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O presente projecto tem como propósito a realização de uma série 

de selos alusiva às espécies cinegéticas de Portugal, no campo de 

investigação do design filatélico, e resultou de uma proposta aos CTT, 

Correios de Portugal, que de imediato anuíram dada a inexistência no 

selo postal português. 

O tema não foi assim escolhido de forma arbitrária, mas está 

relacionado com a necessidade de preencher essa lacuna.

Para maior solidez do projecto, efectuou-se um levantamento dos 

selos existentes na temática cinegética de outros países, como meio 

de comparação, com a finalidade de representar as espécies cinegéticas 

de maior relevância em Portugal Continental.

A emissão da série é constituída pelas seguintes peças filatélicas:            
•  Série completa (conjunto de seis selos); 

•  Bloco filatélico (contendo dois selos); 

•  Sobrescrito do 1º dia com série completa; 

•  Sobrescrito do 1º dia com bloco especial; 

•  Pagela anunciadora da emissão; 

•  Carimbo comemorativo do 1º dia de circulação.    

Tendo em atenção o tipo de solução proposta e a natureza da ilus-

tração espera-se que este projecto represente um real contributo do 

design gráfico para a concepção do selo postal português.

Palavras-chave  
Design gráfico, Selo postal, Filatelia, Portugal 2011

Resumo

Design de série de selos Espécies Cinegéticas de Portugal  
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Abstract

The current project aims to design a series of stamps allusive to 

the cinegetic species in Portugal, in the field of philatelic design, 

and resulted in a proposal to CTT, Portugal Post Office, this 

concept was immediately accepted by them, due to the absence of 

this theme in the philatelic series issued until the present time. 

It was even considered an opportunity to fulfill this gap.

To validate the Project, a survey was made about the existing 

hunting stamps in other countries, as a means of comparison, in 

order to represent the hunting species of greater importance in 

mainland Portugal.

The series include the following philatelic items:

•  Stamps (six stamps); 

•  Souvenir Sheet (containing two stamps); 

•  First day envelope for the six stamps; 

•  First day envelope with block; 

•  Brochure; 

•  1st day postmark.    

By the way they were desigual and form of the illustration, it is 

expected that this project represents a contribution to the Portuguese 

postage stamps design.

Key words  
Graphic Design, Postage Stamp, Philately, Portugal 2011

Design de série de selos Espécies Cinegéticas de Portugal  
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O Projecto de investigação que agora se apresenta está organizado 

da seguinte maneira: elementos pré-textuais, elementos textuais e 

elementos pós-textuais. Cada uma destas divisões está estruturada 

da seguinte forma: 

Elementos pré-textuais (pp. i - xix) que inclui dedicatória, agradeci-

mentos, epígrafe, resumo, abstract, sumário, índice geral, índice de 

figuras, índice de tabelas e acrónimos; 

Elementos textuais (pp. 1 - 108 ) que correspondem à parte de 

exposição do projecto e é constituída de três partes fundamentais:

— Introdução (pp. 3 - 15) compreende a delimitação do assunto 

tratado, objectivos da pesquisa e outros elementos necessários 

para situar o tema de trabalho, como a "questão de investigação", 

metodologias utilizadas e o desenho da investigação (organograma); 

— Desenvolvimento (pp. 17 - 101) abrange a exposição ordenada e 

pormenorizada de todo o Projecto — dividido em duas secções 

(metodologia projectual utilizada e estrutura do Projecto) e três 

subsecções, que aprofundam e ajudam a clarificar todo o processo 

criativo — e a validação do Projecto; 

— Conclusões (pp. 103 - 108) encerra as considerações finais corres-

pondentes aos objectivos, hipóteses e as futuras linhas de investigação. 

Elementos pós-textuais (pp. 109 - 177) complementam o trabalho 

e são constituídos pelas referências bibliográficas, bibliografia, 

glossário, apêndice e anexos.

