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Cartão n.20                       
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,6 cm x 13,6 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, executado segundo a técnica alemã 

da oranotypie. Técnica que permitia a produção de fotografias em massa a partir da 

impressão em papel fotográfico em rolo, à base de brometo de prata. (ver cartão-

postal n. 17). 

   

Decoração posterior: Não há.  

 

Ilustração:  

 

Na cena aparecem duas jovens sílfides, ou fadas, com asas de borboleta. Uma se apoia 

em tronco de salgueiro, à beira do rio, e faz gesto de quem chama a companheira. 

Esta, em resposta ao chamado, surge por detrás de uma moita. A composição usa 

retratos fotográficos de moças, complementando-os com partes pintadas. No chão, 

junto ao tronco está escrita a palavra francesa Souvenir (Lembrança). 

 

PROCEDÊNCIA: Provavelmente fabricado na sucursal francesa da fábrica alemã NPG, 

Neue Photographische Gesellschaft. No anverso há uma palavra em francês.  

 

Língua usada na impressão: No verso, as palavras convencionais de sempre, seguidas 

de traduções em várias línguas. 

 

Edição: No anverso, na parte inferior à direita, há o número 594/2 (código de item). 

À esquerda, embaixo, aparece o logotipo da fábrica alemã, as iniciais NPG dentro de 

um círculo. 

 

Data da circulação: 1907, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 24 de Junho de 1907 

No anverso:  

Está cheio de inscrições à mão. Foi Jorge, o marido de Anália, quem as fez.  

Junto da margem esquerda, ao alto, próximo da sílfide que se apoia no tronco de 

salgueiro: 

Este é o teu retrato tirado junto com Aurêa [sic]. Está parecido? Eu acho.  

No corpo da sílfide lê-se: tu 

No tronco do salgueiro: e 
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No busto da outra sílfide: Aurêa [sic] 

No alto, no canto direito:  

Não imaginas as saudades que tenho de ti, querida ZIzi .  

Saudades do Jorge.  

Acréscimo de Anália, muito esmaecido, quase ilegível: 

 Eu também. 

Na margem superior, à direita e de cabeça para baixo: 

Borboleta! 

No canto inferior esquerdo, num lugar de difícil leitura por estar sobreposta à 

representação de arbustos e flores: 

Este postal é a comparação das moças com as borboletas [palavra ilegível] 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, dizeres impressos de praxe, com traduções em 

várias línguas. 

 Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. Sem mais 

nenhuma inscrição. 

 

Diz a mensagem:  

Bauru, 24 de Junho de 1907 

Zizi 

Recebi teu chic postal o qual muito me alegrou. Como vão todos ahi? Nós vamos indo 

como Deus nos ajuda. Fostes a Jahu? Auria [sic] mandou meu retrato e, agora vou 

mandar o retrato do noivo d’ella, é attraente. Jorge não faz o mesmo porque não 

encontrou [cartão com retrato] que parecesse com ella. Então é exacto que mamãe vem 

no fim do mez? Saudades a todos, Jorge muito se recommenda. Adeus! Recebe um 

apertado abraço da mana Analia. 

À direita, o endereçamento: 

Á Senhorita  

Alzira  M. Guimarães 

Ao cuidado do Snr. Olympio Guimarães 

Linha Paulista Torrinha 

 

 Selo: Embora roto, vê-se que o selo é o Madrugada Republicana série verde, valor 

facial de 50 réis, com marca de carimbo. 
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 Observação: Notar que, pelo conteúdo da mensagem, se percebe que havia o hábito, 

entre os jovens daquele tempo, de comprar e enviar cartões-postais com imagens de 

modelos que tivessem  certa semelhança física com o destinatário. Em geral, esse fato 

era realçado com inscrições jocosas feitas diretamente sobre as ilustrações. Tal 

costume ocorria também na Europa.           
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Cartão n.21              
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,8 cm x 13,7 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, executado segundo a técnica da 

oranotypie. De origem alemã e anterior à émaillographie, a oranotypie permitia a 

produção de fotografias em massa a partir da impressão em papel fotográfico em rolo, 

à base de brometo de prata. (ver cartão-postal n.17). 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:  

 

Menino encara o observador com um sorriso travesso. É talvez a encarnação de Baco, 

todo envolto em parras e racimos de uva, que lhe cobrem o corpo e a cabeça. Na mão 

esquerda carrega junto de si uma grande jarra de estanho, com tampa, pouco visível 

na ilustração, enquanto na destra mal sustenta uma antiga taça de cristal, que acaba 

deixando entornar, perdendo-se assim as últimas gotas de seu precioso conteúdo. É 

evidente que pequeno Baco está ligeiramente embriagado. 

 

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

NPG nesse país. 

 

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

Oranotypie.  

 

Edição: No anverso, no canto inferior, à direita: 429/3 (código de item) 

No canto inferior, à esquerda: o logotipo da NPG, Neue Photographische Gesellschaft 

 

 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. 

[Ver cartão-postal n.17] 

 

Data de circulação: 1907, a partir de certos indícios (ver observação).  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: não está datada. 

No anverso:  
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Acima da figura do menino Baco, descobre-se com dificuldade uma inscrição à mão: 

O amor repousa no fundo das almas puras como a gotta d’orvalho no calix d’uma flor. 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

No verso: 

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

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

direita, lê-se:  Adresse (Endereço, tanto em francês quanto em alemão). 

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

 

Diz a mensagem:  

Querida prima 

Diz a  Analia que recebi o postal que ella mandou-me [sic, sem respeitar a próclise] . 

Lembranças a meus bons tios e primos, e a ti um saudoso abraço da prima e amiga  

                                                                                                                                Maria Bittencourt                                  

À direita, o endereçamento: 

Á Senhorita  

Alzira Guimarães 

Por E F do Snr. Olympio Guimarães  

Brotas [riscado a lápis e mudado abaixo para Torrinha, com outra caligrafia] 

Selo: Madrugada Republicana, valor facial de 50 réis,  com marca  de carimbo. 

