadeira em madeira castanho escuro

30.531A Cadeira em madeira castanho escuro

30.532A Cadeira em madeira castanho escuro

30.531A Cadeira em madeira castanho escuro

30.532A Cadeira em madeira castanho escuro

30.533A Cadeira em madeira castanho escuro

30.534A Cadeira em madeira castanho escuro

30.535A Cadeira em madeira castanho escuro

30.536A Cadeira em madeira castanho escuro

30.537A Cadeira em madeira castanho escuro

30.538A Cadeira em madeira castanho escuro

30.539A Cadeira em madeira castanho escuro

30.540A Cadeira em madeira castanho escuro

30.541A Cadeira em madeira castanho escuro
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30.542A Cadeira em madeira castanho escuro

30.543A Cadeira em madeira castanho escuro

30.544A Cadeira em madeira castanho escuro

30.545A Cadeira em madeira castanho escuro

30.546A Cadeira em madeira castanho escuro

30.547A Cadeira em madeira castanho escuro

30.548A Cadeira em madeira castanho escuro

30.549A Cadeira em madeira castanho escuro

30.550A Cadeira em madeira castanho escuro

30.551A Cadeira em madeira castanho escuro

30.552A Tremó

30.553A Tremó

30.554A Étagère

30.555A Guarda-louças

30.556A Cristaleira

30.557A Cristaleira

45.682A Floreira

46.692A Vaso em porcelana branca esmaltada de amarelo
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46.693A Vaso em porcelana branca esmaltada de amarelo

46.694A Grupo de biscuit

46.695A Fruteira em cristal translúcido

46.696A Fruteira em cristal translúcido

46.697A Fruteira em cristal lilás

46.701A Jarro cilíndrico em cristal

48.709A Prato em porcelana esmaltada

48.710A Prato em porcelana esmaltada

48.711A Floreira em cristal lilás

48.713A Floreira em cristal translúcido

49.732A Vaso esférico em porcelana branca, esmaltado

56.848A Vaso em porcelana branca, esmaltada de verde

56.849A Vaso em porcelana branca, esmaltada de verde

59.872A Cadeira de braços estofada em veludo rosa

72.897A Prato raso em porcelana branca, esmaltada

72.898A Leiteira

72.899A Bule de chá
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72.900A Pires em porcelana branca, esmaltado

72.901A Taça de champanhe em cristal translúcido

72.902A Taça de champanhe em cristal translúcido

72.903A Copo para vinho, em cristal branco

72.904A Copo para água, em cristal branco

76.296A Tapete retangular

78.1009A Colher

78.1015A Garfo de quatro dentes em prata

78.1023A Faca

79.321B Cálice

79.322B Cálice

79.323B Cálice de aperitivo, em vidro translúcido

79.324B Cálice de aperitivo, em vidro translúcido

79.325B Cálice de aperitivo, em vidro translúcido

79.326B Cálice de aperitivo, em vidro translúcido

79.327B Cálice em cristal translúcido

79.328B Cálice em cristal translúcido

79.329B Cálice em cristal translúcido

79.330B Cálice em cristal translúcido
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79.1032A Taça de sorvete em porcelana, esmaltada

79.1033A Taça de sorvete em porcelana, esmaltada

79.1034A Taça de sorvete em porcelana, esmaltada

79.1035A Taça de sorvete em porcelana, esmaltada

79.1036A Taça de sorvete em porcelana, esmaltada

79.1037A Taça de sorvete em porcelana, esmaltada

79.1039A Jarra para água em vidro lilás, de formato cilíndrico

79.1040A Jarra para água em vidro caramelo de formato cilíndrico

79.1041A Jarra para água, em vidro verde

79.1042A Jarra para água, em vidro verde

81.1044A Copo em cristal branco

81.1054A Açucareiro em metal prateado

81.1055A Bule de chá em metal prateado

81.1061A Argola de guardanapo em metal prateado, filigramado

81.1062A Argola de guardanapo em metal prateado, abaulada

82.1073A Bule de café em porcelana branca

85.1087A Jarra para água, em vidro cor-de-rosa

85.1088A Jarra para água, em vidro azul
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85.1089A Jarra para água, em vidro caramelo

89.1098A Taça de champanhe em cristal translúcido

89.1099A Taça de champanhe em cristal translúcido

89.1100A Taça de champanhe em cristal translúcido

89.1101A Taça de champanhe em cristal translúcido

89.1102A Copo para vinho em cristal branco

89.1103A Copo para vinho em cristal branco

89.1104A Copo para vinho em cristal branco

89.1105A Copo para vinho em cristal branco

89.1106A Copo para vinho em cristal branco

89.1107A Copo para vinho em cristal branco

89.1108A Copo para água em cristal branco

89.1109A Copo para vinho em cristal verde

89.1110A Copo para vinho em cristal verde

89.1111A Copo para vinho em cristal verde

89.1112A Copo para vinho em cristal verde

89.1113A Copo para vinho em cristal verde

89.1114A Copo para vinho em cristal verde

89.1115A Copo para vinho em cristal verde
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89.1116A Copo para vinho em cristal verde

89.1117A Copo para vinho em cristal branco

89.1118A Copo para vinho em cristal branco

89.1119A Copo para vinho em cristal branco

89.1120A Copo para vinho em cristal branco

89.1121A Copo para vinho em cristal branco

89.1122A Copo para vinho em cristal branco

89.1123A Copo para vinho em cristal branco

89.1124A Copo para vinho em cristal branco

89.1125A Copo para vinho em cristal branco

89.1126A Copo para vinho em cristal branco

89.1127A Copo para vinho em cristal branco

89.1128A Copo para vinho em cristal branco

89.1129A Copo para vinho em cristal branco

89.1130A Copo para vinho em cristal branco

89.1131A Copo para vinho em cristal branco

81.1053A Fruteira em cristal e base de metal prateado
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Varanda da Sala Bahia

07.1277A Parede com pintura mural (Criança alada de costas)

07.1278A Parede com pintura mural (Fauno)

07.1279A Parede com pintura mural (Criança alada montada num felino)

07.1281A Parede com pintura mural em faixa. (Carro de madeira puxado por 
duas cabras)

Sala Questão Religiosa

^  í i H i

Imagem Aparecida Rangel

29.33A Vaso de cerâmica esmaltada de azul

29.34A Vaso de cerâmica esmaltada de azul

29.185A Lustre em metal amarelo de altura regulável

29.312A Mesa em madeira castanho escuro, com tampo retangular
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arredondado

29.313A Cadeira de braços em madeira castanho escuro

29.314A Cadeira de braços em madeira castanho escuro

29.315A Cadeira em madeira castanho escuro

29.316A Cadeira em madeira castanho escuro

29.317A Cadeira em madeira castanho escuro

29.318A Cadeira em madeira castanho escuro

29.319A Cadeira em madeira castanho escuro

29.320A Cadeira em madeira castanho escuro

29.321A Cadeira em madeira castanho escuro

29.322A Cadeira em madeira castanho escuro

36.592A Suporte de madeira castanho escuro

41.614A Estátua em bronze (Casal sentado sobre banco de pedra)

46.683A Bule de chá em porcelana branca esmaltada

46.684A Bule de café em porcelana branca esmaltada

46.685A Xícara de café e pires em porcelana branca esmaltada

46.686A Xícara de café e pires em porcelana branca esmaltada
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46.687A Xícara de café e pires em porcelana branca esmaltada

