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Trajetória dos postais da coleção 

 

 

 

De início, trazem protestos de amizade das adolescentes amigas e primas de minha 

avó, desamparadas com a mudança repentina desta última de Brotas para Torrinha 

em 1906. No ano seguinte, casa sua irmã mais velha, Anália, indo morar em Bauru e 

a seguir em Dourado. Em 1910, ocorre o nascimento do sobrinho Rui, rapaz que 

infelizmente morreria aos 16 anos de idade. A partir de agosto de 1911, Alzira passa 

largo tempo na casa da irmã casada. No começo do outro ano, Áurea, a irmã mais 

moça, casa-se, e minha avó faz o mesmo no final de outubro desse mesmo ano. Em 

1913, meu avô, recém-casado, está sempre viajando a negócios. A amiga Dalila, 

habitualmente disposta a fazer enfáticas declarações de amizade, afasta-se, ao que 

parece, depois do casamento. Em fins de 1913 nasce o primogênito com o nome do 

pai, Silas. Três anos mais tarde, um cartão de Feliz Aniversário emitido pela irmã 

Anália, a partir de então morando em Campinas, encerra a coletânea. 

 

 

Observação:  

 

O Autor confessa sua pouca familiaridade com as diferentes técnicas fotográficas e de 

impressão empregadas na confecção dos cartões-postais durante o período 

considerado, 1904-1916. Pede por isso, de antemão, desculpas se por ventura 

cometeu alguma impropriedade nesse âmbito. 
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Cartão n.1                                  
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 9 cm x 13,7 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico com imagem em tons de sépia.                                                                                                                                                                                                                                      

Bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Duas jovens, vestidas como um fantasioso casal de camponeses, simulam uma cena 

romântica na época da colheita das cerejas (mês de maio). O “rapaz” interrompe sua 

faina para dar atenção à amada. Tem a mão direita apoiada na escada de mão, 

enquanto se volta embevecido para a companheira. Esta, trajada de modo vistoso, 

deixa-se admirar pelo amado. Na cultura francesa, o tempo das cerejas alude à 

primavera e às penas do amor. Sob a imagem, a inscrição impressa: “Les cerises” 

(Cerejas). 

 

PROCEDÊNCIA: Francesa, conforme marca do editor localizada no anverso. 

 

Língua usada na impressão: Dizeres em francês, tanto no anverso quanto no verso.  

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo, número 334 (código de item). 

No canto inferior direito: 

K. F. Editeurs, Paris (Küsly Frères, de origem suíça). 

 

Data de circulação: 1904, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 1-5-904 

No anverso: 

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, em letras impressas: 

Carte Postale (Cartão-postal) 

Ce cotê est exclusivement reservé à l’adresse (tradução: Este lado é exclusivamente 

reservado para o endereço). 
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O postal apresenta-se arranjado de acordo com a antiga norma: não traz a divisão 

central separando verticalmente o espaço reservado ao texto da mensagem, à 

esquerda, do reservado ao endereçamento, à direita. Aqui, o texto da mensagem 

deveria ou ser escrito diretamente sobre a ilustração do anverso, ou num espaço 

reservado sob a ilustração. Quanto ao endereçamento, deveria ser redigido no verso. 

Tal era era norma na maioria dos países antes de 1906, quando nova disposição foi 

adotada pelos países membros da Union Postale Universelle (União Postal Universal). 

Como o exemplar foi usado, ao que parece, numa época em que a nova norma já 

estava vigente no Brasil, o emitente ocupou o verso com a mensagem, a fim de poupar 

a ilustração.  

Diz a mensagem: 

Ao Snr Olympio d’Ola  Guimarães. Boas Festas e felicidades no anno novo .      

                                                                                                      Elias Frota 

                                                                                             S. Paulo, 1-5-904 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação1: O cartão era dirigido ao pai de minha avó, mas esta incorporou o 

artefato à sua coleção. 

Observação 2: Notar que neste caso a imagem no anverso do postal nada tem a ver 

com o teor da mensagem escrita pelo remetente. A foto refere-se à época da 

maturação das cerejas em França, durante a primavera do Hemisfério Norte, como 

sendo o tempo do amor. O cartão teria então sido concebido para uso exclusivo dos 

enamorados, mas por desconhecimento ou desatenção o personagem masculino que 

o remeteu ao meu bisavô usou-o para lhe desejar Boas Festas. 
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Cartão n. 2                               
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 9 cm x 13,7 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Bordas retas. 

 

 Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Anjinho, vestido com túnica transparente, alegremente sustenta cartaz com os dizeres 

Feliz Anno Novo. O cartaz acha-se todo engalanado com miosótis, flores cujo 

significado simbólico é: Não te esqueças de mim. Aos pés do anjinho, vê-se buque da 

mesma flor. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada. No verso, a primeira língua que aparece nos dizeres de 

praxe do cartão é a francesa. 

 

Língua usada na impressão: Os dizeres no anverso vem em português, o que significa 

que o cartão foi encomendado por uma casa comercial importadora brasileira a 

alguma editora estrangeira. 

 

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação : 1906, a partir da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta azul. 

Data da mensagem: Não está datada. 

No anverso: 

Na imagem, inscrição impressa:  

Feliz Anno Novo 

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, em letras impressas: 

Carte Postale, seguida de traduções em diversas línguas. 
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O postal já se apresenta organizado da nova maneira: traz a divisão central separando 

verticalmente o espaço reservado ao texto da mensagem, à esquerda, do reservado ao 

endereçamento, à direita. Não há, porém, dizeres discriminando os espaços. 