Sumário

Design de série de selos Espécies Cinegéticas de Portugal  
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Partindo do pressuposto que o selo postal é um tipo de testemunho

histórico, cultural, de valor permanente e detentor de uma linguagem 

específica, e o design gráfico uma forma de comunicar visualmente 

um conceito, uma ideia, um processo cultural indispensável ao 

funcionamento no presente e no futuro, pensou-se iniciar estudos 

onde esta relação fosse tratada e, quando necessário, analisada com 

fundamentos procedentes de outras áreas de investigação científica, 

de modo a gerar novo conhecimento científico e incentivar futuras 

gerações à investigação activa no campo disciplinar do design gráfico.

No presente projecto reúnem-se, entre outras áreas, a filatelia2, 

o design gráfico, a ilustração vectorial, a tipografia e a fauna cinegética. 

Desde cedo se definiram os principais objectivos do projecto: a criação 

do design de uma nova série selos postais, cuja denominação seria 

"Espécies Cinegéticas de Portugal".

Para a sua concretização, procedeu-se a uma exaustiva pesquisa acerca 

das temáticas nacionais existentes e confirmou-se a inexistência do 

tema. Consequentemente, elaborou-se um ante-projecto de uma 

série de três selos alusiva às espécies cinegéticas de Portugal (fig. 01). 

Para agilizar o ante-projecto, achou-se conveniente propor uma 

reunião de apresentação à Direcção Artística de Filatelia dos CTT, 

Correios de Portugal, com o intuito de discussão do tema e na 

expectativa de futuramente se desenvolver a série completa. 

1. Âmbito do projecto de investigação

Introdução  Âmbito do projecto de investigação

Figura 01  Série: Espécies cinegéticas portuguesas. 
Desenho de Nádia Carmo, 2009.

“Stamps might seem to be a small part of  everyday life, 
but look again: stamps are the contents of  

the world's biggest public 'art gallery' and provide a diverse 
and striking picture of  the world.” 1

2 A Filatelia é o estudo e 
o conjunto de actividades 

respeitantes à emissão, 
promoção, comercializa-

ção e coleccionismo de 
selos e de outros valores 

filatélicos. [Consult. 10 
Março 2010] Disponível 

em http://www.ctt.pt/
fectt/wcmservlet/ctt/par-
ticulares/coleccionismo/
filatelia/coleccionar.html

1 anónimo [Consult. 17 
Novembro 2009] Dis-

ponível em http://www.
london2010.org.uk/

T.L.: Os selos poderiam 
parecer uma pequena 

parte da vida quotidiana, 
mas veja de novo: os 
selos contêm a maior 

"galeria de arte" púlica do 
mundo e fornecem uma 

imagem diversificada e 
surpreendente do mundo.
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Aceite a nossa sugestão, pensou-se que a mesma poderia ser realizada, 

garantindo assim a continuidade da investigação académica e, 

em simultâneo, constituindo um contributo para o design gráfico 

na concepção do selo postal nacional.  

Na fase de desenvolvimento do projecto, sentiu-se a necessidade 

de desenhar e registar um maior número de espécies cinegéticas 

que o inicialmente proposto. Para tanto, seleccionou-se as espécies 

cinegéticas de maior importância com base em investigações 

científicas levadas a cabo pelos investigadores portugueses, que 

nos remetem para a existência desta actividade em Portugal, de 

forma a representá-las e a perpetuá-las no selo postal nacional 

para as gerações futuras.

Tendo presente o uso da ilustração e da tipografia, sem favorecer 

uma ou outra, esperou-se particularmente, que ambas estivessem 

presentes de forma coerente. Advirta-se, contudo, que se optou por 

um estilo particular na ilustração, o desenho vectorial, sem prejuízo 

do esforço efectuado para se expressar e comunicar as necessidades 

do projecto, apesar de se admitir que a solução encontrada esteve 

na experimentação de várias alternativas. Esta exploração gráfica 

foi algo que realmente se pretendeu usufruir nas ilustrações e no 

processo criativo. 

