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Ao longo da sua vida, o Professor Orlando Ribeiro foi juntando um conjunto 
de postais adquiridos no decorrer das muitas viagens pelo país e pelo estrangeiro, 
mas também enviados pelos inúmeros colegas e amigos espalhados pelo mundo.

Em 2005, esses postais foram amavelmente entregues ao Centro de Estudos 
Geográficos pela sua esposa, a Professora Suzanne Daveau, como parte do Espó-
lio Científico do Professor.

Foi decidido incluir na Fototeca todos os postais que não continham corres-
pondência privada. Os restantes foram separados e arquivados na secção de Cor-
respondência privada do Espólio, que será depositada no Arquivo de Cultura 
Portuguesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de Portugal.

A Fototeca do Centro de Estudos Geográficos acaba de organizar sistema-
ticamente este material, criando assim a “Colecção de postais ilustrados do 
Professor Orlando Ribeiro”.

Esta colecção é composta por 2075 postais ilustrados. Estes encontram-se agru-
pados por origem geográfica, com 61 exemplares da África, 67 da América, 27 da 
Ásia (exclusivamente dos antigos territórios da Índia Portuguesa) e 1829 da Europa. 
Entre estes, destacam-se, pelo maior número de postais e cobertura geográfica mais 
completa, os alusivos ao território de Portugal Continental, com 1085 exemplares.

Para além dos postais a preto e branco retocados a cor, exemplares magníficos 
pela minúcia do trabalho executado e pela singeleza do resultado final, muitos 
dos postais exibem paisagens entretanto significativamente alteradas ou costumes 
já extintos, o que os converte em documentos historicamente preciosos.

Completam a colecção alguns conjuntos de postais baseados em fotografias 
de estúdio, retratando poses e simulando situações que são exemplos notáveis 
do que eram as imagens atraentes de épocas já desaparecidas.
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A “Colecção de postais ilustrados do Professor Orlando Ribeiro” encontra- 
-se acondicionada em pastas e é complementada por uma base de dados que 
permite a pesquisa geográfica dos mesmos.

Apresentam-se a seguir exemplos significativos da colecção (figs. 1-8).

Fig. 1 – Rio Mondego (Edição da Comissão de Turismo, Coimbra).
Fig. 1 – Mondego River.

Fig. 2 – Espinho. Banhistas na Praia (Emílio Biel, Porto).
Fig. 2 – On the beach.
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Fig. 4 – Os namorados  
(Edições Geschützt).
Fig. 4 – The lovers.

Fig. 3 – Pescadores (Edição do Bazar 
Couto Viana, Viana do Castelo).

Fig. 3 – Fishermen.

Fig. 5 – Volubilis. Vista aérea das ruínas (Ed. «La Cigogne»).
Fig. 5 – Aereal view of the ruins.
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Fig. 6 – Paris. Boulevard des Capucines (J. H.).

Fig. 7 – Camponesas belgas em 1921 (Liège, Musée de la Vie Wallonne, Ern Thill, Bruxelles).
Fig. 7 – Belgian country women.
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Fig. 8 – Uma adega de champanhe (Collection Champagne Pommery & Greno, Reims).
Fig. 8 – A champagne cave.




