
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

SObrE O bLOCO AbOUT THE SOUVENIr SHEET

Edital nº 23A
Arte: Babi W. Steinberg
Processo de Impressão: ofsete
Bloco com 2 selos
Papel: Cuchê gomado
Valor facial: R$ 3,00 cada selo
Tiragem: 100.000 blocos
Área de desenho: 38mm x 38mm 
Dimensões do selo: 38mm x 38mm 
Dimensão do bloco: 110mm x 70mm
Picotagem: 11,5 x 11,5
Data de emissão: 05/12/2014
Locais de lançamento: em todas as DR’s
Impressão: Casa da Moeda do Brasil

Prazo de comercialização pela ECT: até
31 de dezembro de 2016 (este prazo não 
será considerado quando o selo/bloco for 
comercializado como parte integrante das 
coleções anuais, cartelas temáticas ou 
quando destinado para fins de elaboração 
de material promocional).
Versão: Departamento de Filatelia e
Produtos/ECT

Os produtos podem ser adquiridos na loja 
virtual dos Correios: www.correios.com.br/ 
correiosonline ou na Agência de Vendas 
a Distância - Av. Presidente Vargas, 3.077 
- 23º andar, 20210-973 - Rio de Janeiro/ 
RJ - telefones: (21) 2503-8095/8096; Fax: 
(21) 2503-8638; e-mail: centralvendas@ 
correios.com.br. Para pagamento, envie 
cheque bancário ou vale postal, em nome da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
ou autorize débito em cartão de crédito 
American Express, Visa ou Mastercard.

Código de comercialização: 852100981

Stamp issue nº 23A
Art: Babi W. Steinberg
Print system: Offset
Sheet size: Souvenir sheet with 2 stamps
Paper: Gummed chalky paper
Face value: R$ 3,00 each stamp
Issue: 100.000 souvenir sheets
Design area: 38mm x 38mm 
Stamp dimensions: 38mm x 38mm
Souvenir sheet dimension: 110mm x 
70mm
Perforation: 11,5 x 11,5
Date of issue: December 5th , 2014
Places of issue: All DR’s
Printing: Brazilian Mint

Term for commercialization by ECT:
up to December 31st, 2016 (this delay 
does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of yearly 
collections, as thematic cards, or yet, 
whenever they are meant to be distributed 
as promotional items).
English version: Department of Philately 
and Products/ECT.

Orders can be sent to the following address: 
Distance Sales Office - Av. Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar, 20210-973 - Rio 
de Janeiro/RJ, Brazil. Telephones 55 21 
2503 8095/8096; Fax 55 21 2503 8638; 
e-mail: centralvendas@correios.com.
br. For payment send authorization for 
charging to credit cards American Express, 
Visa or Mastercard, or international postal 
money order (for countries with which 
Brazilian Post has signed agreements).

Code: 852100981

A imagem do bloco possui um fundo 
comum aos dois selos e ondas na 
parte superior, decoradas com arranjo 
natalino, e inferior, onde se vê um navio, 
simbolizando a preocupação de São 
Nicolau com os navegantes. Em cada selo 
aparece a figura de São Nicolau segurando 
os cajados vistos nas laterais do bloco. No 
primeiro selo, os sapatos e as meias com 
as moedas de ouro remetem a uma das 
lendas sobre o Santo, no qual este enviou 
dinheiro para o dote de três donzelas. No 
segundo selo, a representação de outro 
milagre de São Nicolau, que ressuscitou 
três jovens.  A técnica utilizada foi desenho 
a lápis finalizado com pintura digital no 
photoshop.