Observação: A datação deste cartão foi feita a partir de certos indícios. Como a 

mensagem não está datada, baseei-me na data visível numa das quatro marcas de 

carimbos existentes no verso do postal. O que se vê é: 30 JUL, com o ano não sendo 

legível em nenhuma das marcas. Recorremos então a dois outros indícios, o selo do 

correio que então estava sendo usado naqueles meses de 1907 era o chamado 

Madrugada Republicana, selo verde que comparece no presente cartão (ver cartões-

postais ns. 20, 22 e 23). A outra indicação é o erro do nome da cidade no 

endereçamento. Como vimos no início, minha avó e sua família haviam-se mudado de 

Brotas para Torrinha no ano anterior, em 1906, pouco antes, portanto, do 

recebimento do cartão aqui analisado, sendo que é isso, exatamente, que justifica o 

erro da prima, que num gesto maquinal escreveu Brotas em lugar de Torrinha, 

equivoco depois corrigido talvez pelo próprio agente do correio. 
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     Cartão n.22                 
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 ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,3 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:  

 

Na imagem vê-se um pequeno e sorridente pescador holandês. Traz capuz 

característico na cabeça, lenço amarrado no pescoço, blusa de mangas compridas, 

calças bufantes e nos pés, com meias, veem-se peculiares tamancos holandeses. Na 

mão esquerda segura a vara de pescar, na outra, um balde de madeira cheio de água, 

para que nele seja depositado o produto da pesca. Atrás do menino, há uma parede 

revestida de azulejos azuis, tipicamente holandeses. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã. No verso, no canto inferior esquerdo, há um logotipo com as 

iniciais PFB, de Paul Finkenrath, Berlim, Alemanha. Logotipo de modelo novo (ver 

cartão-postal n. 30). 

 

Língua usada na impressão: No verso, as palavras convencionais, seguidas de 

traduções em várias línguas. 

 

Edição: No verso, na parte inferior à esquerda, há o número Serie 7058. 

Ao lado, logotipo mencionado no item Procedência. 

 

Data de circulação: 1907, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 6-8- 1907 

No anverso:  

No espaço em branco inferior, à esquerda, à mão: 

Já escrevi há tempo para a Analia  e ainda não tive resposta. 

À direita, à mão: 

Adeus! Até um dia. 

Não há inscrições impressas. 

No verso: 
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Acima, próxima da margem superior, os dizeres impressos de sempre, seguidos de 

traduções em várias línguas. 

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

Diz a mensagem:  

Piracicaba 6-8-1907 

Cara Alzira 

Recebi teu cartão mas a carta ficou no tinteiro, não? Que sahia logo!... 

Por que Aurea não me responde? Preguiça, é......? 

Dize a titia que logo escrever-lhe-ei {sic, sem respeitar a próclise] uma longa carta.  

Beija-te a prima e amiga fiel Maria 

 

Junto da margem esquerda, na vertical, à mão: 

Saudades a todos 

Se tiveres occasião  manda dizer a mamãe  que me escreva 

 

À direita, o endereçamento:  

Á [Senhori]ta  

Alzira  Guimarães 

C/o  do Snr. Olympio  de Oliveira Guimarães 

Torrinha 

 

 Selo: Embora roto, vê-se que é o Madrugada Republicana, valor facial de 50 réis, com 

marca  de carimbo. 
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Cartão n. 23                                              
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,3 cm x 13,6 cm. 

 

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

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Moça apresenta-se com longa túnica, estando provida de asas. Na mão direita, segura 

uma pomba, enquanto na esquerda sustenta uma coroa de rosas. Acima da figura, 

inscrição em português não deixa dúvidas quanto ao tema da imagem, uma alegoria da 

Caridade. Detalhes realçados com cores e pintalgados de purpurina.  

 

PROCEDÊNCIA: Aparentemente austríaca, embora no alto do anverso haja uma 

palavra impressa em português. 

 

Língua usada na impressão: No verso, destaque para a língua alemã: Postkarte, 

seguida de traduções em várias línguas. 

 

Edição: No anverso, na parte inferior à esquerda, há logotipo com as iniciais PG, 

inseridas num círculo (representando a letra O), correspondente à empresa 

Oesterreichische Photographische Gesellschaft [Sociedade Fotográfica Austríaca], 

de Viena, Áustria.  No canto oposto, lê-se: 1319/20. 

 

Data de circulação: 1907, de acordo com a data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. Quase ilegível, devido ao esmaecimento 

da substância corante empregada. 

Data da mensagem: 12-10- 907 

No anverso: Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, dizeres impressos em alemão, seguidos de 

traduções em várias línguas. 

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

 

Diz a mensagem:  

Lembranças a todos 
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Piracicaba 12-10-1907 

Querida Analia 

Então, agora já não achas tempo para escrever-me? Dos cartões que mandei a Bauru 

fiquei sem resposta. 

Abraça-te a prima e amiga  

Mariquinha 

 

À direita, o endereçamento:  

Exma   Snra.. 

D. Analia M. Leme 
ao/c. do  Cel. Olympio  Guimarães 

Linha Paulista 

Torrinha 

 

 Selo: Madrugada Republicana, valor facial de 50 réis, com marca  de carimbo.               

Observação: O cartão foi endereçado a uma das irmãs da colecionadora, mas acabou 

incorporado à coleção desta última. Talvez porque a destinatária nunca o tenha 

recebido, já que morava em Bauru, ou porque o tenha esquecido após passar dias na 

casa dos pais em Torrinha.  
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 Cartão n. 24               
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 14,0 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com textura impressa em relevo e em cor 

(cromolitografia), ao qual foi aderida uma fotografia em branco e preto.  

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão na fotografia.  

 

Ilustração:  

 

O cartão foi prensado em relevo de modo a criar uma textura próxima da casca de 

árvore ou talvez da pedra. Sobre ele foi colada uma fotografia em branco e preto, 

referente à vista do Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Com o tempo a fotografia 

sofreu danos, apresentando descolamento da película fílmica e perda de material. 

 

PROCEDÊNCIA: Nacional, conforme dados encontrados no verso. 

 

Língua usada na impressão: No verso, o francês vem em destaque: Carte Postale, 

seguida de traduções em várias línguas. 