Junto da margem direita, na vertical, há marca do carimbo da casa comercial 

importadora:  

Art Nouveau 

Rua Direita, 4 A, São Paulo 

Diz a mensagem: 

Minha amiguinha Alzira 

A separação é um martyrio para as pessoas que se estimam. Lembro-me sempre de ti 

com muitas saudades. Envio-te este postal desejando-te muitas venturas e boas [sic] 

festas em 1906. Lembranças a todos os teus. Adeus! Crê na sinceridade de tua ama  

                                                                                                                   Dadá 

À direita, o endereçamento:  

A encantadora Senhorita  

Alzira Guimarães 

Brotas 

Selo Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: Como veremos em outros cartões emitidos por Dadá ou Dalila do Amaral 

Santos, havia alguém com boa caligrafia que escrevia muitas vezes em nome da jovem 

missivista, pois ao lado destes, bem escritos, há cartões em seu nome com caligrafia 

bastante insegura, até com borrões e erros de português (ver, por exemplo, o cartão-

postal n. 6 ou os postais de n. 7, 12, 33, 35, 39, 43 e 52). 
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Cartão n. 3                    
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 8,9 cm x 14,2 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico em tons de sépia. Bordas brancas e 

retas. 

 

Decoração posterior: A decoração de grande parte da superfície fotográfica consta de 

pequenas contas de vidro coloridas coladas, formando caminhos vermiculares sobre a 

vestimenta da personagem retratada.  

 

Ilustração:  

 

A imagem consiste em retrato de bela jovem, postada de perfil e trajada com vestido 

talvez inspirado na Idade Média.  Está coberta com fino véu, que a envolve quase 

inteiramente. Os longos cabelos caem soltos, enquanto o alto da cabeça está cingido 

por diadema. Na cintura, vê-se largo cinturão, disposto em cintura baixa. A mão 

esquerda, à altura do pescoço, retém o véu. A direita, estendida, parece apoiar-se em 

uma espécie de parapeito (a imagem fotográfica infelizmente sofreu certo 

esmaecimento). Trata-se certamente de uma estrela de teatro, cujo sobrenome, 

Maille, está escrito sob a imagem. A superfície do cartão correspondente ao traje da 

fotografada foi toda ela decorada com a colagem de pequenas esferas de vidro, o que 

impede a perfeita apreciação dos detalhes da vestimenta. 

 

PROCEDÊNCIA: Francesa. No anverso, há indícios dessa procedência (ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: No anverso, sob a imagem, lê-se sobrenome francês, sem 

dúvida o nome da atriz retratada. 

 No alto, à direita: - Odéon – [teatro então considerado a segunda casa de espetáculos 

da França]. 

 No verso, os dizeres de praxe vêm escritos em língua francesa. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, lê-se com dificuldade: Reutlinger 

(sobrenome de famoso fotógrafo alemão, radicado em Paris, autor de centenas de 

retratos de belas estrelas de teatro e da ópera, Léopold-Émile Reutlinger, 1863-1937). 

Mais embaixo, número 18../9 [?] (código de item), parcialmente encoberto pela 

decoração colada sobre a imagem. 

No canto inferior direito, a sigla STP, que se supõe referente ao editor. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 
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MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

Data da mensagem: 1-1-1906 

No anverso: 

Sob a imagem, inscrição impressa:  

Maille (sobrenome da atriz) 

 

Na parte superior, sobre a imagem, à mão: 

Querida Alzira 

Agradeço -te summamente as Boas Festas  e retribuo outras tantas.  

                                                                                                            Ida 

                                                                                                       1-1-1906 

No antebraço esquerdo da retratada, à mão: Souvenir!!! 

No canto inferior esquerdo do retrato, à mão: Amôr ! [sic] 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, em letras impressas: 

Union Postale Universelle  –  Carte Postale, seguida de traduções em três línguas: 

alemão, inglês e espanhol. 

O postal apresenta-se de acordo com a antiga disposição: a mensagem foi escrita 

diretamente sobre a ilustração do anverso e o endereçamento, feito no verso, como 

era norma na maioria dos países antes de 1906, quando nova norma foi adotada pelos 

países membros da União Postal Universal. 

Diz-se no endereçamento:  

Mademoiselle  

Alzira Meira Guimarães 

Ao c/o do Sor Olympio Guimarães 

Campo-Alegre 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

 Observação 1: No endereçamento, a adoção da forma francesa de tratamento 

própria para jovens solteiras, foi induzida pelo fato de ter sido utilizado um cartão 
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proveniente da França, com a inicial M impressa a ser devidamente preenchida, com 

as palavras Monsieur, Mademoiselle ou Madame. 

Observação2: Ao que parece, a atriz retratada no cartão é Constance Maille (18..-

1944), atriz da Comédie Française,  sobre a qual praticamente nada sabemos. 
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Cartão n. 4                       
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 8,8 cm x 14,0 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Douradura executada por meio mecânicos. Bordas retas.  

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração: 

 

A ilustração mostra casal de crianças em telhado coberto de neve. O menino, vestido 

como um humilde limpador de chaminés, desce o duto com o auxílio de uma escada 

de mão. Junto a ele, vê-se o que parece ser o equipamento necessário à atividade de 

remoção da fuligem: uma escova de aço ligada a uma corda e presa a um peso de ferro 

que pende do lado oposto (sistema até hoje usado na Escócia).  Assentada na 

cumeeira do telhado, uma menina, imaculadamente vestida e bem agasalhada, com 

gorro, grosso casaco, saia branca e as mãos protegidas por regalo de peles, observa o 

pequeno trabalhador. Na parte inferior do cartão, há a inscrição em português: Feliz 

anno novo. Provavelmente é o que deseja o menino, de modo animado, à bela 

menina. Na cultura alemã, o limpador de chaminés é uma figura portadora de boa 

sorte, sobretudo durante as festas de Ano Novo. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã, ver item edição.  

 

Língua usada na impressão: No anverso, sob a imagem, há uma inscrição em 

português, o que significa que uma casa comercial brasileira encomendou o cartão a 

uma editora na Europa. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, lê-se M.S.I.B. 13558.  No verso, no 

canto inferior esquerdo, há o logotipo do editor Martin Schlesiger im  Berlim: uma 

embarcação, vista de frente, que exibe um E inscrito na vela. Do alto do mastro partem 

raios em todas as direções. O mesmo logotipo aparece no pequeno retângulo 

reservado para o selo. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta vermelha. 