46.688A Cachepô em faiança bege, de formato esférico

46.689A Cachepô em faiança bege, de formato esférico

48.707A Prato de sobremesa em porcelana branca, esmaltada

48.708A Prato de sobremesa em porcelana branca, esmaltada

49.738A Quadro formado por oito azulejos, com moldura de madeira

49.739A Quadro formado por oito azulejos, com moldura de madeira

49.786A Vaso em bronze e decoração em relevo

54.840A Relevo em metal amarelo

58.853A Quadro formado por doze azulejos com moldura de madeira

59.871A Guarda-louças em madeira castanho escuro

72.896A Azeitoneira de formato oval, esmaltada

74.274B Xícara e pires em porcelana branca, esmaltada

75.969A Xícara em porcelana branca, cilíndrica, com friso dourado na borda

76.297B Tapete retangular

77.977A Luminária em metal amarelo e placas de vidro fosco
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77.978A Luminária em metal amarelo e placas de vidro fosco

77.979A Luminária em metal amarelo e placas de vidro fosco

77.980A Luminária em metal amarelo e placas de vidro fosco

77.1005A Travessa em metal prateado, de formato oval

84.342B Suporte de madeira castanho claro

85.1085A Floreira em biscuit branco

85.1086A Floreira em biscuit branco

01.379B Suporte

01.380B Suporte

08.1283A Moldura com faixa de papel de parede

08.1284A Moldura com faixa de papel de parede

08.1285A Moldura com faixa de papel de parede

08.1286A Moldura com faixa de papel de parede

50.811A Mesa em bambu com tampo de bandeja em metal

Copa

29.199A Relógio de parede

45.680A Quadro (Tucano)
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48.705A Vaso em faiança branca

77.988A Mesa de cozinha em madeira castanho claro

86.351A Talha em cerâmica

04.1235A Caixa retangular de madeira

06.1250A Pia

06.1251A Filtro de água

06.1276A Pia

Corredor de Serviço

48.725A Limpa-pés

Banheiro II

29.202A Cabide de parede

29.439A Balde de toalete em faiança

06.1252A Vaso sanitário

06.1253A Pia

06.1254A Mictório

06.1255A Caixa de descarga

06.1256A Banheira

06.1270A Bidê
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Despensa

29.17A Cortina

29.18A Cortina

29.20A Cortina

29.21A Sanefa

29.22A Sanefa

29.73A Busto Rui Barbosa

53.830A Gomil em prata

Sala Queda Império

29.30A Estandarte em veludo

29.31A Estandarte em tecido

29.204A Cama de metal amarelo

29.367A Estampa religiosa

29.483A Quadro (Rui Barbosa de pé e mão esquerda sobre o peito)

29.488A Quadro com o retrato de Rui Barbosa

30.47B Retrato a óleo de Vianna do Castelo

32.589A Estandarte vertical em tecido branco

45.677A Quadro a óleo de pintura caricatural

45.678A Quadro com paisagem campestre
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45.679A Quadro a óleo de pintura caricatural

49.752A Mesa de apoio

55.128B Desenho de gênero

74.955A Psiché azul dividido em duas partes

74.956A Mesa de cabeceira em madeira pintada de azul

74.957A Mesa de cabeceira em madeira pintada de azul

74.958A Mesa de escrever em madeira laqueada de azul

74.961A Armário de madeira com duas portas, laqueado de azul

74.962A Armário de madeira, com porta única, laqueado de azul

77.318B Retrato a óleo do Dr. Manoel Joaquim de Albuquerque Lins

77.319B Retrato a óleo

83.340B Luminária

Sala Dreyfus

29.08B Lustre em metal acobreado

29.12A Pano de mesa retangular

29.23A Tapete retangular

29.74A Máscara mortuária de Rui Barbosa

29.484A Quadro (duas orquídeas e galhos de avenca)
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30.36B Vitrine em madeira escura

30.46B Pá em metal e cabo de madeira

30.48B Retrato do presidente Washington Luis

30.514A Pano de mesa retangular (sem ficha MARC)

30.520A Abajur em metal

30.582A Cofre em ferro pintado de cinza

36.52B Retrato relevo em metal, oval, de Rui Barbosa

40.56B Retrato a óleo de Rui Barbosa

49.80B Retrato de Rui Barbosa, relevo em metal

49.104B Quadro com pintura documental (tema: marinha)

49.105B Quadro com pintura documental (tema: marinha)

49.800A Retrato de Rui Barbosa jovem

50.116B Quadro com pintura documental (Escudo moderno esquartelado)

51.124B Quadro de composição (sobrado + casario com 7 casas)

51.815A Quadro com pintura de paisagem oriental

51.816A Quadro com pintura de paisagem oriental

66.235B Mesa em madeira castanho escuro
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67.241B Retrato de Rui Barbosa (cabeça voltada à direita, tons de verde)

74.275B Retrato de Rui Barbosa, relevo em metal, cabeça apoiada e inclinada 
para a direita.

75.295B Retrato nos tons: cinzas, branco, preto, carnação e terras. Rui 
Barbosa, de frente, usando pincenê

77.301B Estátua em bronze representando Rui Barbosa, vestindo toga

77.309B Lanterna (fragmento) de teto

77.315B Espingarda

77.317B Balança retangular, pintada de vermelho

85.1090A Ventilador de quatro pás

06.384B Retrato de Rui Barbosa de perfil voltado para a esquerda, já idoso

07.385B Relevo com o retrato de Rui Barbosa de frente

29.487A Retrato de Rui Barbosa, de perfil à esquerda, sentado diante de 
escrivaninha

98.363B Estátua. Rui Barbosa de pé, cabeça ligeiramente inclinada e voltada 
para baixo

29.29A Bandeira

29.485A Retrato de Rui Barbosa, corpo de frente, cabeça voltada para a direita

89.361B Prato decorativo em cerâmica esmaltada em tons de azul e cinza

29.09B Retrato de Rui Barbosa 3/4 para a direita

29.19A Cortina
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29.401A Cartão de visita branco, com nome em preto e letras iniciais 
trabalhadas

29.402A Cartão de visita branco, com nome em preto. No ângulo inferior 
direito, tarja preta de luto

29.403A Cartão de visita branco, com nome e dizeres em preto

29.404A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.405A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.406A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.407A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.408A Cartão de visitas, retangular, branco, com nome em diagonal

29.409A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.410A Cartão composto de três folhas. Decorado por folhas, flores e nome 
feitos a picote de alfinete

29.482A Placa de porcelana de formato oval com o retrato do Dr. João José 
Barbosa de Oliveira, jovem

48.714A Floreira em cristal branco, curva ao centro e retangular nas laterais

78.320B Emblema em metal circular, comemorativo dos cem anos de 
nascimento de Rui Barbosa

79.1038A Busto de Cristo em bronze, com coroa de espinhos e túnica

81.335B Bracelete de plástico, tom terra, com decoração em losangos

81.1071A Porta-retrato circular
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98.363B Estátua. Rui Barbosa de pé, cabeça ligeiramente inclinada e voltada 
para baixo (sem ficha no MARC)

29.336A Cunho do anverso da Medalha Comemorativa de Rui Barbosa em Haia

29.337A Cunho do reverso da medalha comemorativa da Atuação de Rui 
Barbosa em Haia

29.338A Anel de aço, tendo gravação na superfície

29.356A Pele de animal marrom com pequenas pintas brancas

29.360A Cofre portátil em metal. Decoração em faixas nas laterais. Sobre a 
tampa, alça retangular sobre retângulo pintado e emoldurado