 

Edição: No verso, junto à margem esquerda, dizeres impressos: 

 Edição: Art Nouveau Duchein Irmãos São Paulo 

 

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

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: 21-12- 907 

No anverso: 

 Não há inscrições manuscritas. Na foto colada há a inscrição impressa: S. Paulo - 

Viaducto do Chá 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, dizeres convencionais impressos em francês 

seguidos de traduções em várias línguas. 

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

 Diz a mensagem:  

Zizi 
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Muito obrigado. Desculpa demora [?]  que já expliquei a Zazá. 

E de Torr....? Até por lá. O mano Jorge 

21/12/907 

 

À direita, o endereçamento:  

Mlle 

Alzira M. Leme 
ao/c. do   Cel Olympio  Guimarães 

Linha Paulista 

Torrinha 

 

 Selo: Dele só resta um pequeno fragmento, talvez com efígie de Álvares Cabral 

(1467/68-c.1520), valor facial de 50 réis; quanto à marca de carimbo, dela 

praticamente não há vestígios.               

Observação 1: Ver a respeito do missivista a observação feita na ficha relativa ao 

cartão n.14.          

Observação 2: Supostamente o cartão aqui analisado foi produzido sob encomenda 

no Exterior e importado por editora nacional.  
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Cartão n. 25                         
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,6 cm x 13,8 cm. 

 

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

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

A imagem fotográfica tem como assunto uma menina ao lado de um grande cão. A 

menina usa vestido sem cintura, de mangas longas, decorado com grande gola, que lhe 

cobre os ombros. Na cabeça traz um chapéu de abas largas ornado com plumas de 

avestruz. Sua mão direita apoia-se no cão, sentado ao lado dela. 

 

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

 

Língua usada na impressão: No verso, a língua francesa é privilegiada (ver item 

mensagem). 

 

Edição: No anverso, na parte inferior à esquerda, há um logotipo: NRM dentro de um 

escudo. Na parte inferior desse escudo aparecem dois símbolos. Um não identificado e 

outro sendo uma estrela de cinco pontas. No canto oposto, lê-se: 3946 (código de 

item). 

  

Data de circulação: 1907, de acordo com a data da marca do carimbo. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: Não está datada. Data da marca de carimbo: 8 Jan. 1908 

No anverso: 

 Ao alto, à esquerda: Bôas [sic] Festas 

Embaixo: Salve o anno de 1908 

Há inscrições impressas: ver item edição. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, dizeres impressos em francês, seguidos de 

traduções em italiano e alemão. 
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 Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. À esquerda: 

Correspondance; à direita: Adresse. 

 

Diz a mensagem:  

Sympathica 

Alzira 

 Penhorada pelas felicitações de boas festas, cumpro o grato dever de agradecer-te 

desejando-te mil venturas e felicidades no presente anno. Tua verdadeira amiga D. A. 

[também assina Dalila do A. ou Dadá] 

 

À direita, o endereçamento:  

A Senhorita Alzira Meira Guimarães 

Ao cuidado 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.  
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  Cartão n.26                  
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,o cm x 13,9 cm. 

 

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

Bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

A ilustração remete-se à festa da Páscoa. Menino, de calças curtas, gorro na cabeça e 

cesto próprio para colheitas às costas, acha-se montado num grande ovo de Páscoa, 

por sua vez acomodado em carrinho de madeira. De dentro do ovo, dividido em duas 

metades, saem rosas e outras flores. No chão, junto ao carrinho, outros dois ovos, 

abertos, deixam escapar mais flores. O telão de fundo representa uma paisagem rural. 

Sob a imagem, inscrição impressa em francês: Heureuses Pâques (Feliz Páscoa). 

 

PROCEDÊNCIA: Aparentemente francesa.  

 

Língua usada na impressão: No anverso e no verso aparecem inscrições impressas em 

francês, com destaque. 

 

Edição: No anverso, embaixo à esquerda, há o número 218 (código de item); à direita, 

vê-se um logotipo que sabemos ser de origem  francesa, mas sem maiores referências: 

U. D. D., as iniciais estando  contidas dentro de um pequeno filatério com pontas 

farpadas. 

 

Data de circulação: 1908, a partir da data da mensagem. 

 

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

Data da mensagem: 26 -7- 1908. 

No anverso: 

 Há inscrição impressa em francês na parte inferior do cartão (ver item ilustração). 

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, dizeres impressos em francês: Union Postale  

Universelle e Carte postale, palavras seguidas de traduções em diversos idiomas. 
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Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. À esquerda: 

Partie reservée à la correspondance ; à direita: Adresse du destinataire. 

 

Diz a mensagem: 

 

Piracicaba, 26-7-1908 

Cara Alzira:- 

Como passam? Titia recebeu minha carta? Dize a ella que me escreva logo, sim? 

Saudades aos teus e a   . [sic, sem complementar] 

o coração saudoso da prima muito amiga 

                                                  Mariquinha 

                                    

À direita, o endereçamento:  

Mademoiselle 

Alzira Guimarães 
c/o cuidado do Sr.  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: 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.27       
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 13,5 cm x 8,8 cm. 

 

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

Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

A ilustração chama a atenção por sua simplicidade. Trata-se da imagem fotográfica de 

um pequeno ramo de hera, planta simbólica da permanência ou da vida eterna, 

disposto contra um fundo pouco definido, feito de pedra talvez. As folhas e o caule da 

planta acham-se colorizados à mão. 

 

PROCEDÊNCIA: Aparentemente francesa.  

 

Língua usada na impressão: No verso há uma inscrição carimbada em francês. 

 

Edição: No anverso, embaixo à esquerda, há o número 63 (código de item). 

 

Data de circulação: 1908, a partir da data da mensagem. 

 

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

Data da mensagem: 20 -11- 1908. 

No anverso: 

Não há inscrições manuscritas. 

 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

 

No verso: 

Não aparecem aqui as tradicionais inscrições impressas dos cartões-postais da época. 

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

Na alto, à esquerda, vê-se uma marca de  carimbo: Casa Selecta Piracicaba. 

Provavelmente nome da casa comercial que encomendava postais a editora europeia 

para poder comerciá-los nessa cidade paulista. 