Data da mensagem: 1°,1°, 1906 

No anverso: 
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Dizeres impressos em português (ver item ilustração). 

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, as palavras impressas de praxe, com 

destaque para a língua alemã (ver item edição): 

O postal apresenta-se de acordo com a antiga disposição: a mensagem, escrita 

diretamente sobre a ilustração do anverso, e o endereçamento, no verso, como era 

norma na maioria dos países antes de 1906, quando nova disposição foi adotada pelos 

países membros da União Postal Universal. 

Junto da margem direita do cartão, na vertical, há marca do carimbo da casa comercial 

importadora:  

Art Nouveau 

Rua Direita, 4 A, São Paulo 

Diz a mensagem: 

Alzira de Meira Guimarães –  

Retribuo, agradecido Pe [ Padre] Passos 

1º, 1°, 1906 

O espaço dedicado ao endereçamento encontra-se vazio. 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou f oi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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Cartão n.5                  
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 9,0 cm x 14,0 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico em tons de sépia. Bordas brancas e 

retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Uma menininha nua, quase de perfil, só envolvida por uma faixa de tecido na altura da 

cintura, segura um ramo de flores nas mãos. Está de pé sobre a ponta de um rochedo, 

encarando o abismo. Seria uma alegoria do Ano Novo? 

 

PROCEDÊNCIA: Francesa, porque no anverso há sigla de editor dessa nacionalidade 

(ver item edição). 

 

Língua usada na impressão: Os dizeres de praxe impressos no verso privilegiam a 

língua francesa. 

 

Edição: No anverso, no canto inferior esquerdo, nome do fotógrafo: Paul Boyer, 

profissional francês bastante ativo no início do século XX, retratando grandes atrizes 

do music hall e do teatro. 

Abaixo dele, o numero 991 (código de item). 

No canto inferior direito: sigla do editor S.I.P. (Societé Industrielle de Photographie, 

Paris). 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 1°,1°, 1906 

No anverso: O texto manuscrito ocupa o anverso do cartão, porém evita sobrepor-se à 

imagem. 

Queridinha Alzira  

A tua amavel cartinha encheu-me de contentamento por saber que estás bôasinha [sic] 

como eu sempre desejo. Achei deveras interessante a noticia que me deste  e sinto  não 

estar ahi  para aproveitar  estes  três  meses.  Se vê de tudo neste mundo. As saudades  
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são sempre muitas. Lembranças a D. Besinha, Analia, Áurea, Snr Olympio e a todos. 

Fico muito satisfeita quando me escreves.  Por aqui não ha novidade. Nengo  e Zita  

enviam-te  beijos.   

Não te esqueças de tua sincera amiga 

                                                     Dadá 

Dous Corregos  15-2-1906. 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, as palavras impressas de praxe, com 

destaque para a língua francesa (ver item procedência): 

O postal apresenta-se de acordo com a antiga disposição: a mensagem, escrita no 

anverso, e o endereçamento, no lado oposto, como era norma na maioria dos países 

antes de 1906, quando nova norma foi adotada pelos países membros da União Postal 

Universal. 

Junto da margem direita do cartão, na vertical, há marca do carimbo da casa que no 

Brasil comercializava o exemplar:  

 

“Loja Violeta” 

Rua 15 de Novembro. Dous Corregos 

Diz-se no endereçamento:  

M elle Alzira Guimarães  

                                   Brotas                             

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: No endereçamento, a adoção da forma francesa de tratamento própria 

para jovens solteiras, foi induzida pelo fato de ter sido utilizado um cartão proveniente 

da França. 
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Cartão n. 6 
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 8,9 cm x 13,1 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico em tons de sépia. Bordas brancas e 

retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Grande queda d’água, vista de frente. As margens do rio mostram-se densamente 

arborizadas. No fundo, ao longe, em nível superior, distingue-se uma ponte.  

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada, provavelmente nacional. 

 

Língua usada na impressão: Os dizeres impressos no verso estão escritos em 

português. 

 

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

Data da mensagem: 27 de Fevereiro de1906 

No anverso: O texto manuscrito ocupa grande parte do anverso do cartão, 

sobrepondo-se à imagem. 

Salve 27 de Fevereiro de 1906 

Meus sinceros comprimentos [sic] pela feliz dacta [sic] do seu anniversario  nataliçio 

[sic] Dalila pede a Deus um futuro risonho para sua querida amiga 

                                                                                                                    Alzira 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, as palavras impressas de praxe 

anteriores a 1906:  

                                                           Bilhete Postal  

                                               Neste lado só o endereço 
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O postal apresenta-se de acordo com a antiga disposição: a mensagem foi escrita 

diretamente sobre a ilustração do anverso e o endereçamento, feito no verso, como 

era norma na maioria dos países antes de 1906, quando nova norma foi adotada pelos 

países membros da União Postal Universal. 

Diz-se no endereçamento:  

A gentil Senhorita Alzira guimarães [sic] 

                           Brotas                             

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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Cartão n.7                    
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 8,8 cm x 13,8 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Bordas brancas (em três lados) e retas. 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

A ilustração consiste num ramo de rosas cor-de-rosa, cujo significado é simpatia e 

admiração. A flor desabrochada exibe gotas de orvalho a lhe escorrer pelas pétalas, 

enquanto outras duas ainda se conservam sob a forma de botão. No canto inferior 

direito, vê-se a assinatura do artista: K. Klein. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã. No verso, no canto inferior esquerdo, há o logotipo do editor: 

as iniciais PFB, de Paul Finkenrath, Berlim, Alemanha. Logotipo de modelo antigo. 

 

Língua usada na impressão: No verso, aparecem as inscrições impressas de praxe em 

várias línguas.  

