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Dear friends of ex-libris
Here comes some very pleasant news from Portugal, which is also a 'building block' for the
normalization of encounters between people. It is with pleasure that I pass it on to everyone.
As a supplement, here is a selection of Portuguese ex libris from the website of the Frederikshavn Art
Museum.
With kind regards
Klaus Rödel
Liebe Exlibrisfreunde
Hier kommt eine sehr erfreuliche Nachricht aus Portugal, die auch ein ‚Baustein‘ für die
Normalisierung der Begegnungen zwischen Menschen ist. Mit Freude gebe ich sie an alle weiter.
Als Ergänzung folgt eine Auswahl portugiesischer Exlibris aus der Webseite des Frederikshavn
Kunstmuseum.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Rödel
Chers amis d'ex-libris
Voici une très bonne nouvelle en provenance du Portugal, qui est aussi un "bloc de construction" pour
la normalisation des rencontres entre les personnes. C'est avec plaisir que je le transmets à tous.
En complément, voici une sélection d'ex libris portugais provenant du site web du Musée d'art de
Frederikshavn.
Avec mes salutations distinguées
Klaus Rödel
Cari amici di ex-libris
Arriva una notizia molto piacevole dal Portogallo, che è anche un "mattone" per la normalizzazione
degli incontri tra persone. È con piacere che lo trasmetto a tutti.
Come supplemento, ecco una selezione di ex libris portoghesi dal sito web del Frederikshavn Art
Museum.
Con cordiali saluti
Klaus Rödel
Estimados amigos de ex-libris
Aquí llegan noticias muy agradables de Portugal, que también es un "bloque de construcción" para la
normalización de los encuentros entre personas. Es un placer transmitirlo a todos.
Como complemento, he aquí una selección de ex libris portugueses del sitio web del Museo de Arte
de Frederikshavn.
Con saludos cordiales
Klaus Rödel

Дорогие друзья экслибриса
А вот и очень приятные новости из Португалии, которая также является "строительным
блоком" для нормализации встреч между людьми. Я с удовольствием передаю его всем.
В качестве дополнения приводим подборку португальских экслибрисов с сайта
Художественного музея Фредериксхавна.
С наилучшими пожеланиями
Клаус Рёдель

Caros Académicos, Delegados, Colaboradores e Amigos,

Muito boa tarde,
Em junho, acolhemos a nossa última sessão académica, pela primeira vez em formato digital, através da
plataforma zoom. Participaram então 70 pessoas que nos acompanharam de modo entusiástico desde
Portugal e Brasil, numa longa e produtiva tarde de trabalho.
Agora que chegamos ao fim do período estival, vacinada que se encontra a maioria da nossa população e
acautelados que continuam a ser os procedimentos de proteção contra a COVID-19, é tempo de retomarmos
as nossas sessões mensais de modo presencial.
E este regresso dificilmente poderia ocorrer num contexto mais propício, ou seja, e uma vez mais, por ocasião
das 'Jornadas Europeias do Património'.
Por isso, é com a maior satisfação que convidamos Todos para mais uma tarde ex-librística constituída pelas
habituais exposição e conferência, desta feita a propósito do bicentenário da morte de Napoleão
Bonaparte (1821-2021), de acordo com o cartaz que segue no corpo deste mesmo email (vide infra).
Uma tarde que será, certamente, preenchida de cultura, mas também de amizade e do já muito aguardado
convívio!

Gratos por toda a colaboração, despedimo-nos com as melhores saudações académicas,
Ana Cristina Martins
Presidente

José Estevéns Colaço
Vice-Presidente

Madalena Ferreira Jordão
Secretária-Geral
Academia Portuguesa de Ex-Líbris
Rua Almirante Pessanha, n.º 1
1200-002
[Salão do R/c (ao Sacramento, Chiado)]

GPS: 38.711420, -9.140645
academiaportuguesadeexlibris@gmail.com
https://www.facebook.com/academiaportuguesadeexlibris/
https://www.facebook.com/groups/218404861618875/?fref=ts
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Sinopse da conferência
A criação da Ordem da Legião de Honra, em 1802, pelo 1º Cônsul Napoleão Bonaparte, marcou
uma verdadeira cissão com as práticas do Antigo Regime e acabou por dar forma a quase todas as
atuais ordens honoríficas, nomeadamente à portuguesa Ordem da Torre e Espada, quando recriada
em 1832. A Legião de Honra teve um papel relevante como instrumento diplomático durante o I
Império, realçando-se toda uma série de trocas de grã-cruzes ocorridas entre Napoleão e os vários
soberanos europeus (incluindo com o Príncipe Regente D. João) e cujas insígnias os Marechais e
os Grandes do Império passaram a ostentar orgulhosamente. Serviu ainda esta nova mas
prestigiada Ordem honorífica francesa para premiar os militares portugueses da Legião Portuguesa
que acompanharam o Grand Armée até à Rússia, e que serão lembrados. Serão ainda
apresentadas outras Ordens coevas criadas pelos familiares do clã Bonaparte elevados a chefes

de Estado, e que serviram para tentar legitimar a sua autoridade régia e garantir partidários, e cujas
insígnis são raras, pois tiveram poucos anos de existência.
Breve nota curricular do conferencista
Académico Fundador e Secretário-Tesoureiro da Academia Falerística de Portugal e Editor do seu
Boletim Pro Phalaris; Membro de várias associações estrangeiras de Falerística; Académico
Correspondente da Academia de Marinha.
Durante 10 anos foi Oficial de Artilharia do Exército. Colecionador de condecorações,
documentação, fotografia antiga e iconografia. Atualmente, além de continuar a fazer investigação
histórica com vista à publicação de novos trabalhos editoriais nesta área, desempenha funções de
Consultor de Falerística na Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas (Presidência da
República) e é Consultor Científico do novo Museu do Tesouro Real (Palácio da Ajuda).
Entre várias monografias e muitos artigos de que é autor, destaca-se o livro “Ordens e
Condecorações Portuguesas 1793-1824”, da Tribuna da História – vencedor do PRÉMIO DEFESA
NACIONAL
2009, concedido pelo Ministério da Defesa Nacional.

Exlibris Portugal

Richard Abat

Jose Alfredo

Rnato Araujo

Severino Aulo-Gélio

Fernando Coroado

Rui Fernandez

J. Gardeizesa

Alberto Carvalho

Esperanca / Ferreira

Adolfo Faria de Castro

Antonio Pais Ferreira

Eduardo Dias Ferreira

Luis Eduardo Ferreira

Lima de Freitas

Aulo Gelio

Paes Ferreira

D. Raguel Gameiro

Sanso Gomez

Luiz Ferros

Ernesto Ganes

Luis Horta

Alberto Lima

P. Lopez

Joan Josef Machado

Antonio Lima

Raul Lino

Jose Martins

Joao Paulo Lima

Ad. Loueiro

Agneto Memlik

Carlos Miguel

Jorge de Oliveira

Antonis Piedade

A.J. de Gouvea Neves

Rui Palhè da Silva

Gauveio Portuense

Jorge Neves

Isaias Peixoto

Jorge Preto

Antonio H.C.S. -Rodriques

J. Solas

Luis Varionculos

J.G. Santos Silva

Antonio Teixeira Jacinto

Mario Rudrigues Vinhas

Aulo-Gelio Severino

Joao Trigueros

M. Woloemut

C.F. Yncio

Forrester / Ferreira
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