O processo de ilustração, implícito no projecto, baseou-se no 

contributo na elaboração de estudos sobre a imagem e o audiovisual, 

da autoria de Martine Joly. 

A título de referência, no capítulo “Exemplo de análise de um anúncio” 

(Joly: 2008, pp.103-132), é analisado um anúncio que se divide em 

três tipos de mensagem: a mensagem plástica, a mensagem icónica e 

a mensagem linguística. 

Segundo a autora estes três tipos de mensagens constituem uma 

só mensagem visual e a análise de cada uma permitirá descobrir a 

mensagem implícita no conjunto do anúncio.  

Esta análise de Martine Joly foi relevante, no sentido que ajudou 

a compreender a observar e a analisar o selo postal ao longo da 

crítica literária. No caso do selo postal, os três tipos de mensagens 

implícitas representam os cinco elementos principais: país, valor, 

imagem, tema e serrilha. Partindo deste conceito, investigou-se as 

mensagens que o selo postal transmite e fez-se o levantamento dos 

selos existentes na temática cinegética de outros países como meio 

de comparação futura.

Relativamente ao projecto, elaborou-se um método projectual para 

a organização do conjunto de ideias que orientaram o processo 

criativo e que foi dividido em três fases cruciais: 

•  Estruturação do problema; 

•  Projecto e experimentação; 

•  Realização. 

O processo de ilustração estabelecido propõe contemplar sucintamente 

os seguintes pontos: 

•  Enquadramento e posicionamento da espécie;

•  Captação do melhor ângulo de representação;

•  Parte do elemento a retratar para designar o “todo” por contiguidade

de forma a descobrir e completar o que está fora do campo da 

imagem do selo;

•  Poses das espécies em relação às outras, incluindo, a cenografia;

•  Procura de uma linguagem uniforme a todas as espécies;

•  Experimentação de técnicas de ilustração e composição;

•  Suporte de papel e serrilha;

•  Cor e tipografia;



8 9Introdução  Âmbito do projecto de investigação

•  Texto, palavras necessárias e indispensáveis;

•  Síntese da mensagem visual como um dos elementos cruciais para 

o sucesso da série.

Finalmente, a série "Espécies Cinegéticas de Portugal" será 

constituída pelas seguintes peças filatélicas:

•  Série completa (conjunto de seis selos); 

•  Bloco especial (contendo dois selos); 

•  Sobrescrito do 1º dia com série completa; 

•  Sobrescrito do 1º dia com bloco especial; 

•  Pagela anunciadora da emissão; 

•  Carimbo comemorativo do 1º dia de circulação.    

Espera-se, com este projecto, que se avaliem as características, 

potencialidades e abrangência do design filatélico e se criem 

condições para auxiliar a construção da narrativa e da expressão 

gráfica através da ilustração vectorial.

O objectivo do presente projecto consistiu em encontrar uma solução 

actual e com qualidade que integrasse os conhecimentos da área 

científica que caracteriza o Design de Comunicação. 

Neste sentido e em primeiro lugar, pretendeu-se alcançar e exercitar 

os princípios, métodos e técnicas básicas do desenho aplicáveis às 

técnicas digitais e mais adequadas à ilustração vectorial, de forma 

a fornecer ao projecto uma base de conhecimentos suficiente para 

a sua evolução contínua. 

Objectivos Gerais

•  Análise da imagem do selo postal português;

•  Inovar na técnica de ilustração das espécies, no design do selo.

Objectivos Específicos

Concluir todas as peças filatélicas, referidas no âmbito de trabalho, 

com êxito e de acordo com o processo de ilustração estabelecido.