 

Edição: No verso, embaixo à esquerda, há o logotipo antigo da fábrica, um caduceu 

acompanhado das iniciais P.F.B. Ao lado, vê-se No. 1888 geprägt e abaixo No. 2102 

glatt. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

Data da mensagem: 5 de junho de1906 

No anverso:  

No alto, junto à margem superior: 

Brotas 5 de Junho de 1906 

No centro, junto ao desenho das flores: 

Amizade sincera nem com a morte se apagará. 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, as palavras impressas de praxe com 

tradução em várias línguas.  
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Uma divisão central separa verticalmente o espaço reservado ao texto da mensagem, 

à esquerda, do reservado ao endereçamento, à direita. Não há, porém, dizeres 

discriminando os espaços. 

 

Diz a mensagem: 

 

Saudosa amiga 

És tão ingrata que não me escreves mais, cheia de saudades te envio este postal queira 

pois acceitar muitos abraços e saudades da amiga 

                                                                             Dalila 

 

Diz-se no endereçamento:  

A Senhorita  

Alzira guimarães [sic] 

Torrinha                           

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: Por este cartão se deduz que minha avó, que se encontrava ainda no 

final de 1905 em Brotas, já estava então vivendo em Torrinha, onde permaneceria até 

anos depois de seu casamento em 1913. Minha mãe, que é de 1917, já nasceu, como os 

seus irmãos mais moços, em Catanduva. 
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  Cartão n. 8                        
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 9,0 cm x 14,0 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, com imagem em branco e preto. 

Bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes realçados com mica (colar) e pequenas contas de vidro 

coloridas coladas, formando listras e bolinhas (vestido e boá).  

 

Ilustração:  

 

Retrato de uma cantora de ópera austríaca, cujo nome está assinalado no canto 

superior esquerdo: Ellen Forster-Brandt (1866-1921). A artista mostra-se por volta de 

seus trinta e alguns anos, de perfil, voltada para a direita. Cabelos erguidos num 

penteado alto, traje seguindo a moda dos primeiros anos do século XX. A frente do 

vestido mostra-se bastante bufante na altura da cintura, e sobre os ombros, a artista 

traz um boá de plumas. A decoração manual, feita com pequenas esferas de vidro, 

cobre inteiramente o boá e forma listras e bolinhas no vestido. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã.  

 

Língua usada na impressão: No verso, aparecem as inscrições impressas de praxe em 

várias línguas, com destaque para a palavra em alemão Postkarte.  

 

Edição: No anverso, no canto inferior direito, há o logotipo do impressor: as iniciais AL, 

seguido do número 3099/7. AL refere-se a Aristophot AG, Taucha, Leipzig, Alemanha. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 2 de8 de1906 

No anverso:  

No alto, junto à margem superior, à mão: 

A saudade é o desfolhar acridoce do livro d’alma. 

                                                        P. Chaves 

 

Junto da margem direita, na vertical: 

O coração humano é um jardim onde Deus plantou duas flores – o amor e a esperança.  
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Olympia Moraes 

 

Junto da margem esquerda, na vertical: 

 

Uma bôa [sic] amiga é como  a flor aromática; assim como esta  nos enebria  com o seu 

perfume , aquela [sic, por aquella] nos encanta com sua dedicação. 

                                                                                    Amandina Tavares 

 

No canto inferior esquerdo: 

 

Recebi o teu ultimo cartão e este postal já estava escripto. 

 

No verso: 

No alto, junto da margem superior do cartão, as palavras impressas de praxe com 

tradução em várias línguas.  

Uma divisão central separa verticalmente o espaço reservado ao texto da mensagem, 

à esquerda, do reservado ao endereçamento, à direita. Não há, porém, dizeres 

discriminando os espaços. 

 

Junto da margem superior: 

Jahú 2-8-1906. 

 

Diz a mensagem: 

 

Querida amiga 

 

A tua carta deu-me um immenso jubilo assim como o teu lindo postal. Demorei-me em 

responder-te por occupações, mas confiada  na tua  bondade  espero ser desculpada. 

És muito bôasinha [sic] e por isto te quero muito bem. Escreva-me sempre. Lembranças 

a todos os teus. Tua  

                             Dadá. 

Jahú de [omitidos dia e mês] 1906  

                                                                              

Diz-se no endereçamento:  

Á Gentil Senhorita  

Alzira Guimarães  

Aos cuidados do Snr Olympio Guimarães 

Torrinha                           

Selo: República (1900), valor facial de 100 réis, com marca de carimbo. 
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Observação: Como vimos na observação do cartão-postal n. 2, Dadá, ou Dalila do 

Amaral Santos, nem sempre escrevia os próprios cartões. Compare-se, por exemplo, a 

caligrafia deste cartão, semelhante à do postal n. 2, com a do postal n.7. Fico a 

imaginar que a mãe ou uma irmã mais velha faziam isso com certa regularidade. 
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Cartão n.9 
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 9,0 cm x 14,0 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Não há.   

 

Ilustração:  

 

A composição decorativa é basicamente constituída de flores, folhas e pássaros. No 

caso, flores de trevos rosa, trevos de quatro folhas e andorinhas, plantas e animais 

cuja significação está associada a boa sorte e esperança.  O desenho marcadamente 

linear tornava-o, sem dúvida, atraente e moderno aos olhos dos contemporâneos. A 

moldura que cerca a ilustração é de evidente estilo Art Nouveau. Além de cores, há 

douradura executada por meios mecânicos. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada.  

 

Língua usada na impressão: No anverso, lê-se palavras em português: Bôas [sic] 

Festas. 

 

Edição: Não há nenhuma inscrição no cartão que nos permita deduzir algo acerca de 

sua edição. 

 

Data de circulação: Indeterminada; supomos porém que tenha sido escrita antes de 

1910 (ver item selo).  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: Não está datada. 

No anverso Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

Há não os dizeres de praxe impressos no alto do cartão. 