No canto esquerdo inferior, há outra marca de carimbo: Deposé [Registrado]. 
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Diz a mensagem: 

 

Piracicaba 29-11-1908 

Saudosa titia 

Recebi há [dias] o seu postal mas não respondi-o [sic, sem respeitar a próclise] ainda 

devido a justos impedimentos e estou certa que a boa titia me perdoará, não é? 

Saudades a todos e á snra. 

O coração da sobrinha  

                    Mariquinha 

                                

À direita, o endereçamento:  

Á Exma Snra 

D. Isabel Meira Guimarães 
c/o 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 (praticamente imperceptível). 

Observação: Aqui vemos um postal recebido pela mãe da colecionadora e incluído na 

coleção desta, graças, talvez, a sua beleza singela.             
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       Cartão n. 28              
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,6 cm x 13,3 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico, executado segundo método da 

oranotypie, técnica patenteada pela alemã NPG, que tem seu logotipo no verso do 

exemplar. Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Mulher jovem mostra-se de corpo inteiro, vestida com traje que simula o das antigas 

gregas ou romanas. O vestido parece ter apenas uma alça e está provido de longa 

cauda. A jovem inclina-se para frente em direção a uma ânfora de metal, pousada num 

trecho de alvenaria, com o intuito de preparar um arranjo de flores. O vestido e as 

flores foram colorizados à mão. 

 

 

PROCEDÊNCIA: indeterminada. Porém a NPG, Neue Photographische Gesellschaft 

está envolvida na produção do cartão, porque seu logotipo está estampado no verso 

do postal. 

 

Língua usada na impressão: No verso aparecem inscrições impressas em várias 

línguas. Nenhuma delas, porém, determinante para identificar a procedência do 

artefato. Os dizeres em português, alguns com erros, parecem indicar que a impressão 

se deu no Exterior e a produção foi feita sob encomenda da N M. – São Paulo, que 

parece no verso.  

 

Edição: No anverso, embaixo à esquerda, há logotipo não identificado. As iniciais C R 

acham-se inseridas dentro de uma roda dentada (?), e provavelmente se referem ao 

fabricante do cartão. Logotipo esse que aparece no canto inferior esquerdo do verso, 

junto ao da NPG, indústria que provavelmente cedeu ao fabricante a permissão do uso 

da técnica exclusiva então empregada.  

 

Data de circulação: 1908, a partir da data da mensagem. 

 

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

Data da mensagem: 29 -11- 908. 

No anverso: 
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Não há inscrições manuscritas. 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

No verso: 

Acima, próxima da margem superior, estão os dizeres impressos de praxe, em 

diversos idiomas. 

 Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe.  À esquerda, 

Correspondencia; à direita: Endereço. 

Junto da margem esquerda, na vertical, e ao lado dos dois logos mencionados no item 

edição, lê-se uma frase que parece ter sido impressa no estrangeiro, tantos são os 

erros encontrados: 

As nossas edicoes [sic] so [sic, por são] depositadas [sic, por registradas]. 

É proibido [sic, proibida] qualquer reproducoes [sic, por reprodução] 

 

Diz a mensagem (notar a forma com que foi disposto o texto, desrespeitando o 

espaço para ele  reservado): 

 

Á gracioza [sic] prima Alzira, com um apertado abraço muitissimo agradeço as 

felicitações enviadas, desejando-te também muitas venturas. 

Da prima sincera 

Carolina S. Perez 

29.11.908 

                                    

À direita, o endereçamento:  

Mademoiselle 

Alzira  Meira Guimarães 

Cuidado Snr. Olympio  Guimarães  

Torrinha 

 

Selo: O selo foi removido, mas há marca de carimbo, o que indica que o cartão 

circulou.  

 Observação: Notar no endereçamento a adoção da forma francesa de tratamento 

própria para jovens solteiras.  Pedantismo que certamente passava por elegante aos 

olhos dos ingênuos contemporâneos.           

 

 

               



134 
 

 

Cartão n. 29 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 13,7 cm. 

 

Técnica de impressão: Postal appliqué, em cuja composição decorativa entram cartão 

prensado em relevo e em cores (cromolitografia), e outros tipos de papel: papel 

crepom e papel celofane [?].  

 

Decoração posterior: Detalhes em douradura. Acréscimo de fitilho decorativo.  

 

 

ILUSTRAÇÃO:  

 

Encantador cartão appliqué em cujo anverso se abre um oval, como uma janela. 

Forrado o fundo com papel crepom azul, sobre ele se veem recortados em papel 

prensado dois anjinhos seminus coroados de rosas e com flores nas mãos. Para 

mimetizar melhor o efeito de janela ou vitrina, o oval foi vedado com papel celofane 

[?], que, após um século de existência, enrugou, fragmentou-se e perdeu a 

transparência, não permitindo hoje que as figuras dos anjinhos sejam vistas com toda 

a clareza. Emoldurando o oval, há ornatos geométricos, de estilo Secession, relevados 

e dourados, e guirlandas de flores igualmente em relevo. No canto superior direito do 

postal foi aplicada uma roseta de fitilhos, na cor azul claro. 

 

PROCEDÊNCIA: Supostamente alemã ou, talvez, austríaca, dados os discretos ornatos 

Secession decorando o exemplar.  No verso, predomina a língua alemã. 

 

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

várias línguas, com destaque para a palavra Postkarte.  

 

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação: 1908, de acordo com a data da mensagem.  

 

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

Data da mensagem: 8 de Dezembro de 1908 

No anverso: 

À mão, no canto superior esquerdo: Saudades. 

No canto inferior direito: Amisade [sic] 

Margeando a borda superior do oval: Lembrança a D. Isabel e Aurêa [sic] 

No canto inferior esquerdo: 
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 Segue o exemplo do myosotis e como elle não te esqueças de mim. 

Brotas,  

8 de dezembro de 1908. 

Não há inscrições impressas. 

 No verso: 

Excepcionalmente, há decoração na parte posterior do cartão. Contornando as bordas 

do artefato, veem-se molduras retas, em relevo. No canto superior esquerdo, há um 

pequeno querubim monocromático com arco e flexas. Leva a ponta do indicador 

direito à boca e apoia-se num grande coração. 

No centro, próximo da margem superior, estão os dizeres impressos de sempre, em 

diversos idiomas, com destaque para termo Postkarte, em língua alemã. 