29.362A Medalha devocional oval em níquel, com argola na parte superior

29.363A Medalha devocional oval em níquel, com argola na parte superior

29.364A Medalha devocional oval em níquel, com argola na parte superior. 
Anverso: imagem de São Geraldo Magella

29.365A Medalha devocional em níquel, redonda e com argola na parte 
superior. Anverso: ao centro figura S. Ignatius Loyola

29.369A Medalha devocional em níquel, oval. Anverso: Imagem de Nossa 
Senhora, coroada, com braços entreabertos

29.392A Capa de livro em couro marrom, tendo à direita ornamento sinuoso, 
recortado e vazado

29.394A Porta-documentos retangular, capa em couro preto

29.411A Raspadeira de metal em forma de folha

29.412A Régua retangular e quadrangular em metal amarelo
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29.413A Espátula de metal amarelo. Cabo com extremidade em ponta e esfera 
junto à lâmina

29.415A Sinete em metal amarelo, com extremidade em ponta e esfera junto à 
lâmina

29.419A Porta-documentos horizontal, com parte dianteira preta e posterior vinho

29.426A Porta-penas de metal amarelo, formado por três barras roliças, que 
dão sustentação às laterais

29.454A Rebenque dividido em três seções. A superior dividida em quatro 
partes e punho em forma de cachorro-veadeiro deitado

29.505A Tinteiro-escrivaninha

36.53B Emblema de prata, de forma irregular, que se prende a roupa por 
parafuso e porca

41.624A Porta-documentos em tom marrom em couro rugoso

44.649A Pasta para documentos. Na parte externa, centralizada com letras 
maiúsculas em dourado

44.650A Pasta de couro em tom verde, com cordões amarelos terminando em 
franjado

45.671A Pasta de couro preto. Internamente, divisória sanfonada

45.672A Porta-documentos em couro verde-escuro, tendo na capa ao centro o 
monograma RB em metal

45.673A Porta-cartões em caixa forrada externamente em papel rugoso 
esverdeado

45.674A Porta-papéis de madeira retangular revestido de papel preto. 
Decoração em estrelinhas nas laterais externas

45.675A Porta-papéis de madeira retangular revestido de papel preto.
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Decoração em estrelinhas nas laterais externas

48.719A Cuité com desenho de um burro vestindo paletó, camisa de colarinho 
alto e óculos

48.720A Cuité decorado por círculos contornados por faixas e frisos em relevo

48.721A Cuité pintado nos tons marrom, amarelo, verde, vermelho, preto e 
branco

49.790A Porta-jóias quadrado, sobre pés redondos, achatados, com tampa

53.126B Medalhão em relevo, de gesso, com cabeça de Rui Barbosa de perfil

58.141B Placa redonda, em metal dourado, encimada por ramo de louros com 
orifício e uma argola

58.146B Pingente na forma da Estrela de Salomão

58.854A Par de abotoaduras feitas com a fotografia de Rui Barbosa

58.856A Botão de propaganda, circular. Ao centro, fotografia de A. O. Rangel, 
vestindo terno com gravata, cabelos e bigodes brancos

58.868A Placa comemorativa em prata recortada em forma de escudo e 
desenho geometrizado na parte inferior

68.891A Porta-retrato em madeira pintada de castanho avermelhado

71.894A Tesoura em ferro, com lâminas longas

72.910A Medalha devocional oval, em metal, com argola

72.917A Recipiente de remédio em vidro transparente e tampa vermelha

72.924A Caixa em madeira, tendo nos quatro lados chapas de metal dourado
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72.942A Cabo de instrumento, de formato cilíndrico, que se afina nas 
extremidades

73.949A Agulha para passar fita

73.951A Guarda-chuva em seda preta, cabo de marfim em marchetaria.

76.971A Caixa retangular. Na tampa, friso de elementos fitomorfos interrompidos 
nos quatro ângulos

77.311B Medalhão de chumbo, com a efígie de Rui Barbosa em 3/4 para à 
esquerda

77.999A Papeleira em madeira clara, envernizada, com quatro divisórias

77.1006A Salva circular sobre três pés em formato de pata de animal, ladeados 
por ornamentos sinuosos e recortados

78.1008A Caixa para cosmético, circular, com tampa de rosca e diâmetro maior

78.1027A Cabo de instrumento de forma arredondada

78.1028A Abridor de luvas em duas partes

78.1029A Abridor de luvas em duas partes

78.1030A Agulha de crochê

79.331B Lenço em linho branco, quadrado, circundado por bainha aberta

82.1077A Frasco para perfume em cristal branco transparente e gargalo em 
prata

84.1082A Suporte para vaso, prateado e de forma oval

84.1083A Suporte para vaso, prateado e de forma oval
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85.345B Par de abotoaduras feitas com moedas de 20 centavos, com o perfil de 
Rui Barbosa usando paletó, colarinho alto e gravata

00.371B Carimbo comemorativo dos 65 anos do Museu Casa de Rui Barbosa

00.376B Retrato de Rui Barbosa, fotografia, trajando sobrecasaca, colarinho 
alto e gravata borboleta

06.1274B Duas peças de metal com recortes idênticos, tendo em cada uma, pintado 
sobre fundo vermelho

68.892A Porta-retrato em madeira pintada de castanho avermelhado

75.292B Estatueta de Rui Barbosa usando terno, colete, camisa, colarinho alto e 
gravata borboleta, sentado em cadeira de braços trabalhados. Pátina 
dourada.

75.293B Estatueta de Rui Barbosa usando terno, colete, camisa, colarinho alto e 
gravata borboleta, sentado em cadeira de braços trabalhados

75.286B Busto frontal de Rui Barbosa, usando paletó, colete, camisa, colarinho 
alto e gravata borboleta. Pátina na cor dourada.

75.289B Busto frontal de Rui Barbosa, usando paletó, colete, camisa, colarinho 
alto e gravata borboleta. Pátina na cor marfim claro.

74.277B Busto frontal de Rui Barbosa usando paletó, colete, camisa, colarinho 
alto e gravata borboleta

75.290B Busto frontal de Rui Barbosa, usando paletó, colete, camisa, colarinho 
alto e gravata borboleta. Pátina na cor marfim claro.

75.291B Estatueta de Rui Barbosa usando terno, colete, camisa, colarinho alto e 
gravata borboleta, sentado em cadeira de braços trabalhados. Pátina em 
policromia verde, vermelha, terra e preta.

75.287B Busto frontal de Rui Barbosa, usando paletó, colete, camisa, colarinho 
alto e gravata borboleta. Pátina prateada.

75.288B Busto frontal de Rui Barbosa, usando paletó, colete, camisa, colarinho 
alto e gravata borboleta. Pátina na cor marfim escuro.

74



29.77A Herma em gesso. Rui Barbosa de frente, usando bigode, camisa de 
colarinho alto, gravata borboleta, colete e paletó, apoiado sobre base 
retangular.

75.294B Furador de papel em metal - preto

53.835A Porta pó de arroz circular, em cristal e prata

53.831A Frasco para perfume, cilíndrico em cristal e prata

53.833A Saboneteira retangular em cristal e prata

53.834A Porta-escovas retangular em cristal e prata

53.836A Porta-esponja circular, em cristal e prata

53.837A Porta pó de arroz circular, em cristal e prata

74.966A Caixa para colarinhos, circular, em couro marrom, pespontado

81.1047A Crucifixo em metal.

72.908A Escapulário circular em tecidos branco e vermelho

72.909A Escapulário circular em tecidos branco e vermelho

29.512A Placa de metal em relevo, de formato irregular. Laterais com figuras 
femininas segurando ramos de palmas.

