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Um briefing dirigido ao DGS 

Selos pela Saúde Respiratória 

Uma ideia com história mas sem revivalismo 

Uma promoção de saúde  
de custo reduzido e  
com potencial impacto 

Inovação e criatividade  
para a saúde em papel  
ou em multimedia 
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Selo - História 
...pelo ano de 1903, o chefe de 
estação de Correios de 
Copenhague, na Dinamarca, 
Einar Holbøll (1865-1927) teve 
uma excelente ideia.  

Imaginou que através de toda a 
correspondência que era 
enviada por altura do Natal, 
algo poderia ser feito por todas 
as pessoas que precisavam de 
auxílio, desde que fosse 
possível pedir uma taxa extra 
voluntária.  



Selo - História 

Na verdade, foi a sua filha que lhe deu esta ideia. 

Com este objectivo, nasceu o selo de Natal 
dinamarquês, e em 1904 os primeiros selos de 
Natal, ou Julesmærke estavam à venda nas 
estações do correio por 2 øre cada exemplar.  



Selo - História 

Uma vez que no início 
do século XX a 
tuberculose era um 
grande problema, a 
primeira coisa que se 
fez com o produto da 
campanha foi construir 
um Sanatório perto de 
Kolding  

antes 

agora 



Selo - História 

Ainda na 
actualidade se 
mantém o hábito 
do selo de Natal 
(Julemarke)  



Selo - História 

Também nos Estados Unidos se 
radicou o hábito do selo de Natal 

1º selo de Natal para  

conseguir fundos na luta 

contra a tuberculose 

1907 



Selo - História 

O primeiro selo dos EUA foi 
promovido pela snra. Emily Bissell, 
uma activista da Cruz Vermelha 
Norteamericana, que tinha já 
considerável experiência de 
angariação de fundos.  

A sua missão era arranjar $300 
dólares, necessários para manter o 
Sanatório Brandywine a trabalhar 
por mais um Inverno. 

 



Selo - História 
Imprimiu do seu bolso as primeiras 
50000 vinhetas americanas, 
vendidas no lobby dos correios de 
Wilmington a partir do dia 7 de 
Dezembro de 1907. 

Os selos eram colocados em 
envelopes que tinham escrito: 
 
Put this stamp with message bright  
On every Christmas letter;  
Help the tuberculosis fight,  
And make the New Year better.  
These stamps do not carry any kind of mail  

but any kind of mail will carry them. 



Selo - História 
No primeiro dia, a snra. Bissell conseguiu $25 dólares. Mas as 
vendas abrandaram nos dias seguintes e foi-se dando conta que 
não iria atingir o seu alvo de $300 dólares. Desesperada, foi de 
combóio a Filadélfia, onde esperava encontrar uma voz para a sua 
causa no The North American, um dos jornais mais populares da 
cidade.  

E aí ela teve êxito.  

Cada dia no The North American, surgiam artigos sob o tema 
“Stamp Out Tuberculosis.” Os selos venderam-se tão rápido que 
ela teve de mandar fazer mais 250 000.  

A campanha de Filadélfia captou a atenção do Presidente 
Theodore Roosevelt, que subscreveu com entusiasmo os selos de 
Bissell.  

No final da época natalícia, Emily Bissell tinha conseguido  
$3 000 dólares. 



Selo – História – em Portugal 
Selos de porte franco de 1904 

Provavelmente os primeiros 
selos do mundo dedicados à 
luta contra a tuberculose 

Iniciativa da Raínha D. Amélia 



Selo – História – em Portugal 
Em 1929, a antiga funcionária do I. A. N. T., 
Senhora D. Irlinda Rebelo Santos, quem a 
expensas suas mandou fazer uma emissão de  
20 000 exemplares, ràpidamente esgotados, e 
inspirados num quadro de Veronese, 
representando a Ciência.  



Selo – História – em Portugal 
Acompanham a história e as finanças da ANT, do 
IANT, do STDR e chegam aos anos 80, sempre 
cumprindo a sua missão de ajudar os orçamentos 
de prevenção e tratamento da tuberculose  



Selo – História – em Portugal 
A partir de 1989 retomam com a ANTDR, visando 
sobretudo a saúde respiratória nas Escolas  



Grupo de selos 

classificado 

em 1º lugar 

no concurso 

internacional 

da União Internacional 

Contra a Tuberculose 

(IUAT) 

Selo – História – em Portugal 
Recorrendo à creatividade dos alunos do IADE 
melhora o poder de comunicação do selo  



Selo - Ícone 

O selo, como pequena peça de arte tem 
espaço para representar um poderoso 
instrumento de: 

 marketing de saúde 

mensagem de representação 

logotipo de uma campanha 

ex: ALA – “The Christmas Seal People” 



Selo - Ícone 



Selo - Cultura  

Veículo ainda hoje com visibilidade 
mundial 

Green’s Catalog of Tuberculosis Stamps 

Qualidade sujeita a reconhecimento 

Presente em sites de coleccionismo 

Exposições susceptíveis de atenção 

Um valor (ver ebay.com, etc.) 



Selo - Cultura 



Selo – Imagem de Campanhas 

Tabagismo 

Asma 

Ambiente e Respiração 

Exercício e Desporto 

DPOC 

Efemérides diversas 



Selo – Imagem de Campanhas 



Selo – Ponte para Outras Organizações 

Indústria do Ambiente 

Divulgação sobre Lei do Tabaco 

Estado – campanhas conjuntas 

Outras ONG com actividades de recolha 
de fundos para fins designados  

... 



Selo – Projecto Museológico 

Ministério da Saúde 

CTT 

Telecomunicações – Internet 

Educação – Museus Escolares (?) 