 

 Verticalmente dividido, o verso do cartão apresenta os espaços de praxe. À esquerda, 

Mitteilung (Mensagem); à direita, Adresse (Endereço). 

 

Diz a mensagem: 

 

Dalila agradece sinceramente as felicitações que me enviaste [no] dia do meu 

anniversario. Tua inesquesivel [sic] amiga.  

Dalila A. Santos 

 

Na ilustração do querubim, acima referida, foi escrito à mão dentro do coração, com 

letras diminutas: 

Pensei que a minha boa amiga tinha esquecido de mim. 

 

À direita, o endereçamento:  

A Senhorita 

Alzira  de Meira Guimarães 

A cuidado 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: Segundo consta, o papel celofane foi criado em 1908. Se isso for 

correto, e se o papel transparente usado na confecção do presente cartão for 

realmente celofane, terá sido este sem dúvida um dos primeiros  empregos do novo 

material. 
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Cartão n.30                     
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,3 cm x 13,8 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão appliqué, cujo anverso foi revestido de tecido com 

recheio de algodão prensado, de modo a conferir relevo à imagem. Bordas em cor e 

retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

ILUSTRAÇÃO:  

 

O exemplar apresenta belo espécime de iris germanica de cor violácea, flor cujo 

significado são boas notícias, moldado em tecido prensado e colado sobre o cartão. A 

colorização deu-se, ao que parece, de modo mecanizado, de forma muito hábil, sobre 

tecido de cor verde azulado, cor das folhas da planta. Na parte inferior do cartão há a 

inscrição impressa em português: Boas Festas. 

 

PROCEDÊNCIA: Alemã. No verso, no canto inferior esquerdo, há um logotipo com as 

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

cartão n. 24). 

 

Língua usada na impressão: No anverso, na parte inferior, acham-se estampados 

dizeres em português, o que demonstra ter sido o cartão encomendado à fábrica 

alemã, especializada na exportação de seus produtos.  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 Serie 0403. 

 

Data de circulação: 1908, de acordo com a marca de carimbo. 

 

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

Data da mensagem: Não está datada. 

No anverso: 

Junto da margem inferior, há as palavras impressas: Boas Festas, em português.  

Não há inscrições manuscritas. 

No verso: 
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Acima, próxima da margem superior, estão os dizeres impressos de sempre, em 

diversos idiomas. 

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

qualquer outra inscrição impressa. 

 

Diz a mensagem: 

 

Theophilo Guimarães 

Agradece e retribui boas festas 

 

À direita, o endereçamento:  

Exma Snra  D. [sic] 

Alzira  de Meira 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: No endereçamento, notar o fato de  ter sido conferida a forma de  

tratamento própria para uma senhora casada   a uma mocinha solteira (minha avó, 

que tinha então dezessete anos). Por provir de parente, o deslize deve ter sido 

motivado por distração. 
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Cartão n.31                            
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 13,7 cm. 

 

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

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Jovem figura de mulher, sorridente e confiante, encara o observador, segurando 

contra o peito um buquê de flores, que parece ter acabado de receber do ser amado. 

Veste blusa com guarnições de renda, gola alta, e amplas mangas bufantes, tendo a 

cintura bem apertada num espartilho. Exibe no anular da mão esquerda graúdo anel 

de noivado. Colorização à mão de detalhes do traje, do rosto e das flores. Sob a 

imagem, a inscrição em português: Noiva. 

 

 

PROCEDÊNCIA: Supostamente francesa, dado o fato de existir uma marca de carimbo 

em francês no verso do postal (ver item edição). No anverso sob a imagem da moça 

uma inscrição em português (ver item ilustração). O que indicaria ter sido a produção 

do cartão encomendada por alguma firma importadora brasileira. 

 

Língua usada na impressão: No verso não existe nenhuma inscrição impressa.  

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo número 108/2. Sem mais referências. 

No verso, no canto inferior esquerdo, há uma marca de carimbo que diz: Deposé 

[Registrado]. 

 

Data de circulação: 1909, a partir da data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: 1 de Janeiro de 1909 

No anverso: 

À mão, no canto superior esquerdo, à mão: 

 Bôas- Festas [sic] 

 

No canto superior direito, à mão:  
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<Amando esquecemo-nos de que vivemos, e, com os olhos fitos em nossas ilusões 

antegozamos um futuro venturoso.> 

 Abraços da tua ama 

Dadá 

 

Junto da margem inferior, complementando a palavra Noiva, impressa sob a figura 

feminina:  

 

É assim que desejo vel-a. 

Junto da margem esquerda, em sentido vertical: 

 

Jahú 1 de Janeiro 

 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

 

No verso: 

Não aparecem aqui as tradicionais inscrições impressas dos cartões-postais da época. 

Apenas a divisão vertical separando os espaços reservados à mensagem e ao 

endereçamento.  

Diz a mensagem: 

Querida am.a Alzira 

 

A verdadeira amizade é o mais sagrado laço que prende dois corações, duas almas que se 

comprehendem. Há muito não tenho o prazer de receber tuas notícias; já te esqueceste 

de mim? Aproveito o ensejo que tenho de escrever-te desejando-te felizes festas, pa 

abraçar-te e enviar saudações a todos de tua família. Saudades da am.a Dadá. 

 

 

À direita, o endereçamento:  

A  gentil Senhorita 

Alzira  Guimarães 

Aos  cuidados  do Snr. Olympio Guimarães 

Fazendeiro em 

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.32                                                                               
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 8,9 cm x 13,9 cm. 

 

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

(cromolitografia). Bordas retas. 

 

Decoração posterior: Não há. 

 

Ilustração:   

 

Menino pequeno, trajado à marinheira, usa vestido, como então era moda. Montado a 

cavalo na irmã mais velha, ergue o braço direito ostentando um buque de rosas de 

onde sai um pequeno envelope, que contém certamente um cartão com dedicatória. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada, embora no verso a língua francesa apareça em 

primeiro lugar. 

 

Língua usada na impressão: As inscrições impressas de praxe no verso parecem 

privilegiar a língua francesa.  

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo número 108/2. Sem mais referências. 

 

Data de circulação: 1909, de acordo com a data da mensagem.  