2. Objectivos

Introdução  Objectivos e questão de investigação

Interrogação central 

3. Questão de investigação

A questão de investigação — que orientou a concretização do 

projecto — consistiu no seguinte: Será que é compatível o design 

gráfico do selo postal com a representação das espécies cinegéticas ?
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Uma boa análise define-se antes de mais pelos seus objectivos, sendo 

indispensável estabelecer e elaborar uma metodologia que se adapte e 

contribua na orientação desta investigação prática. 

4. Desenho da investigação

Introdução  Desenho da investigação

Metodologia geral

Este é um projecto de carácter qualitativo e intervencionista. 

Metodologias específicas 

Optaram-se por duas fases na metodologia adoptada:

1ª Fase metodológica:

Primeiramente realizou-se a revisão da literatura através da análise 

de arquivo e do estudo de séries da temática animal; 

Efectuou-se estudos, esboços/esquissos, experimentação de técnicas 

ilustrativas de forma a encontrar e determinar a melhor técnica em 

função dos objectivos do projecto. Foi nesta fase que se propôs a 

criação da série das espécies cinegéticas e se desenvolveu toda a fase 

de ante-projecto e projecto final. 

Cumpriu-se igualmente as visitas de estudo previstas, designadamente

o "London 2010 Festival of  stamps"3 que decorreu no dia 8 de 

Maio, de 2010, em Londres, e que contou com as melhores mostras

competitivas de coleccionadores de todo o mundo, além de filatelistas, 

leiloeiros e as administrações postais, incluindo a maior presença do 

correio real, the Royal Mail. 

A visita ao “London 2010 — Festival of Stamps” foi uma rara 

oportunidade de examinar alguns dos selos originais, rolos e chapas 

de impressão, algumas das quais foram criadas para selos nunca 

emitidos, e onde se adquiriram algumas séries de grande interesse 

para a investigação e que serviram de base aos estudos caso. 

Efectuou-se ainda outra visita à Exposição Mundial de Filatelia, 

promovida pela Federação Portuguesa de Filatelia e comemorativa 

3 T.L.: Londres 2010 
Festival de selos.
O festival decorre apenas 
uma vez a cada dez anos.

dos 100 anos da Implantação da 1ª República Portuguesa, que 

teve lugar em Lisboa na FIL, de 1 a 10 de Outubro de 2010. 

Houve também oportunidade de estar em campo no habitat 

natural das espécies cinegéticas, no concelho de Mértola.

Finalmente, a 17 de Setembro de 2010, em Macedo de Cavaleiros, 

visitou-se uma feira de caça e do mundo rural, onde se recolheu 

fotografias de algumas espécies cinegéticas.

Ainda se participou no concurso "Aqui há selo ecológico" dos

Irrequietos, Serviço dos CTT, para a criação de um selo postal na 

temática "Pegada ecológica", com o intuito de chegar ao 1º lugar 

da votação do público e beneficiar do prémio final — cinco folhas 

de selos "Meu selo" atribuído aos autores dos 5 selos mais votados 

de cada categoria. O objectivo desta participicação foi o de realizar 

pré-testes com estudos do Projecto de forma a observar o compor-

tamento das ilustrações. Uma vez que a proposta foi a mais votada 

pelo público, obteve-se então a possibilidade de realizar a impressão 

de cinco folhas de selos (Apêndice E). 

2ª fase metodológica:

A segunda fase metodológica consistiu na apresentação do modelo, 

proposto, para validação e foi realizada a dois níveis:

•  Reflexão sobre o Projecto — reunindo com o orientador, Professor 

José Brandão, a fim de analisar problemas de comunicação;

•  Parecer do Director de Conceito e Design, Luiz Duran, especialista 

e designer de selos postais dos CTT Correios de Portugal — apre-

sentando o Projecto para validação. Por fim, procedeu-se a últimas 

análises e conclusões com o fim de concluir a investigação activa.

Introdução  Desenho da investigação
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Defesa da importância da investigação.