58.869A Tinteiro em prata, metal prateado e cristal, encimado por figura da 
República sentada sobre esfera

41.633A Panela de níquel

74.965A Frigideira em níquel
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29.358A Caixa retangular para álbum, em madeira castanho claro

77.1001A Mata-borrão em madeira castanho escuro

77.1002A Mata-borrão em madeira castanho escuro

77.316B Balde de metal, abrindo-se para cima, com borda frisada e saliências 
onde se prendem duas argolas

29.13A Corte de tecido crepe, na cor preta

01.377B Colcha de cama de solteiro em cambraia de linho branco

66.877A Bandeira

72.906A Almofada quadrangular em tapeçaria, com decoração fitomórfica

72.895A Lençol de casal em linho branco, com parte da cabeceira vazada

04.381B Busto de Rui Barbosa em bronze. De frente, fisionomia envelhecida e 
veste que deixa parte do peito nu

66.878A Estátua masculina alada, segurando trombeta

29.63A Estátua representando a lei. Traja veste, ombreiras e cinturão de 
decoração geométrica.

49.81B Estátua em bronze, representando águia de asas abertas e cabeça voltada 
para a esquerda

29.61A Estatueta em bronze. Busto de Homero.

49.82B Estátua em bronze. Rui Barbosa em pé, cabeça inclinada para frente e 
óculos.

81.1043A Sabre com punho de bronze
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76.970A Sabre com punho em bronze

29.169A Guarda-chuva com haste de metal e madeira

29.166A Bengala de junco, curva em uma extremidade e com ponteira de metal 
na outra

48.715A Armação de sombrinha e haste de madeira castanho clara

29.414A Caneta de pena em metal amarelo. Parte cilíndrica com frisos 
incisados, acima e abaixo

31.50B Cinco placas de zinco com partitura musical

58.855A Botão de propaganda eleitoral, circular. Ao centro, fotografia de Rui 
Barbosa vestindo colarinho alto e gravata borboleta

29.14A Pano de tecido amarelo, pintado em bolinhas pretas e arrematado a volta

29.28A Sabre com punho de bronze e marfim

29.59A Busto de Voltaire em bronze

29.351A Cartão de papel recortado e vazado na cor bege. Na parte inferior, 
cromo com os dizeres: AMITIÉ SINCERE

29.353A Cartão de papel recortado e vazado na cor bege. Na parte inferior, 
cromo com a palavra: SOUVENIR

29.354A Fragmento (base) de projétil de canhão já detonado

29.355A Peça comemorativa em forma de triângulo, de madeira, pintada

29.361A Retrato de Rui Barbosa, em relevo, vertical, retangular, em metal 
prateado

29.366A Fita devocional em tom cobre
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29.371A Porta-cartões em papelão recoberto em couro tom verde oliva

29.374A Matriz de cartão de visita, retangular, em cobre, com nome ao meio

29.375A Matriz de cartão de visita, retangular, em cobre, com nome ao meio

29.376A Matriz de cartão de visita, retangular, em metal branco, com nome ao 
meio

29.377A Matriz de cartão de visita, retangular, em cobre, com nome ao meio

29.378A Matriz de cartão de visita, retangular, em cobre, com nome ao meio

29.379A Matriz de cartão de visita, retangular, em cobre, com nome ao meio

29.380A Matriz de cartão de visita, retangular, em cobre, com nome ao meio

29.381A Carimbo de madeira

29.382A Carimbo de madeira castanho claro, retangular

29.383A Carimbo retangular em madeira pintado de preto

29.384A Carimbo retangular em madeira castanho avermelhado. Pegador de 
madeira castanho, haste cilíndrica e parte superior circular achatada.

29.385A Cartão de visitas, retangular, branco, com inscrição em relevo na 
diagonal. Decorado por borboleta, galhos, flores e ramos.

29.386A Cartão de visitas, retangular, branco, com inscrição em relevo na 
diagonal. Decorado no canto superior direito, por folhas, flores e

ramos em relevo.

29.387A Cartão de visitas, retangular, branco, com inscrição em relevo na 
diagonal. Decorado por palma, galhos e frutos.
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29.388A Cartão de visitas, retangular, branco, com inscrição em relevo na 
diagonal. Decorado no canto superior direito por folhas, flores e ramos 
em relevo.

29.389A Cartão de visitas, retangular, branco, com inscrições em relevo na 
diagonal. Decorado no canto superior direito por folhas, flores e ramos 
em relevo.

29.390A Cartão de visitas, retangular, branco, com inscrição em relevo na 
diagonal. Decorado no canto superior direito, por pombo com carta no 
bico e ramos em relevo.

29.395A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.396A Cartão de visita branco, com dizeres em preto

29.397A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.398A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.399A Cartão de visita branco, com nome em preto

29.400A Cartão de visita branco, com nome e dizeres em preto

29.416A Matriz em ferro, de formato retangular, tendo em um dos lados o 
monograma RB entrelaçado e em letras trabalhadas

29.420A Porta-penas em vidro opaco branco, de formato triangular

29.429A Peso de papel em forma de cubo, em mármore cinza, raiado de preto

29.440A Porta-caixa de fósforos em charão

29.441A Bússola em caixa de madeira castanho escura

29.442A Escova de dente em osso
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29.443A Escova de unhas em osso

29.444A Escova de cabelo de madeira pintada de preto, de formato retangular

29.445A Conjunto de três próteses dentárias em metal, porcelana e vulcanite

29.446A Tesoura de jardinagem em ferro

29.447A Canivete de formato retangular e extremidades curvas

29.448A Funda de metal, recoberta por plástico rosa

29.449A Funda de metal, recoberta por plástico rosa

29.450A Pente de osso nos tons beges e terras. De formato retangular, 
estreitando-se para uma das extremidades

29.451A Estojo de toalete retangular, em couro verde, tendo na parte superior 
inscrição gravada em dourado

29.456A Castiçal quadrangular em metal prateado

29.459A Porta-frasco de madeira castanho claro envernizado, de forma 
cilíndrica

29.461A Porta-frasco de madeira castanho claro envernizado, de forma 
cilíndrica

29.465A Porta-frasco de madeira castanho claro envernizado, de forma 
cilíndrica, contendo frasco de vidro

29.466A Porta-frasco de madeira castanho claro, envernizado, de forma 
cilíndrica

29.476A Pincenê de lentes ovais e armação fina em ouro

29.477A Pincenê de lentes ovais
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40.611A Lápis bicolor, nas cores vermelho e azul, já apontado nas duas 
extremidades

43.646A Escova de roupa em madeira castanho, com recorte escuro e frisado 
em madeira clara

49.77B Prato comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa

49.78B Prato comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa, 
branco com frisos dourados na borda e na quebra do prato

49.79B Prato comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa, 
branco com frisos dourados na borda e na quebra do prato

49.789A Caneta de pena em madeira castanho claro

49.791A Pote de cosmético em cristal

49.792A Polidor de unhas em metal prateado

49.793A Escova de cabelo oval, em metal prateado e cerdas beges

49.794A Escova de cabelo oval, em metal prateado e cerdas beges

49.795A Escova de roupa, retangular, em metal prateado, com extremidades 
curvas

49.796A Escova de roupa, retangular, em metal prateado, com extremidades 
curvas

49.797A Espelho oval em metal prateado

49.801A Polidor de unhas

49.802A Caixa para cosmético e guarda de pó para polimento de unhas

49.803A Caixa para cosmético e guarda de pó para polimento de unhas
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49.804A Abotoador com extremidade em gancho