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: No anverso, 11.2.909. 

No anverso: 

À mão, na parte junto à margem superior: 

  

A bondade é a formosura de um coração! A. G.  

 

Sob a ilustração: 

 

Saudades 

Jahú 11.2.909. 

 

Não inscrições impressas. 

 

No verso: 
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Aqui aparecem as tradicionais inscrições impressas dos cartões-postais da época, em 

várias línguas.  Há também a divisão vertical separando os espaços de praxe, mas sem 

designações impressas sobre o destino desses espaços. 

Diz a mensagem: 

Alzira 

Almejo-lhe muitas venturas. Nós por aqui gozamos saúde. Eu estou me acostumando 

bem com a nova vida. Como você vae passando, e todos d’ahi? Com certeza bem, não é 

assim? 

Peço dar recomendações [sic, por recommendações] a todos d’ahi e acceite as mesmas 

do tio  

Arthur.  

 

À direita, o endereçamento:  

Exma Sa  D. 

Alzira  Guimarães 

Ao c/o  do Sr.  Cel. Olympio Guimarães 

Torrinha 

 

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

com marca do    carimbo. 

Observação: No endereçamento, notar o fato de  ter sido conferida a forma de  

tratamento própria para uma senhora casada   a uma mocinha solteira. Por provir de 

parente, o deslize deve ter sido motivado por distração. 
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Cartão n.33 
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ASPECTO FÍSICO:  

Dimensões: 9,0 cm x 14,3 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão-postal fotográfico e imagens em branco e preto. Bordas 

brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Imagem fotográfica de um conjunto formado por três flores, talvez papoulas. 

Colorização à mão. 

 

PROCEDÊNCIA: Indeterminada, embora haja logotipo (não identificado), no anverso, e 

no verso a língua francesa seja privilegiada. 

 

Língua usada na impressão: As inscrições impressas de praxe no verso dão destaque à 

língua francesa.  

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo, número 944. No canto direito, 

logotipo desconhecido, constituído por um B unido talvez a um P voltado para a 

esquerda, estando o conjunto dentro de um círculo.  

 

Data de circulação: Data incerta, talvez 1910 (ver item Mensagem). A marca datada do 

carimbo é ilegível. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: No texto da mensagem o ano está escrito de modo equivocado: 

19010. 

No anverso: 

Não há inscrições impressas. 

Sobre a flor central da fotografia, em área muito sombreada, descobrimos com 

dificuldade uma inscrição à mão: 

 

Escreva-me dando-me noticias tuas, estás zangada? 

 

No verso: 
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Aqui aparecem as tradicionais inscrições impressas dos cartões-postais da época, em 

várias línguas. As palavras em língua francesa parecem ser privilegiadas, por se 

encontrarem em posição central.  As designações impressas sobre o destino dos dois 

espaços divididos do verso também se acham em francês: Partie reservée à la 

correspondence, à esquerda, e Adresse du destinataire, à direita. 

Diz a mensagem: 

Dalilla agradece e retribui as Boas Festas, desejando que o anno de 19010 [sic] desde o 

primeiro dia até o último só te dê motivos de prazer. 

Tua amiga D. A.  

 

À direita, o endereçamento:  

A Senhorita Alzira  Guimarães. Ao cuidado 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. 
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   Cartão n. 34            
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ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 9,1 cm x 14,0 cm. 

 

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

Molduras prensadas e bordas retas. 

 

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão. 

 

Ilustração:  

 

Imagem fotográfica de bela moça, que sorri ternamente para o observador. Vestida na 

última moda francesa do ano de 1910, traz os cabelos presos, divididos ao meio.  

Baixos, e não arranjados em penteado alto, como se usava antes. Vestido de linhas 

retas e não mais seguindo o perfil sinuoso conferido pelos antigos espartilhos. Nas 

mãos, leva uma guirlanda de rosas. Sob a imagem a inscrição impressa em francês: 

Pour votre Fête (Para sua festa). 

 

PROCEDÊNCIA: Provavelmente francesa, com o logotipo da ASTRA no anverso, e com a 

língua francesa privilegiada tanto no anverso, como no verso. 

 

Língua usada na impressão: As inscrições impressas de praxe no verso dão destaque à 

língua francesa. No anverso há uma inscrição impressa em francês. 

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo, número 281 (código de item). No 

canto direito, logotipo da ASTRA, denominação inscrita numa moldura mistilínea. 

  

Data de circulação: 1910, de acordo com a data da mensagem (ver item selo). 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: 10.1.1910. 

No anverso: 

Junto a margem superior: 

<Os olhos são os fiéis interpretes do nosso sentir: nelles se reflectem os segredos 

d’alma> 

             Beijos da tua amiga Dadá. 

 

Há inscrições impressas: ver item edição. 
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No verso: 

Aqui aparecem as tradicionais inscrições impressas dos cartões-postais da época, em 

várias línguas. As palavras em língua francesa parecem ser privilegiadas, por se 

encontrarem em posição central.  As designações impressas sobre o destino dos dois 

espaços divididos do verso também se acham em francês: Partie reservée à la 

correspondence, à esquerda, e Adresse du destinataire, à direita. 

Diz a mensagem: 

Bôa [sic] amiga Zizi 

Agradecida venho por meio deste retribuir-lhe as Bôas [sic] Festas com os votos de todas 

as felicidade no corrente anno. Estive 20 dias em Biatan com Bilé: agora estou em Dous 

Corregos. Abraços da tua Dádá [sic]. 

 

Junto à margem esquerda, em vertical; 

Lembranças a todos os teus. 

10/1/1910  

 

À direita, o endereçamento:  

Melle Alzira  Guimarães – Aos cuidados  do Snr. Olympio 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 1: Nota-se aqui uma ocorrência peculiar. O cartão-postal n. 33 parece ter 

sido emitido em 1910, tal com este, e pela mesma missivista, que se assina Dalila ou 

Dadá. Em ambos os postais ela  agradece à minha avó e retribui os votos de Boas 

Festas para o ano de 1910. Não temos explicação plausível para o caso. Teria ela se 

esquecido de que já havia mandado um cartão de retribuição de Boas Festas? Ou, o 

que mais provável, a mensagem atual foi escrita por outra pessoa da família ou amiga, 

como supomos antes, e ela não foi avisada? Ver item observação referente ao cartão-

postal n. 2. 