Esta face do cartão está verticalmente dividida; sem dizeres, porém, que indiquem o 

uso de cada espaço. 

Diz a mensagem: 
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Amazelia Almda. Leme 

Deseja-lhe Boas Festas 

Diz-se no endereçamento:  

A Senhorita   

Alzira Guimarães 

Torrinha  

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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 Cartão n.10 
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 9 cm x 13,7 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal com imagem em tons de sépia (fototipia). Bordas 

retas. 

 

 Decoração posterior: Não há. 

 

ILUSTRAÇÃO:  

 

Mulher jovem, vestida simplesmente, de saia e blusa, chapéu e boá, ergue o braço 

direito para se proteger da fina neve que cai. Afinal, não está adequadamente 

protegida contra o frio. A seu lado, homem jovem e rico, de bigodes retorcidos, a 

observa atentamente. Está trajado de grosso sobretudo com gola de peles e porta 

cartola. Na mão esquerda, segura um par de luvas. 

No alto da imagem há uma inscrição impressa: 

 Wie wäre die Welt oft kalt und arm, Schlügen die herzen nicht treu und warm. 

[Tradução:  

Como seria muitas vezes frio e pobre o mundo, não batessem os corações de modo 

sincero e caloroso.]  

PROCEDÊNCIA: Provavelmente alemã, conforme os dizeres existentes no anverso e no 

verso. 

 

Língua usada na impressão: No anverso, dizeres em alemão; no verso, dizeres em 

alemão, seguidos de tradução em vários idiomas. 

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto direito número 1102 (código de item).  

No verso: Postkarte – Weltpostverein (Cartão-postal – União Postal Universal) com 

traduções em vários idiomas. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

Data da mensagem: 11-9-06. 

No anverso: 

Syllas e sua namorada [?] 11-9-06. 
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No verso: 

O postal segue o arranjo antigo. O texto devia ser escrito sobre a ilustração no anverso 

e o endereçamento no verso, como era norma na maioria dos países antes de 1906, 

quando foi a nova norma foi adotada pelos países membros da União Postal Universal. 

Como o exemplar foi escrito numa época em que a nova norma já estava vigente, a 

emitente ocupou o verso com a mensagem, a fim de poupar a ilustração.  

Diz a mensagem: 

 Amigo e [sic] Sr. Sylas [sic, em vez de Syllas] agradeço immensamente o lindísimo [sic] 

postal que me mandaste [sic]. sinto [sic] não ter um tão bello para vos [sic] mandar. E 

peso [sic] que desculpe esta [sic, por este], por esta vez. sem [sic] otro [sic] assunto 

queir [sic] acceitar muintas [sic] saudades désta [sic] tua [sic] amiga e comadre,  

                                                                                                                         Delia Holland. 

Selo Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

 Observação 1: A remetente era provavelmente estrangeira, o que explicaria os 

inúmeros erros de português. 

 Observação 2: O cartão era dirigido ao meu avô, mas foi minha avó quem, muitos 

anos depois, o localizou decerto entre os guardados dele, e o conservou, talvez por 

ter-se identificado com a alusão à namorada de meu avô feita no anverso do artefato. 

Na época em que o recebeu, meu avô não tinha mais do que 15 anos e seguramente 

ainda não a conhecia.  
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Cartão n. 11                   
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ASPECTO FÍSICO:  

 

Dimensões: 8,7 cm x 13,6 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, impresso em relevo e em branco e 

preto. Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes realçados com colorização à mão.  

 

Ilustração:  

 

O anverso do cartão traz composição decorativa em torno da letra D maiúscula. 

Defronte à haste vertical da letra, figura feminina ergue os braços, sustentando um 

galho florido. Ao fundo, pela abertura da letra, observa-se menina sentada numa 

pedra, deixando-se fotografar por garoto posicionado atrás da máquina fotográfica. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada.  

Língua usada na impressão: No verso, aparecem as inscrições impressas de praxe em 

várias línguas.  

 

Edição: No anverso, no canto inferior direito, há logotipo do editor. Infelizmente, não é 

distinguível em função do esmaecimento da foto. No verso, no canto inferior 

esquerdo, há um logotipo não identificado, formado por três iniciais B & C H, inscritos 

por uma moldura em forma de coração. 

 

Data de circulação: 1906, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

  

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 3 – de [mês omitido; dezembro?] – 1906. 

No anverso:  

Na parte superior do cartão, à mão:  

Dalila  

Deseja 

Boas festas e muita prosperidade no Novo Anno 

Na parte inferior, sob a ilustração: 

Brotas – 3 – de [mês omitido; dezembro?] – 1906 

 

No verso: 
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No alto, junto da margem superior do cartão, veem-se as palavras impressas de praxe 

com tradução em várias línguas.  

O verso ainda se mantém indiviso, destinado unicamente ao endereço. 

 

Diz-se no endereçamento:  

A senhorita  

Alzira Meira Guimarães  

Brotas 

Selo Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: Como vimos no item observação do cartão-postal n. 2, Dadá, ou Dalila 

do Amaral Santos, nem sempre escrevia os próprios cartões. Compare-se, por 

exemplo, a má caligrafia deste cartão, semelhante à do postal n. 6 e à de vários outros, 

com a do n.2. Fico a imaginar que talvez a mãe ou uma irmã mais velha escrevesse em 

nome dela.  
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Cartão n. 12 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 13,8 cm x 9,1 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal com imagem em tons de sépia. Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Surpreendemos aqui um recanto da cidade de Piracicaba, já considerada nos primeiros 

anos do século XX verdadeira cidade industrial. No primeiro plano, um renque de 

palmeiras; atrás, diferentes instalações industriais, localizadas às margens do Rio 

Piracicaba. Os edifícios foram construídos com a técnica construtiva característica do 

período, alvenaria autoportante de tijolos aparentes. Há galpões cobertos com telhas 

de canal, e outros com telhas planas francesas. Três altas chaminés destacam-se do 

conjunto. As construções localizadas à esquerda, em plano mais próximo, são, 

provavelmente, pertencentes às instalações da fábrica Aretusina, antiga fabrica de 

tecidos Santa Francisca, importante estabelecimento industrial produtor de tecido de 

algodão. 