49.805A Calçadeira com cabo decorado por folhas, flores e volutas em relevo

49.806A Afastador de cutículas em metal prateado

49.807A Afastador de cutículas em metal prateado

49.808A Saca-rolhas convencional. Cabo decorado por flores, folhas e volutas 
em relevo

51.817A Espátula em madeira castanho claro e escuro, decorada por pinturas

51.818A Lorgnon em tartaruga no tom amarelo

51.820A Castiçal em metal prateado, em forma de coluna dórica estilizada

51.821A Castiçal em metal prateado, em forma de coluna dórica estilizada

53.832A Frasco para perfume, cilíndrico em cristal e prata

54.842A Grampo de cabelo nos tons terras, preto e beges

54.843A Grampo de cabelo em tartaruga, nos tons terras, preto e bege

54.844A Grampo de cabelo em tartaruga, nos tons terras, preto e beges

54.845A Grampo de cabelo em tartaruga, nos tons terras, preto e beges

56.129B Estátua de Rui Barbosa, com proporção de cabeça aumentada, 
montado sobre lombada de livro

56.850A Leque com varetas de âmbar
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58.157B Matriz de cartão de visita

58.857A Espátula em madeira castanho claro, com ponta arredondada

58.859A Caneta de pena em metal. Corpo decorado por anéis paralelos e 
cordão filigranado

58.860A Caneta de pena em metal amarelo. Parte junto à pena recortada em uma 
das extremidades e frisada na outra

58.861A Caneta de pena em madeira castanho escuro

58.862A Pincenê de lentes ovais, presas por armação de metal

58.863A Pincenê de lentes ovais, ligas por hastes de ouro

58.864A Óculos de lentes ovais, transparentes, montadas em armação de ouro

58.865A Escova de cabelo em madeira castanho claro, de formato oval

58.870A Escova de cerdas amarelas, presas à peça de madeira, recoberta em 
metal, com inscrições incisadas na parte de cima

60.874A Porta-penas em vidro branco leitoso, retangular, côncavo, com 
extremidades curvas e base em friso

66.886A Óculos de lentes ovais e armação fina, em ouro

66.887A Tesoura de jardinagem em ferro

66.889A Leque preto com quatorze varetas de tartaruga, incrustadas de 
madrepérola

66.890A Termômetro em vidro, com marcação em papel no interior

67.240B Bengala de madeira castanho clara, envernizada, com charges sobre as 
eleições de 1910
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71.893A Trena em estojo de couro, tom terra, de formato circular

72.911A Lápis achatado em estojo de metal prateado

72.912A Espátula em osso, lâmina decorada por frisos incisados em V na ligação 
com o cabo

72.913A Estojo de seringa em metal prateado, de formato retangular e cantos 
arredondados

72.914A Cálice de lavar olho em vidro translúcido

72.915A Lorgnon em armação de metal prateado

72.916A Óculos com armação em plástico bege e lentes arredondadas

72.918A Colar em contas de vidro brancas transparentes e pretas

72.919A Termômetro convencional em vidro e mercúrio

72.920A Colher de sopa em metal prateado

72.921A Caixa para grampos e alfinetes, retangular em madeira

72.922A Espátula em metal e cabo de madrepérola

72.923A Alicate de unhas em metal prateado

72.926A Lixa de unha de metal, com parte do cabo

72.927A Afastador de cutículas, com extremidade espatulada e reta

72.928A Afastador de cutículas em galalite verde, com extremidade espatulada e 
retangular, côncava
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72.929A Lixa de unhas em metal, com cabo de prata trabalhado com motivos 
fitomorfos em relevo

72.930A Abotoador em metal, ponta curva e cabo de prata

72.931A Tampa de saboneteira retangular em prata

72.932A Fivela de cinto, retangular, em metal prateado

72.933A Fivela de cinto oval, em metal prateado, composta por dez pedras 
violetas

72.934A Prendedor com ponta em material sintético, na cor âmbar

72.935A Prendedor em material sintético preto, composto de duas pontas 
interligadas por metal prateado

72.936A Alfinete para chapéu, em vidro e metal

72.937A Alfinete em material sintético e pedras

72.938A Colar em pedras violetas, pretas e peroladas

72.939A Lixa de unhas em metal prateado e prata

72.940A Pinça com cabo decorado por folhas, flores e volutas em relevo

72.941A Espátula em metal e cabo de prata

72.943A Lamparina em prata e metal prateado. Parte superior arredondada, 
com corte retangular para saída da chama.

72.944A Caneta de pena de metal com encaixe. Cabo de marfim decorado em um 
dos lados por três coqueiros e vegetação rasteira

73.945A Espátula em metal, com ponta em formato de folha
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73.946A Broche circular de porcelana, retratando Maria Adélia Rui Barbosa, de 
frente, cabelos presos e vestido branco rendado

73.947A Abotoador de metal, com cabo de marfim que se alarga, terminando em 
ponta

73.948A Lixa de unhas em metal, com cabo de marfim que se alarga, 
terminando em ponta

73.950A Tesoura de jardinagem de metal

74.967A Agenda com capa de couro grená, com os dizeres acima em dourado

77.313B Garrafa de vidro verde, com vinho tinto

77.976A Luminária em formato globular, decorada externamente por frisos 
verticais e dois horizontais

77.994A Livro IMITAÇÃO DE CHRISTO S.N., com 431 páginas. Folhas de 
guarda em azul, com flores de liz em dourado

77.995A Carimbo retangular em madeira castanho escuro. Pegador de madeira 
pintado de preto

77.996A Carimbo retangular em madeira castanho escuro. Pegador de madeira 
castanho claro.

78.1010A Colher em prata sheffield. Cabo de formato espatulado, com 
decoração ao meio e frontal.

78.1011A Colher em prata sheffield. Cabo de formato espatulado, com 
decoração ao meio e frontal.

78.1012A Colher em prata sheffield. Cabo de formato espatulado, com 
decoração ao meio e frontal.

78.1013A Colher em prata sheffield. Cabo de formato espatulado, com 
decoração ao meio e frontal.
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78.1014A Colher em prata sheffield. Cabo de formato espatulado, com 
decoração ao meio e frontal.

78.1016A Garfo de quatro dentes em prata sheffield. Cabo de formato 
espatulado, com decoração ao meio e frontal

78.1017A Garfo de quatro dentes em prata sheffield. Cabo de formato 
espatulado, com decoração ao meio e frontal

78.1018A Garfo de quatro dentes em prata sheffield. Cabo de formato 
espatulado, com decoração ao meio e frontal

78.1019A Faca com lâmina de aço e ponta arredondada. Cabo em prata sheffield, 
abaulado, com decoração nas extremidades

78.1020A Faca com lâmina de aço e ponta arredondada. Cabo em prata sheffield, 
abaulado, com decoração nas extremidades

78.1021A Faca com lâmina de aço e ponta arredondada. Cabo em prata sheffield, 
abaulado, com decoração nas extremidades

78.1022A Faca com lâmina de aço e ponta arredondada. Cabo em prata sheffield, 
abaulado, com decoração nas extremidades

78.1024A Colher infantil em prata

78.1025A Garfo infantil de metal prateado, com quatro dentes

78.1026A Faca infantil de metal prateado, com ponta arredondada.