The image of the block has a common 
background for both stamps and waves 
at the top, decorated with Christmas 
ornaments, and at the bottom, where a 
ship may be seen, symbolizing the concern 
of St. Nicholas with the navigators. In each 
stamp Saint Nicholas appears holding the 
rods seen on the sides of the block. In the 
first stamp, the shoes and socks with gold 
coins refer to one of the legends about 
the Saint, in which he sent money for the 
dowry of three maidens. In the second 
stamp, the representation of another 
miracle of St. Nicholas, who raised three 
young men from the dead.  The technique 
used was pencil drawing finalized with 
digital painting in photoshop.
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São Nicolau

São Nicolau nasceu durante o século III em Lycia, na 
Ásia Menor, no que é hoje a Turquia. Seus pais ricos, que 
o criaram para ser um cristão devoto, morreram em uma 
epidemia antes que ele se tornasse adulto.

Obedecendo as palavras de Jesus, Nicolau deu tudo o 
que tinha para ajudar os pobres, os doentes e os que sofrem. 
Uma história fala de um homem que estava passando por 
tempos difíceis e não tinha dinheiro para fornecer dotes para 
suas três filhas. As jovens seriam vendidas como escravas. 
Para evitar esta tragédia, Nicolau apareceu por três vezes, 
encoberto pela escuridão da noite, para jogar ouro pela 
janela para dentro da casa, poupando assim as jovens de 
um destino terrível.

Mais tarde, quando foi bispo de Myra, se tornou famoso 
por  seus atos santos. Nicolau sofreu por sua fé e foi exilado 
e preso sob o governo do imperador romano Diocleciano, 
que implacavelmente perseguia os cristãos. Após a sua 
libertação, o bispo Nicolau participou do Concílio de Nicéia, 
em 325 d.C.  O Aniversário de sua morte, 6 de dezembro, 
tornou-se um dia de festa de celebração que é amplamente 
comemorada em muitos lugares ao redor do mundo nos dias 
atuais.

Quando uma pessoa viveu em um período tão remoto 
como São Nicolau, às vezes é difícil separar os fatos de 
lenda. Todas as histórias sobre ele, no entanto, revelam 
seu caráter e nos ajudam a entender por que ele tinha tanta 
popularidade.

São Nicolau, a pessoa de fé por trás do Papai Noel é 
importante, pois ele aponta para o verdadeiro significado 
do Natal, o nascimento de Jesus. O espírito de São Nicolau 
incentiva a dar mais do que receber, a compaixão mais do 
que o consumo. Sua vida de cuidados para os necessitados, 
especialmente crianças, mulheres, prisioneiros e marinheiros, 
fornece um modelo digno para a vida moderna.

Carol Myers, Centro São Nicolau, 
Michigan – Estados Unidos

Saint Nicholas

Saint Nicholas was born during the third century in Lycia, 
Asia Minor, in what is now Turkey. His wealthy parents, who 
raised him to be a devout Christian, died in an epidemic 
before he was fully grown. 

Obeying Jesus’ words, Nicholas gave all that he had to aid 
the poor, the sick, and the suffering. One story tells of a man 
who had fallen on hard times and had no money to provide 
dowries for his three daughters. The young women were to 
be sold as slaves. To prevent this tragedy, Nicholas came 
three times under cover of darkness, to toss gold through the 
window into the house, thus saving the young women from 
such a terrible fate. 

Later when he was Bishop of Myra he became famous for 
such saintly deeds. Nicholas suffered for his faith and was 
exiled and imprisoned under the Roman Emperor Diocletian, 
who ruthlessly persecuted Christians. After his release, 
Bishop Nicholas attended the Council of Nicaea in AD 325. 
The anniversary of his death, December 6th, became a feast 
day of celebration that is widely celebrated in many places 
around the world today.

When a person lived as long ago as St. Nicholas, it is 
sometimes difficult to separate fact from legend. All the 
stories about him, however, reveal his character and help us 
understand why he has had such enduring popularity.  

St. Nicholas, the person of faith behind Santa Claus, is 
important because he points to the true meaning of Christmas, 
the birth of Jesus. Nicholas’ spirit encourages giving more 
than receiving, compassion more than consumption. His 
life of care for those in need, particularly children, women, 
prisoners, and sailors, provides a worthy model for modern 
life.

Carol Myers, St. Nicholas Center, 
Michigan - USA