Embaixo, à esquerda, lê-se o nome da cidade fotografada: Piracicaba. Do lado direito, 

identifica-se o local: Avenida Luís de Queirós. 

 

 

PROCEDÊNCIA: Nacional, conforme informações colhidas no verso. 

 

Língua usada na impressão: No anverso e no verso, dizeres em português. 

 

Edição: Do lado esquerdo, escrito junto à margem, na vertical, lê-se: Phot; Vienna de 

José Bidschovsky, Piracicaba.  

 

Data de circulação: 1907, a partir da data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

Data da mensagem: 1-1-907 

No anverso: A escrita não ocupa o espaço para ela reservado. Começa junto à margem 

superior e invade a área da ilustração. 

 Diz a mensagem: 

Saudoza [sic] prima Alzira 
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Agradeço e retribuo boas fésta [sic] desejando-lhe mil venturas e um brilhante futuro. 

Abraca [sic] cheio [sic] de saudades a prima Hermelinda. 

 

Abaixo, no canto esquerdo: 1 -1- 907 

No verso: 

O exemplar foi certamente produzido antes de aprovação da nova norma internacional 

que dividiu o verso dos cartões em dois campos de usos diferentes. Aqui a ilustração 

ocupa o anverso, deixando um exíguo espaço inferior para a mensagem escrita, 

enquanto o verso é todo dedicado ao endereço. 

 

Acima, próxima da margem superior, os dizeres impressos: Bilhete Postal (Este lado só 

o endereço) 

Do lado esquerdo, junto à margem, texto reproduzido no item edição. 

Acompanhando as linhas pontilhadas impressas, lê-se o endereçamento: 

 

 A gentil Sinhorita [sic] 

 Alzira Guimarães 

Villa Bella 

Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 
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      Cartão n. 13                                                            
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 14,1 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico em tons de sépia (fototipia). Bordas 

brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Retrato de bela adolescente, com os cabelos da frente erguidos num penteado alto e 

com as madeixas posteriores caindo sobre o colo. Usa um vestido de gola alta, com 

rendas e babados e um chapéu de abas, ornado com rendas, folhas e flores. Nas mãos, 

um buquê de rosas. No alto da imagem, à esquerda está impresso: Voeux de Bonheur 

(Votos de felicidades) 

Alguns detalhes da imagem foram realçados com cor: flores, folhas, maçãs do rosto e 

lábios.  

 

PROCEDÊNCIA: Aparentemente francesa, conforme dizeres no anverso e no verso. 

 

Língua usada na impressão: No anverso, dizeres em francês. No verso, dizeres em 

diversas línguas, com destaque para o francês. 

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo, número 1491 [?] (código de item). À 

direita, um S maiúsculo dentro de um círculo, provável símbolo de editora 

desconhecida. 

 

Data de circulação: 1907, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta ferrogálica. 

Data da mensagem: 1-1-907 

No anverso: Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, os dizeres impressos: Union Postale Universelle; 

Carte postale, seguida de traduções em outras línguas. 

O resto do espaço do cartão foi dividido verticalmente ao meio. 

 Ao alto, à esquerda: Partie reservée à la correspondance; à direita, Adresse du 

destinataire. 
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Diz a mensagem:  

No correr do anno Novo surja-lhes [sic] muitas felicidades. O seu T. [tio] J. C  

R. C. [Rio Claro] 1-1-907- 

 

À direita, o endereçamento: 

A Snhorita [sic] 

Alzira Guimarães 

 Ao cuidado do Snr. Cel. Olympio Guimarães 

Torrinha 

 Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca de carimbo.  
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Cartão n. 14                        
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 14,2 cm. 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, em cuja fatura foi provavelmente 

usado o processo da émaillographie (tiragem mecânica de fotografias sobre papel de 

brometo de prata), que dava à imagem do cartão grande profundidade e 

luminosidade. Embora não tenha sido declarado no verso o uso dessa técnica 

patenteada, o resultado é de alta qualidade, sendo impressionante o estado de 

conservação do material. 

Imagem em tons de sépia. Bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Retrato de encantadora menina, junto a um vaso de flores. Usa vestido estampado, 

ornado com laços, sobre camisa branca, touca de rendas e corrente no pescoço com 

crucifixo. O vaso apresenta relevo com putti brincando e decoração de guirlandas de 

flores e cachos de uvas, cena que simula talvez um cortejo báquico. O arranjo floral é 

basicamente composto de crisântemos. 

Alguns detalhes da imagem foram realçados com cor: o vestido, as flores, o cabelo e a 

pele da menina. 

 

PROCEDÊNCIA: Francesa, conforme dizeres no anverso. 

 

Língua usada na impressão: No verso, dizeres em francês.  

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo da foto, número quase ilegível ...458 

[?] (código de item). À direita, o nome do fotógrafo, [Edouard] Stebbing (18..-1915), e 

à extrema direita as iniciais do editor, F. K. [F.K. editeur, Paris].  

 

Data de circulação: 1907, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Dizeres escritos à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 5-1-1907 

No anverso: Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, os dizeres impressos: Carte postale, a seguir uma 

advertência  vista em cartões-postais franceses: 
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Tous les pays étrangers n’acceptent pas la correspondance au recto (se renseigner a la 

poste)  

[ Tradução: Nenhum país estrangeiro aceita mensagem no anverso do cartão 

(informar-se no correio)] 

O resto do espaço do cartão está dividido verticalmente ao meio. 

À esquerda: Correspondance; à direita, Adresse. 

 

Diz a mensagem:  

O sempre mto grato mano Jorge, agradecendo, deseja as melhores [sic] á amavel mana 

Alzira. 