81.336B Bracelete em chifre, circular e com anel de metal amarelo na junção

81.1048A Crucifixo em marfim, de forma cilíndrica

81.1049A Crucifixo em metal, com extremidades trilobadas e decoradas por 
volutas

81.1050A Missal "EL OFÍCIO ROMANO", encadernado em couro preto, 
com lombada de cinco nervuras e título em dourado
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81.1051A Caneta de pena em metal amarelo

81.1052A Espátula em marfim, com uma extremidade arredondada e outra em 
ponta

81.1057A Óculos de lentes circulares, hastes douradas e apoio para nariz em 
tartaruga

81.1058A Grampo de cabelo em tartaruga, nos tons terras, preto e beges

81.1059A Grampo de cabelo em tartaruga, nos tons terras, preto e beges

81.1060A Grampo de cabelo em tartaruga, nos tons terras, preto e beges

81.1063A Porta-retrato quadrangular, recortado abaixo, curvo acima e aberto na 
parte superior

81.1065A Leque com varetas e alça de galalite bege. Tecido amarelo claro na 
parte de trás.

81.1066A Leque branco com dezessete varetas em madrepérola, renda e "voil"

81.1067A Leque de papel decorado com cena galante. Perfil de mulher com 
cabelos soltos e vestido.

81.1068A Leque de papel decorado com cena galante. Ao centro, casal com 
homem lendo um envelope.

81.1070A Pé de fruteira de prata, em forma de ânfora

81.1072A Copo de metal prateado, decorado na parte superior por frisos 
incisados

83.338B Régua de madeira

83.339B Abotoador em metal, com extremidade curva
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84.341B Retrato de Rui Barbosa em relevo, circular, com borda escalonada e 
pintado em tom terra

84.1084A Copo em vidro translúcido, cilíndrico, com relevo interno e boca 
voltada para fora

00.1228A Óculos de lentes ovais e armação em ouro

01.1233A Leque com varetas de madrepérola

06.1272A Cartão de visita branco com impressão em preto ao centro

06.1273A Pincenê de lentes redondas, presas por armação amarela

07.1282A Porta-retrato com moldura abaulada e revestida em tecido azul

29.455A Bota ortopédica aberta na parte da frente

77.300B Retrato de Rui Barbosa de perfil, vestindo terno, gravata, colarinho 
alto e óculos

29.76A Retrato em relevo, de cerâmica, representando Rui Barbosa

77.1000A Mata-borrão em madeira castanho-claro envernizada

49.787A Relevo representando o Sagrado Coração de Jesus, raiado e circundado 
de nuvens

48.706A Prato de sobremesa de porcelana branca, esmaltada. Borda sinuosa 
em relevo.

77.1004A Caixa retangular de madeira, pintada de preto e cantos arredondados

79.332B Cartão dos correios com selo no valor de Cr$ 28,00 com a escultura 
MELLE POGANY, obliterado por carimbo comemorativo, com o 
logotipo da Fundação Casa de Rui Barbosa
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29.370A Matriz em ferro, retangular, com monograma RB

29.452A Saboneteira retangular em metal prateado, arredondada nos quatro 
cantos

77.305B Chapéu em camurça preta, com seu respirador

48.712A Floreira em cristal rosa, de formato retangular

77.306B Chapéu masculino em camurça preta

29.55A Jarro de cristal, com bocal de metal amarelo sobreposto

98.1227A Caixa para cartola retangular em papelão revestido de papel preto

77.997A Porta-papéis em formato de caixa com os quatro lados abrindo-se para 
fora e recoberta externamente em papel rugoso marrom

06.1271A Retrato de Rui Barbosa em relevo, oval, pintado de perfil, óculos, 
colarinho alto, gravata borboleta e paletó

72.925A Panela de alumínio, redonda com duas alças opostas

29.421A Tinteiro-escrivaninha retangular, de vidro transparente, com dois 
recipientes circulares para tinta e sendo um central mais raso

29.44A Placa (condecoração) da Legião de Honra da França

29.45A Medalha (condecoração) de Grande Oficial

29.46A Nove botões de lapela da Legião de Honra da França

29.47A Insígnia pendente de banda, Grã Cruz da Ordem da Coroa da Bélgica

29.48A Placa (condecoração) da Grã Cruz da Ordem da Coroa da Bélgica
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29.49A Placa (condecoração) de Grande Oficial da Ordem de São Tiago

29.50A Colar da grã cruz da Ordem de São Tiago

29.51A Dois botões de lapela da Grã Cruz da Ordem de São Tiago, em fita 
chamalote roxa

29.52A Placa (condecoração) da Ordem da Rosa

29.53A Botão de lapela da Ordem da Rosa em porcelana branca com listras 
rosas

29.54A Insígnia pendente de banda da Ordem de São Tiago

29.422A Matriz de cartões de visita, tenho ao centro o nome MADAME 
RUI BARBOSA

29.472A Jogo composto por dois botões de camisa, par de abotoaduras e alfinete 
de gravata, em ouro, com parte externa circular, em porcelana branca, 
decorada por quatro flores de liz, dispostas em cruz

29.479A Caricatura: perfil de Rui Barbosa, feito em fio de ouro, apoiado sobre 
peça retangular, recoberta de veludo azul

29.480A Placa comemorativa em ouro, com seu canto superior direito dobrado e 
decorado por frisos incisos

29.481A Placa comemorativa em ouro com seu canto superior direito dobrado

29.494A Placa comemorativa em prata com seu canto superior direito dobrado e 
decoração linear incisa

29.495A Placa comemorativa de prata, com canto superior direito dobrado

29.496A Placa comemorativa de prata com seu canto superior direito dobrado

29.497A Placa comemorativa em prata em formato de paralelogramo
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29.498A Placa comemorativa em prata com frisos de rosas estilizadas 
contornando as partes laterais direitas e superior

29.499A Placa comemorativa em prata com seu canto superior direito dobrado

29.500A Placa comemorativa em prata com seu canto superior esquerdo 
dobrado. Contornado por faixa e decorado por flores e folhas nos 
quatro lados

29.501A Placa comemorativa em prata com seu canto superior direito dobrado. 
Nos outros, decoração com flores e folhas

29.502A Placa comemorativa em prata com seu canto superior direito dobrado. 
À esquerda monograma JM entrelaçado

29.504A Placa comemorativa de prata com seu canto superior direito dobrado. À 
sua direita, paleta e pincéis e o nome LUNA, num listel

41.643A Porta-escovas com ornamentação da tampa em estrias onduladas

41.644A Tampa de saboneteira com ornamentação em estrias onduladas

46.61B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

46.62B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

46.63B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

46.64B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

46.65B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

46.66B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo
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46.67B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

46.68B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

46.69B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

46.70B Selo postal novo na cor violeta azulada

46.71B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

46.72B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

46.73B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

46.74B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

46.75B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada

48.726A Abotoadura quadrada, em prata, tendo ao centro, em ouro, a palavra 
SOUVENIR

48.727A Alfinete de gravata de prata, de forma circular, tendo ao centro o 
monograma RB em ouro

48.728A Porta-moedas em malha de ouro, com dois fechos opostos e semi
circulares, decorados em fio retorcido

49.83B Envelope comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa. 
À direita, impressa, efígie de Rui, no tom sépia, em moldura 
ornamentada de azul

49.84B Cartão comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa. À 
esquerda retrato de Rui Barbosa no tom marrom, em moldura 
ornamentada azul

49.85B Cartão comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa. À 
esquerda retrato de Rui Barbosa no tom marrom, em moldura
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ornamentada azul

49.86B Quinze adesivos de propaganda brancos, com molduras vermelhas, 
cantos arredondados e dizeres em azul: VOTE EM / RUY 
BARBOSA / CANDIDATO DO POVO / PARA PRESIDENCIA 
DA REPUBLICA

49.87B Quinze adesivos de propaganda brancos, com molduras azuis, cantos 
arredondados e dizeres em azul: VOTE EM / RUY BARBOSA / 
CANDIDATO DO POVO / PARA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.

