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Apresentação 

Chamo-me António Manuel Fernandes do Couto e sou filatelista de coração. 

Os meus primeiros selos foram adquiridos em 1965 a um primo, que era 

colecionador. O gosto pelos selos tornou-se um passatempo, não é uma coleção muito 

grande, no entanto cada peça tem um valor imensurável para mim. Inicialmente 

colecionava selos de todos os temas. 

No entanto como todos os anos os meus pais faziam uma viagem, comecei a 

colecionar selos relacionados com os lugares que visitava - paisagens, monumentos, 

fauna e flora desses sítios, religião e as suas festas.   



A destruição dos habitats naturais são um problema real. A biodiversidade 

mundial diminuiu de forma alarmante em meio século: mais de 25.000 espécies quase 

um terço das conhecidas, correm o perigo de desaparecer. 

Um habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma 

determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. O habitat está relacionado 

ao lugar, ou ambiente físico em que esse organismo vivo e onde por encontrar alimento, 

abrigo, proteção e companheiros de reprodução. O ambiente natural em que vive o 

animal, planta ou organismo pode ser terreste ou aquático.  

Um habitat é composto por fatores físicos como solo, humidade, temperatura, 

intensidade de luz, fatores bióticos, como a disponibilidade de alimentos e a presença 

ou ausência de predadores. Cada organismo tem certas necessidades de habitat para 

as condições em que irá prosperar, alguns são tolerantes a grandes variações, outros 

são muito específicos com as suas exigências. 

Quando ocorre algum desequilíbrio num habitat os animais, plantas ou 

organismos que aí vivem correm o risco de desaparecerem. Por esse motivo foram 

criadas reservas naturais no sentido de os proteger e desta forma fomentar e onde se 

mantém o equilíbrio natural da vida animal. 

 

  



Para iniciar a coleção apresento os primeiros animais a desaparecer – os 

dinossauros – e que hoje em dia é possível conhecê-los através dos seus fósseis, que 

devem também eles ser preservados. 

 

 

 



Os próximos nove selos são da flora americana. Onde podemos ver vários 

habitats como o deserto, floresta, planícies, áreas aquáticas e tundra.  



  



  



  



 

  



Segue agora alguns animais originários do continente asiático, de países como 

a Malásia, Tailândia e Sri Lanka. 

 



  



 

  



Do continente africano, Angola, São Tomé e Príncipe e Tanzânia. 

  



  



Da Oceânia, um habitat aquático da Nova Zelândia. 

 

Do continente europeu, apresento um habitat de morcegos originário de França.  



Alguns exemplares de aves originárias da Finlândia. 

 

Em Portugal, o Lince ibérico é uma espécie protegida e em vias de extinção. 

 

  



Por fim, apresento um parque no Sri Lanka com o objetivo da proteção dos 

animais e da biodiversidade.  



  



 

 