5-1-1907 

À direita, o endereçamento: 

Á Senhorita  

Alzira de M. [Meira] Guimarães 

 Ao cuidado do Snr. Cel. Olympio Guimarães 

Via Paulista 

Torrinha 

 Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca de carimbo.  

Observação: O missivista Jorge era Jorge Leme, futuro cunhado de minha avó Alzira, 

então noivo da irmã Anália (ver cartão-postal n. 24) 
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Cartão n. 15 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,8 cm x 13,6 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, executado provavelmente com papel 

de brometo de prata. 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Figura de menina, usando vestido sem cintura e touca enfeitada de fitas e rendas. Leva 

o dedo indicador da mão esquerda ao lábio inferior, num gesto cheio de denguice. A 

seus pés, ramos de rosas e heras espalham-se pelo chão. Ao fundo, telão pintado. 

 

PROCEDÊNCIA: Francesa, conforme dizeres no anverso. 

 

Língua usada na impressão: No verso, dizeres em francês. Tradução em diversas 

línguas.  

 

Edição: No verso, embaixo, logotipo não identificado: P P & F, a T. – Deposé 

[Registrado]. 

 

Data de circulação: c. 1907, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 7-1-1907 

No anverso: Não há inscrições manuscritas. Abaixo, no canto à esquerda, impresso o 

número 256 (código de item). 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, os dizeres impressos: Carte postale, com 

tradução em alemão e italiano.  

O resto do espaço do cartão está dividido verticalmente ao meio. 

 Ao alto, à esquerda: Correspondance; à direita: Adresse. 

Abaixo , próxima da margem inferior, à esquerda, inscrição vista no item  edição. 

 

Diz a mensagem, quase ilegível em função do esvanecimento da tinta:  

Piracicaba, 7-1-1907 

Prezada Alzira 

Agradeço-te e retribuo “Boas Festas” almejando-te muitas felicidades. 
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Aceita muitas saudades de tua prima e amiga  

Maria 

À direita, o endereçamento: 

A Senhorita  

Alzira Guimarães 

 c/o do Snr. Cel. Olympio Guimaraes [sic] 

Torrinhas [sic] 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca  de carimbo.  
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Cartão n. 16                                      
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,0 cm x 14,1 cm. 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitotipia). Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Não Há. 

 

Ilustração:  

 

O cartão impresso em dourado recebeu cores na parte em relevo, representando um 

ramo de flores (um tipo de asterácea,sem dúvida). Cores vivas e brilhantes. 

 

PROCEDÊNCIA: Talvez francesa, conforme dizeres no verso. 

 

Língua usada na impressão: No verso, dizeres em francês. Tradução em diversas 

línguas.  

 

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação: 1907, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta preta. 

Data da mensagem: 27-2-907 

No anverso: Acima, à esquerda, à mão: Salve 27.2.907 

Abaixo, à esquerda, à mão: Parabens.  

Não há inscrições impressas. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, os dizeres impressos: Carte postale, com 

tradução em diversos idiomas. Union Postale Universelle. 

O resto do espaço do cartão está dividido verticalmente ao meio.  

 

Diz a mensagem:  

A sua prezada sobrinha Alzira, Arthur  felicita pelo seu anniversario Natalicio desejando-

lhe muitos annos da mais precioza [sic] existencia. 

Salve -27-2.907 

Jahú. 
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À direita, o endereçamento: 

Exma. Senhorita D. 

Alzira Guimarães 

 Ao Cuo/ do Sr. Cel. Olympio Guimā̄̄̄s..[sic] 

Torrinha 

 Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca de carimbo.  
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Cartão n. 17 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,6 cm x 13,5 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, executado de acordo com a técnica 

da oranotypie. De origem alemã, essa técnica era similar, e anterior, à émaillographie, 

de procedência francesa. Permitia a produção de fotografias em massa a partir da 

impressão em papel fotográfico em rolo, à base de brometo de prata. 

 

Decoração posterior: Detalhes pintados à mão. 

 

Ilustração:  

 

O tema aqui é religioso. A imagem capta o momento em que a Virgem Maria aguarda a 

concepção virginal de Cristo, gerado, de acordo com os dogmas do Cristianismo, por 

virtude do Espírito Santo. Este tradicionalmente representado sob a forma de uma 

pomba branca.  

 

PROCEDÊNCIA: Aparentemente alemã, ou produzido na França pela subsidiária da 

Neue Photographische Gesellschaft existente nesse país. 

  

Língua usada na impressão: No verso, dizeres em alemão sobre a técnica da 

Oranotypie.  

 

Edição: No verso, junto da margem esquerda do cartão, escrito na vertical: 

 

                                                       Oranotypie 

Neue Photographische Gesellschaft. A. G. , Steglitz. 1904. 

Als Postkarte offen hinterlegt zum Munsterschutz-Register beim Amtsgerischt Berlin. 

 

Tradução: 

                                                         Oranotipia                                             

 Nova Sociedade Fotográfica S. A., Steglitz. 1904. Cartão inscrito no Registro de 

Patentes de Munster, por intermédio da Corte Municipal de Berlim. 

 

No canto inferior, à direita: 431/3 (código de item) 

 

Abaixo deste, o logo da NPG, Neue Photographische Gesellschaft, sociedade fundada 

em 1894 e que funcionaria até 1948, na época uma das maiores produtoras de 

cartões-postais e fotografias do mundo, com subsidiárias em Londres, Paris, Roma e 

Nova York. 
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Data de circulação: 1907, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 6-5-1907 

No anverso:  

Na asa esquerda da pomba: 

 Alzira. 

Trago um milhão de beijos de tua Dadá.  

No corpo da ave: 

 Saudades 

Texto sobre o manto da Virgem Maria: 

“ Assim como Deus querendo enfeitar o ceo [o] 

bordou de estrellas; assim tambem o meu pensamento querendo enfeitar meu 

coração, bordou nelle o teu lindo nome.” 