49.88B Envelope comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa. À 
esquerda retrato de Rui Barbosa no tom marrom, em moldura 
ornamentada azul.

49.89B Envelope comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa. 
À esquerda retrato de Rui Barbosa no tom marrom, em moldura 
ornamentada azul

49.90B Envelope comemorativo da SANPEX impresso em preto. No canto 
superior direito, dentro de um círculo, Rui Barbosa

49.91B Quatro blocos comemorativos com seis etiquetas de propaganda da 
SANPEX

49.92B Folhinha da SANPEX. Ao centro, na parte superior, Armas da Cidade 
de Santos circundadas por legenda interceptada por dois pontos em 
forma circular

51.819A Caneta em forma de pena, tendo em um de seus lados, um escudete 
atravessado por sabre

53.838A Aliança de ouro, com parte superior abaulada, em forma de meia cana

53.839A Aliança de ouro, com parte superior abaulada, em forma de meia cana

53.841A Colar em prata, formado por 33 placas retangulares

56.130B Selo postal ordinário, na cor maravilha. Ao centro efígie de Rui Barbosa 
sobre fundo xadrez
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57.852A Medalhão pingente oval em ouro, com fotografia de Rui Barbosa 
jovem

58.133B Selo comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa, na 
cor vermelha. Ao centro, efígie de Rui dentro de moldura 
ovalornamentada por folhas de louro, e encimada por data.

58.134B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada. Ao centro, efígie de 
Rui Barbosa enquadrada em moldura tracejada com arabescos brancos e 
parte superior arqueada

58.135B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada. Ao centro, efígie de 
Rui Barbosa enquadrada em moldura tracejada com arabescos brancos e 
parte superior arqueada

58.136B Selo postal ordinário novo na cor violeta azulada. Ao centro, efígie de 
Rui Barbosa enquadrada em moldura tracejada com arabescos brancos e 
parte superior arqueada

58.866A Borrifador de perfume

60.876A Placa comemorativa em metal prateado com seu canto superior direito 
dobrado. No campo, a inscrição: RUY / BARBOSA / OFFERTA / DE / 
J. A. LOPES MARTINS / 5.11.1916

66.883A Lenço em cambraia branco, com borda de renda decorada por flores 
geometrizadas

69.243B Selo postal ordinário, cor esmeralda. Ao centro efígie de Rui Barbosa 
sobre fundo xadrez.

69.244B Selo comemorativo do centenário de nascimento de Rui Barbosa, na 
cor vermelha

69.245B Selo postal ordinário obliterado, na cor violeta azulada

69.246B Selo postal ordinário obliterado, na cor violeta azulada

69.247B Selo postal ordinário obliterado, na cor violeta azulada
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69.248B Selo postal ordinário na cor vinho, com filigrana, obliterado no canto 
inferior esquerdo

73.270B Carimbo: cabeça de Rui voltada com inscrição dentro de moldura

74.968A Broche de prata, em formato de sombreiro mexicano, com aba e copa 
internamente filigranados

75.278B Par de selos postais ordinários novos, na cor maravilha. Ao centro 
efígie de Rui Barbosa sobre fundo xadrez

75.279B Selo postal comemorativo do centenário de nascimento de Rui 
Barbosa, na cor vermelha

75.280B Par horizontal de selos comemorativos do centenário de nascimento 
de Rui Barbosa, na cor vermelha.

75.281B Quadra do selo comemorativo do centenário de nascimento de Rui 
Barbosa, na cor vermelha

75.282B Carimbo comemorativo do cinquentenário da morte de Rui Barbosa 
em cartão

77.302B Dois adesivos de propaganda política brancos, com molduras 
vermelhas e dizeres em azul

77.303B Bilhete postal com figura de Rui Barbosa, impresso na cor sépia

77.304B Selo obliterado sobre fragmento (frontispício de envelope) com 
carimbo da DR, Ministério da Fazenda, Brasil no canto superior 
esquerdo

81.1045A Carta postal dobrável em quatro partes

81.1056A Lorgnon em platina, com haste de estrutura facetada e argola na parte 
inferior

81.1069A Medalhão pingente em ouro, circundado de pedras preciosas roxas
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82.1074A Moeda em ouro. No anverso e no campo, perfil de Napoleão III. Na 
orla, a inscrição NAPOLEON. III. EMPEREUR, contornada por fio 
perolado

82.1075A Moeda em ouro. No anverso e no campo, perfil de Napoleão III. Na 
orla, a inscrição NAPOLEON. III. EMPEREUR, contornada por fio 
perolado

82.1076A Emblema do Queen Mary's Needlework Guild em metal dourado e 
esmaltado

82.1078A Carteira de dinheiro de couro azulado

83.1079A Placa comemorativa de ouro, retangular com seu canto superior 
direito dobrado, onde estão incrustados um brilhante e dois rubis

83.1080A Placa comemorativa em ouro, retangular, com o seu canto superior 
esquerdo dobrado e data gravada

84.343B Cédula de dez mil cruzeiros. No anverso, efígie de Rui Barbosa 
ladeada, por sua mesa de trabalho e pelo portal de sua residência

85.344B Cartão horizontal, em duas partes. Parte da frente com relevo do selo 
olho de boi de valor 30, tendo abaixo o logotipo e a palavra 
CORREIOS

89.360B Cédula de dez mil cruzeiros. No anverso, efígie de Rui Barbosa 
ladeada, por sua mesa de trabalho e pelo portal de sua residência

90.362B Cédula de dez cruzados. No anverso, efígie de Rui Barbosa ladeada, por 
sua mesa de trabalho e pelo portal de sua residência

98.1221A Relógio de bolso com mostrador branco e números romanos em preto

99.367B Selo comemorativo dos 150 anos do nascimento de Rui Barbosa

00.372B Peça filatélica em duas partes, presa na lateral por cordão de seda 
verde

29.81A Colarinho de linho branco
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29.82A Colarinho de linho branco

29.83A Colarinho de linho branco

29.84A Colarinho de linho branco

29.85A Colarinho de linho branco

29.86A Colarinho de linho branco

29.87A Colarinho de linho branco

29.88A Colarinho de linho branco

29.89A Colarinho de linho branco

29.91A Colarinho de linho branco

29.92A Colarinho de linho branco

29.93A Colarinho de linho branco

29.94A Colarinho de linho branco

29.95A Colarinho de linho branco

29.96A Colarinho de linho branco

29.97A Colarinho de linho branco

29.98A Colarinho de linho branco

29.99A Colarinho de linho branco
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29.100A Colarinho de linho branco

29.101A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.102A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.103A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.104A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.105A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.106A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.107A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.108A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.109A Gravata de laço em fustão de algodão branco, com elástico e fecho de 
metal

29.110A Gravata borboleta de seda marfim, com elástico e fecho de metal

29.111A Gravata borboleta de seda marfim, com elástico e fecho de metal

29.112A Gravata borboleta de seda marfim, com elástico e fecho de metal

29.113A Gravata borboleta de seda marfim, com elástico e fecho de metal

29.114A Gravata borboleta de seda marfim, com elástico e fecho de metal
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29.115A Gravata borboleta de seda marfim, com elástico e fecho de metal