Observação 2: Vemos no endereçamento que o uso de um postal escrito em francês 

induziu o uso da forma de tratamento francesa própria para moças solteiras: Melle. 
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Cartão n. 35 
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ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 9,0 cm x 14,1 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em cores (cromolitografia), 

bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: O cartão foi perfurado para a passagem de dois fitilhos atados 

em laço.  Num deles foi inserido um raminho de pinheiro. Obra improvisada, deve ter 

sido feita, nesse caso, pela emitente do cartão.  

 

Ilustração:  

 

A ilustração tem como temática a festa da Páscoa. Num ambiente familiar, uma 

cozinha ou, talvez, copa (ao fundo, veem-se um bufê e uma cadeira encostada contra a 

parede, e o piso é ladrilhado), ocorre uma cena entre três crianças. Ao abrirem um 

grande ovo de Páscoa, deixam escapar vários passarinhos coloridos, o que provoca 

agitação entre os pequenos. A menina trepada num banquinho, vem ao chão. No ovo 

há uma inscrição em italiano: Buona Pasqua, o que trai a procedência do artefato. 

Como o cartão foi usado para outra destinação que não a comemoração da Páscoa, a  

remetente perfurou grosseiramente o postal e passou pelos furos dois fitilhos, atados 

em laço, e inseriu um pequeno raminho de pinheiro, com o objetivo de enfeitá-lo e, 

decerto, esconder assim a inscrição original. 

 

PROCEDÊNCIA: Provavelmente italiana, dada a inscrição existente na ilustração (ver 

item ilustração). 

 

Língua usada na impressão: As inscrições impressas de praxe no verso estão em 

alemão, francês e italiano. Os espaços divididos verticalmente são discriminados em 

francês. No anverso, há uma inscrição impressa em italiano. 

 

Edição: No anverso, abaixo, no canto esquerdo, número 188 (código de item). Não há 

identificação do editor. 

 

Data de circulação: 1910, a partir da data da mensagem. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta.  

Data da mensagem: 27de fevereiro de 1910. 

No anverso: 

Junto à margem superior, à mão: 
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A distancia nos separa, e do [sic, por os] pensamentos nos une [sic]. 

 

Na casca de ovo caída no chão, à mão: 

Salve 27 de fevereiro 1910 

 

Junto às palmas das mãos do menino da esquerda, à mão: 

Salve, à esquerda, 27 , à direita. 

Há inscrição impressa: ver item edição. 

 

No verso: 

Aqui aparecem as tradicionais inscrições impressas dos cartões-postais da época, em 

três línguas: alemão, francês e italiano. As designações impressas sobre o destino dos 

dois espaços divididos do verso acham-se em francês: Correspondence, à esquerda, e 

Adresse, à direita. 

Diz a mensagem: 

Querida Alzira 

Dalila cumprimenta pela faustosa dacta [sic] de seu anniversario e pede a Deus que te 

cubras de felicidade. 

Tua amiga D. A.  

 

À direita, o endereçamento:  

Senhorita  

Azira [sic]  Guimarães,  ao cuidado 

do Sro. [sic]  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: Notar a caligrafia insegura de Dadá e os borrrões. Ver o item observação 

referente ao cartão-postal n.2 . 
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Cartão n. 36 
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ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 8,8 cm x 13,9 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão com ilustração impressa em cores (cromolitografia), 

bordas brancas e retas. 

 

Decoração posterior: Não há.  

 

Ilustração:  

 

Observamos aqui o reflexo da tradição europeia, iniciada no século XIX, de comemorar 

com edições especiais de postais as grandes exposições, quer universais, quer 

nacionais, como é aqui o caso. A ilustração mostra o setor recreativo da primeira 

exposição nacional brasileira ocorrida em 1908, montada na Urca, na cidade do Rio de 

Janeiro, então Capital Federal.  Em primeiro plano, o portão do setor, em estilo 

pitoresco. À esquerda, ao fundo, o Palácio das indústrias. No centro, ao fundo, o 

Palácio Manuelino, que abrigou a exposição de Portugal. À direita, o dique que 

continha o avanço das águas do mar, durante a maré cheia. 

 

PROCEDÊNCIA: Nacional. 

 

Língua usada na impressão: Português. 

 

Edição:  

No anverso, no canto inferior esquerdo, junto à margem: 

 Comp. Lith. Hartman-Reichenbach, S. Paulo e Rio. 

 

Data de circulação: 1908, provavelmente. 

 

MENSAGEM: Escrita à pena de aço, com tinta. 

Data da mensagem: 9-3- 1910. 

No anverso: 

À esquerda, junto à margem superior, os dizeres impressos: 

Exposição Nacional de 1908. 

            Rio de Janeiro 

 

No canto superior direito, os dizeres impressos:  

Recinto das diversões 
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À esquerda, junto à margem inferior, os dizeres impressos citados no item edição. 

 

 No canto esquerdo superior, junto à margem, na vertical, à mão: 

Souvenir 

 

 

No verso: 

No centro, acima, junto da margem superior, os dizeres impressos: 

                                       Bilhete Postal 

                                           Do Brasil 

Mais abaixo: Endereço 

Abaixo, junto da margem inferior, o anúncio impresso em letras vermelhas: 

 

O Chronomêtro Royal de VACHERON & CONSTANTIN de Genève obteve o 1º premio 

em 1907 e 1908 no Concurso do Observatório de GENEBRA. É o 1º relogio do mundo – 

Clubs da Casa Standard, 106, Ouvidor- Rio. 

O cartão apresenta a divisão vertical separando o espaço dedicado ao texto da 

mensagem, do espaço dedicado ao endereçamento. Esses espaços, porém, não são 

equivalentes. O espaço do endereçamento é várias vezes maior do que o reservado à 

mensagem. Este, por ser exíguo, tem  as linhas para o texto dispostas na vertical. 

Diz a mensagem: 

Alzira 

Que com os nossos gozes saúde, é o que desejo. Eu vou passando bem graças ao Bom 

Deus; e também o Ruy. Muito me alegrou em receber o teu prezado cartão continue. 