Sobre o feixe de luz emanado do Espírito Santo:   

<A saudade é o crepusculo do coração> 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

 No verso: 

Acima, próxima da margem superior, dizeres de praxe impressos diversas línguas. 

O resto do espaço do cartão está dividido  verticalmente ao meio. Ao alto, à direita, lê-

se:  Adresse (Endereço, tanto em francês como em alemão) 

Abaixo , próxima da margem esquerda, na vertical, inscrição vista no item  edição. 

 

Diz a mensagem:  

Minha querida Alzira 

Foi para mim, ineffavel ventura  quando recebi teu interessante postal.  

Saboreei a tua doce linguagem  e espero  em breve abraçar-te. Eu não  me esqueço de 

ti, e já andava triste  por não me escreveres. O que é a distancia  para dous corações  

que se amam?  Eu fico sem novidade. Lembrança aos teus. Beija-te tua intima am.a 

Dadá  

À direita, o endereçamento: 

A gentil senhorita  
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Alzira Guimarães 

Aos  cuidados do Snr.  Olympio Guimarães  

Torrinha 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca de carimbo.  

 Observação: Como dissemos antes, a letra do cartão não é a de Dadá (ver cartão-

postal n.2). 
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  Cartão n. 18                                                
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,7 cm x 14,1 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em relevo e em cores 

(cromolitografia). Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Uma ferradura inteiramente feita de trevos de quatro folhas tem certamente a 

capacidade de transmitir boa sorte ao destinatário do cartão.  Sobrepostos a ela, 

veem-se ramos de miosótis, cujo significado é fidelidade, com flores abertas de cor 

azul e botões rosados.  Na cultura alemã, a ferradura deve ser sempre pendurada com 

a abertura voltada para baixo, para que não traga má sorte. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada. 

 

Língua usada na impressão: No verso, dizeres de praxe em várias línguas. 

 

Edição: No anverso, canto inferior à direita, vê-se o número impresso S 104 (código de 

item). Sem maiores referências (ver item ilustração) 

 

Data de circulação: 1907, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 25-5-1907 

No anverso:  

Na parte superior, à esquerda, à mão: 

  

Muitas saudades aos bons tios e primos. 

 

Na parte inferior, à mão:  

Saudades da prima e amiga que te quer 

                                                                               Mariquinha 

No verso: 
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Acima, próxima da margem superior, dizeres impressos seguidos da tradução em 

diversas línguas. 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe, sem 

identificação. 

Diz a mensagem:  

Piracicaba, 25-5-1907 

Cara Alzira:- 

Recebi hontem um cartão participando o casamento de Anália. Quero que me escrevas 

contando qual é o endereço della. Sei que está em Bauru, unicamente. 

                                                                                                                                          Maria 

À direita, o endereçamento: 

Á senhorita [parcialmente encoberto pelo selo]  

Alzira  de Meira Guimarães 
c/o  do Snr.  Olympio  de O. [Oliveira] Guimarães  

Torrinha 

E. S. Paulo 

Selo: Com a efígie de Pedro Álvares Cabral (1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis, e 

com marca de carimbo (quase imperceptível). 
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Cartão n. 19 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 13,9 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão appliqué, com ilustração impressa em relevo. Douradura 

executada por meios mecânicos. Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Parte da decoração é feita com tecido estampado, recortado e 

colado. 

 

Ilustração:  

 

Cartela neorrococó, com moldura em relevo e douraduras. A parte interna do motivo 

ornamental é feita com tecido (cetim) estampado com delicadas flores de tom 

violáceo.  

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada, talvez alemã (ver item mensagem). 

 

Língua usada na impressão: No verso, dizeres convencionais em várias línguas; o 

alemão parece ser o idioma privilegiado (ver item mensagem). 

 

Edição: No verso, no pequeno retângulo próprio para a colagem do selo, há as iniciais 

EAZ, referentes provavelmente ao editor desconhecido. 

 

Data de circulação: Desconhecida. A mensagem não está datada.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: Não há. 

No anverso:  

Não há inscrições nem impressas, nem manuscritas. 

No verso:  

Acima, próxima da margem superior, dizeres impressos em várias línguas. 

Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. Ao alto, à 

esquerda: Korrespondenz; à direita, Adresse. 

 

Diz a mensagem:  

Boa Alzira 
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As saudades que me pungem pela sua ausencia tornarão-se [sic, por tornaram-se] hoje 

mais vivas.  A todo momento  ellas me  perseguem  e me torturão [sic, por torturam], e 

quase  me fazem desesperar por não poder vel-a e abraçal-a... 

Adeus boa Alzira abrace [sic] a amiga que te [sic] quer muitíssimo. Mil beijos da amiga 

Leonina.  

Acima, junto à margem superior:  Reconmende-me [sic, por recommende-me a] Auria 

[sic] D. Bezinha e [a]  todos que lhe são caros. 

À direita, o endereçamento: 

Senhorita  

Alzira Guimarães 

Torrinha 

 

 Selo: Não há selo nem marca de carimbo, o que indica que o cartão não circulou de 

fato. Ou foi postado dentro de um envelope ou entregue em mãos por um portador. 

Observação: A missivista era Leonina [da] Silveira Barros, amiga de minha avó e 

parente sua pela linha paterno-materna. Irmã do futuro marido de minha tia-avó 

Áurea, José da Silveira Barros (1884-c.1987). Silveira era um dos sobrenomes da 

família da mãe do coronel Olímpio, D. Gertrudes Silveira Franco, filha de Manuel da 

Silveira Franco, o Silveirão (nascido em Amparo c. 1827-morto em Jaú em 1897), 

segundo a árvore genealógica de minha tia Maria Isabel, organizada pelo Dr. Bueno de 

Azevedo Filho (Prof. Dr. José Bueno de Azevedo Filho, mais conhecido como 

Bueninho), em 12/3/1949, e conservada também no bauzinho de minha avó.   

 

 

 

 

 