29.116A Gravata borboleta em cambraia de linho branco

29.117A Gravata borboleta em cambraia de linho branco

29.118A Gravata borboleta em cambraia de linho branco

29.120A Gravata em linha de seda azul, tecida em faixas verticais

29.121A Gravata em linha de seda azul, tecida em faixas verticais

29.122A Gravata borboleta em cambraia de linho branco

29.123A Gravata borboleta em cambraia de linho branco

29.125A Gorro de algodão preto acetinado, com barra larga, com duas linhas 
pespontadas

29.126A Ceroula em malha de seda bege

29.127A Ceroula em malha de seda bege

29.128A Ceroula em malha de seda bege

29.129A Ceroula em malha de seda bege

29.130A Ceroula em malha de seda bege

29.131A Ceroula em malha de seda bege

29.132A Camisa tipo bata de algodão branco, com listras finas, em relevo na 
mesma cor
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29.133A Camisa tipo bata de algodão branco, com listras finas verticais cinzas

29.134A Camisa de algodão branco, com listras verticais azuis, amarela e branca

29.135A Camisa de algodão branco, com listras verticais, em relevo, na mesma 
cor

29.136A Camisa tipo bata de algodão branco, com listras finas, em relevo na 
mesma cor

29.137A Camisa tipo bata de algodão, com listras finas, verticais lilases.

29.138A Paletó de pijama em lã salmão

29.139A Paletó em algodão acetinado

29.140A Colete branco em tecido de algodão trançado, com decote longo em U e 
gola costurada

29.141A Colete de linho branco, com abotoamento frontal de cinco botões, 
casamento em chave e terminação em bico

29.142A Colete em linho branco, trabalhado em relevo, com linhas verticais 
diferentes, com decote longo, em U e gola costurada

29.143A Colete em casimira bege, com decote longo em U e gola costurada

29.144A Colete de linho branco, com abotoamento frontal de quatro botões

29.145A Colete de linho branco, com abotoamento frontal de seis botões e 
terminação em bico

29.146A Colete em algodão branco. Tecido trabalhado em pequenos 
quadrados, com decote longo em V

29.147A Fraque em casimira preta, com trama diagonal

101



29.148A Paletó de smoking em alpaca preta e gola em tecido acetinado preto

29.149A Fraque em casimira inglesa, cinza escuro

29.150A Sobrecasaca em casimira cinza grafite

29.153A Fraque em casimira cinza

29.154A Calças em casimira cinza

29.155A Fraque em lã cinza

29.157A Calças em lã cinza debruada de bege no cós, braguilha e martingale

29.158A Fraque em gorgorão de trama horizontal, na cor bege

29.159A Colete em gorgorão bege, com trama horizontal e abotoamento 
frontal de cinco botões

29.161A Colete em lã preta, com decote longo em V

29.162A Calças em lã preta

29.163A Sobrecasaca em casimira cinza grafite, com trama diagonal

29.164A Colete em casimira cinza, com trama diagonal

29.165A Calças em casimira cinza, com trama diagonal debruada em tom terra no 
cós, braguilha e martingale

29.167A Colete de casimira cinza grafite

29.168A Calças em casimira cinza grafite
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45.657A Gravata borboleta em cambraia de linho branco

50.810A Quimono em seda azul marinho, bordado nos tons, branco, vermelho, 
verdes, ocres e azul claro

55.846A Paletó de pijama em flanela no tom terra

66.879A Camisa de malha de lã, bege, de trama horizontal

66.880A Vestido de seda preto, com estampado floral branco

66.881A Quimono em seda preta, mangas curtas e faixa para amarrar na 
cintura

66.882A Camisola de seda rosa, abotoada na altura do tórax, mangas compridas 
com abotoamento

66.885A Pasta retangular em couro preto

29.01A Álbum de fotografias em couro vermelho

29.03A Álbum de fotografias em couro vermelho

29.04A Álbum de fotografias em couro preto

29.05A Álbum de fotografias em couro castanho escuro

29.06A Álbum de fotografias em tecido bege

29.09A Álbum de fotografias retangular, na cor cinza

29.493A Capa de álbum

29.503A Pasta com capa em placa de prata
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98.1226A Caixa para colarinhos, quadrangular, em papelão revestido de papel 
branco

44.651A Pasta de couro preta, de formato retangular, com frisos e faixas em 
relevo à volta, aba reentrada e sinuosa, com fecho de metal amarelo, 
seguindo o mesmo desenho

45.670A Pasta retangular vertical em couro preto

29.417A Pasta revestida em tecido azul

29.418A Pasta em couro

Cozinha

Imagem Rômulo Fialdini

41.626A Panela em níquel - com tampa

41.627A Panela em níquel - com tampa

41.628A Panela em níquel - com tampa
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41.629A Panela em níquel - com tampa

41.630A Panela em níquel - com tampa

41.631A Panela em níquel - com tampa

41.632A Panela em níquel

41.634A Assadeira em níquel, do formato oval, com duas alças opostas e 
sinuosas em metal amarelo

41.635A Assadeira em níquel, do formato oval, com duas alças opostas e 
sinuosas em metal amarelo

41.636A Assadeira em níquel, do formato oval, com duas alças opostas e 
sinuosas em metal amarelo

41.637A Frigideira em níquel

41.638A Frigideira em níquel

41.639A Frigideira em níquel

72.907A Adorno de parede

74.964A Leiteira em níquel

77.989A Armário retangular de madeira laqueada de branco. Tampo 
retangular, com laterais e frente em frisos escalonados

77.992A Caixa para lenha, em madeira pintada de branco

81.1064A Samovar em metal amarelo, divido em três partes

86.346B Tacho de cobre circular, com duas alças laterais

86.347B Tacho de cobre circular, com duas alças laterais
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86.348B Tacho de cobre circular, com duas alças laterais

86.349B Tacho de cobre circular, com duas alças laterais

86.350B Tacho de cobre circular, com duas alças laterais

86.352B Filtro de água de formato cilíndrico, decorado por faixas, frisos lisos, 
incisados e em relevo

86.353B Pote de faiança, esmaltado em tons de cinza ou azul

86.354B Pote de faiança, esmaltado em tons de bege

86.355B Pote de faiança, esmaltado em tons de bege

86.356B Almofariz em metal amarelo, dividido em duas partes

06.1236A Lustre formado por duas hastes roliças que terminam com peça oval 
de onde partem dois braços sinuosos

06.1237A Bico de gás (fragmento) composto de torneira para abertura e 
fechamento do gás, preso a placa de madeira clara, redonda e 
torneada

06.1238A Bico de gás (fragmento) composto de torneira para abertura e 
fechamento do gás, preso a placa de madeira clara, redonda e 
torneada

06.1239A Fogão em alvenaria fixada em estrutura de ferro

06.1240A Pia esmaltada de branco com vazadouro de metal amarelo

06.1241A Pia esmaltada de branco com vazadouro de metal amarelo

06.1242A Pia de ferro, de formato cônico, esmaltada internamente

06.1243A Armário de parede em ferro com duas portas e fechamento em tela de 
metal
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06.1244A Prateleira em mármore cinza, formada por duas partes, fixadas em L e 
apoiadas em quatro braçadeiras de ferro trabalhadas

Porão

29.205A Secretária em madeira castanho claro, em dois corpos, ligados por 
dobradiças em metal amarelo

29.297A Cofre de ferro com cantos arredondados e pintado na cor verde

30.37B Cofre retangular, com duas portas, em metal, com pintura imitando 
madeira na cor castanho escuro

30.523A Cadeira de braços, giratória, em madeira castanho claro. Espaldar com 
parte superior de couro, tacheado à volta

02.1234A Conjunto de serralheria formado por grades e portão de ferro
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