Saudades da mana – Lili 

 

Junto da margem superior, de cabeça para baixo;  

9-3-1910 

 

À direita, o endereçamento:  

Endereço [impresso] 

Á Senhorita  

Alzira de Meira Guimarães  

 ao cuidado 

 do Cel  Olympio Guimarães  

Linha Paulista 

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

com marca de carimbo. 

Observação: Rui, mencionado na mensagem, era o filho primogênito de Anália, irmã 

casada de minha avó Alzira. 
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Cartão n. 37 
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ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 9,0 cm x 14,0 cm. 

 

Técnica de impressão: Cartão impresso em relevo e em cores (cromolitografia). A 

ilustração foi impressa em cartão independente e colada sobre o suporte. Bordas 

retas. 

 

Decoração posterior: Não há.  

 

Ilustração:  

Talvez um dos mais belos cartões da coleção, por sua simplicidade e elegância. 

Impresso em relevo de modo a dar a impressão de tridimensionalidade a uma moldura 

de formato oval, ilusão reforçada pela sombra em sfumato. A ilustração emoldurada 

tem os mesmos tons lilases do suporte. Foi impressa em separado e a ele colado, 

apresentando perfeito acabamento. Representa idílica paisagem, à beira de um 

plácido rio, em que se vê uma jovem, de vestido lilás e chapéu de palha, avançar por 

entre irides germanicae, colhendo-as para, decerto, com elas elaborar um belo arranjo 

floral.  

 

PROCEDÊNCIA: Alemã, conforme informações colhidas no verso do cartão. 

 

Língua usada na impressão: inglês e alemão. 

 

Edição:  

No verso, no canto inferior esquerdo, de cabeça para baixo: Printed in Germany. 

Junto da margem esquerda, na vertical: 

Meissner & Buch, Leipzig, Küstler-Postkarten serie 1555.  Jris Serie Spaziergang.” Ges 

gesch.  

 

Data de circulação: 1910, de acordo com a data da mensagem. 

 

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

Data da mensagem: 5-7- 1910. 

No anverso: Não há inscrições nem impressas, nem manuscritas. 

No verso:      
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O cartão não traz nenhum dizer impresso. Só os dizeres que podem ser lidos no item 

edição. Verticalmente dividido, o verso apresenta os espaços de praxe. 

 

Diz a mensagem: 

Alzira 

Que com os nossos gozes saúde, é o que desejo. Eu vou passando bem graças ao Bom 

Deus; e também o Ruy. Muito me alegrou em receber o teu prezado cartão continue. 

Saudades da mana – Lili 

 

Junto da margem superior, de cabeça para baixo: 

9-3-1910 

 

À direita, o endereçamento:  

Endereço [impresso] 

Á Senhorita  

Alzira de Meira Guimarães  

 ao cuidado 

 do Cel  Olympio Guimarães  

Linha Paulista 

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. 38 

 

 

 

 



163 
 

 

ASPECTO FÍSICO:   

Dimensões: 8,6 cm x 13,5 cm. 

 

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

Bordas retas. 

  

Decoração posterior: Detalhes colorizados à mão.  

 

Ilustração:  

 

Composição fotográfica constituída por um cartão em que se lê: Mil Bejos, em 

português incorreto. Cartão esse guarnecido de larga fita de veludo, e, junto ao qual, 

se vê deposto um ramo de cravos, com duas flores desabrochadas e alguns botões. 

Segundo a linguagem das flores, cravos significam fascínio e boa sorte para uma 

mulher. Detalhes realçados com cor.  

 

PROCEDÊNCIA: Aparentemente francesa. No verso, no canto inferior esquerdo, está 

impresso: Deposé (Registrado). 

 

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

português, o que significa que, provavelmente, uma casa comercial brasileira 

encomendou o cartão a uma editora na Europa. 

 

Edição: Sem referências. 

 

Data de circulação: 1910, de acordo com a data da mensagem. 

 

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

Data da mensagem: 28-8-1910. 

No anverso: No alto, à direita: 28-8-1910 

No centro, completando a mensagem do cartão: A ti MIL BEJOS [sic] da tua Yayá. 

No verso: 

O cartão não traz nenhum dizer impresso. Verticalmente dividido, o verso do cartão 

apresenta os espaços de praxe.  

 

Diz a mensagem: 

Saudosa Alzira 
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Sinceras saudações 

Li com grande prazer a tua bonita cartolina que veio provar-me a delicadeza das [sic] 

teus sentimentas [sic].    Nós graças a Deus estamos bons [sic] e o mesmo se dá em tua 

casa. 

Tens passeado muito? É bonita a cidade? Torrinha, sem novidade. D. Analia 

acostumou-se ahi? Diverte [sic] bastante ahi, mas escreve sempre para mitigar as 

nossas saudades. Adeus! Saudades a D. Analia e um beijo no Ruy. 

Saudades de todos de casa. [por falta de espaço a última frase foi escrita junto à 

margem superior, de cabeça para baixo.] 

 

À direita, o endereçamento:  

Mlle 

Alzira Guimarães  

 Ao/ c 

do Snr. Prof. Jorge Leme   

Doradas [sic, por Dourado] 

 

Selo: O selo foi removido, mas há ligeira marca de carimbo, o que indica que o cartão 

circulou de fato.  

Observação: Pelos dizeres da mensagem, nota-se que Iaiá convivia, mas não tinha 

intimidade, com a família de minha avó, pois trata Anália por Dona (talvez em 

respeito ao seu novo status, de senhora casada). Comete algumas faltas de português, 

provavelmente por ser estrangeira. Seria de origem italiana? (Chama cartão-postal de 

cartolina). Ver o cartão n. 45, também de autoria da missivista. Notar que a caligrafia 

deste último é bem distinta do aqui analisado. 

Alzira achava-se naquela altura em visita na casa de sua irmã Anália, na cidade de 

Dourado. Dourado fora elevado a município em 1891 e está localizado no centro 

geométrico do Estado de São Paulo. Tinha antigamente o nome de São João Batista 

dos Dourados, daí a confusão feita pela missivista com o nome da cidade. 

 