6. Benefícios

Introdução  Benefícios

Tendo em vista a dinâmica do Projecto, espera-se que sejam atingidos 

os seguintes benefícios:

•  Reflicta as características, potencialidades e abrangência do 

design filatélico;

•  Desenvolva condições para auxiliar a construção da narrativa e da 

expressão gráfica através da ilustração das espécies cinegéticas; 

•  Eleve o conhecimento científico e os projectos desenvolvidos na 

área do Design de Comunicação;

•  Possibilite o desenvolvimento de dissertações teóricas ou práticas 

na área do selo postal;

•  Contribua para uma representação sugestiva das espécies cinegéticas 

e da conservação dos recursos faunísticos na óptica do designer;

•  Proporcione às organizações representativas da actividade cinegética, 

aos caçadores, ao público em geral, apreciadores da fauna, e aos 

filatelistas observar uma série de selos.

•  Seja uma mais-valia para a Faculdade de Arquitectura da UTL, 

para a Filatelia e para os Correios de Portugal.

•  Beneficie individualmente o investigador e o orientador, dada a 

motivação e interesse pelo tema, vontade de aprender e adquirir 

conhecimento, assim como solucionar problemas de comunicação 

visuais perceptíveis no selo postal.

Espera-se que os benefícios resultantes da investigação activa possam,

no futuro, incluir um contributo real do design gráfico para a 

concepção do selo postal e desenvolver as capacidades de exercí-

cio da profissão de designer de comunicação.

Figura 02  Organograma

Gráfico que representa a estrutura formal da organização da investigação

5. Organograma
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Ao longo da investigação, o projecto esteve sujeito a factores 

críticos que condicionaram o seu desenvolvimento. Motivo pelo 

qual entendeu-se destacar os principais, a saber: 

•  Orientação do Professor José Brandão, especialista consagrado 

na área do design gráfico e na realização de diversos selos para os 

Correios de Portugal.  

•  Oportunidade de aceder aos arquivos da Fundação das Comunicações 

e envolvimento com a realidade profissional do design do selo, com 

apoio do departamento artístico de filatelia dos CTT.

•  Realizar visitas de estudos, nacionais e internacionais de forma 

a ampliar o campo de visão da filatelia, estar em contacto com o 

habitat das espécies cinegéticas, fotografar e recolher o máximo 

de informação.

•  Receber o apoio da revista "Caça & Cães de Caça" através da 

cedência de fotografias do seu arquivo, indispensáveis à realização 

do Projecto, dada a impossibilidade de registar imagens detalhadas, 

com boa resolução das espécies em causa, no curto espaço de 

tempo disponível. 

•  Reconhecer que o projecto se baseia num tema controverso apesar 

da actividade cinegética ter raízes muito profundas, continua a ser 

motivo de numerosos conflitos e de muitas contradições.

•  Admitir, apesar de tudo, que passados longos anos a actividade 

cinegética se mantém assim como a pesca e, em muitas situações, 

continuar a ser um modo de subsistência e de sustentabilidade do 

meio rural.

•  Aceitar que milita na sociedade portuguesa uma cultura urbana 

anticaça, que eventualmente pode prejudicar a temática das espécies 

cinegéticas de Portugal através do selo postal, ainda que a série não 

tenha como intuito a defesa da caça, mas simplesmente divulgar e 

preservar, a exemplo de outras ilustrações publicadas, a fauna bravia.

•  Apoio da gráfica Cor Expressa para a impressão final do Projecto, 

assim como do Atelier B2 na impressão de imagens de alta resolução. 

Forças-chave que irão influenciar o sucesso ou insucesso da investigação.

7. Factores críticos de sucesso

Introdução  Factores críticos de sucesso Introdução  Factores críticos de sucesso
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A metodologia projectual escolhida seguiu de perto as orientações 

de diversos autores, procurando encontrar nas suas diferenças 

alguns pontos metodológicos importantes para racionalizar o 

desenvolvimento deste Projecto. A vantagem de optar por este 

tipo de metodologia reduz o tempo de concepção e permite a 

organização detalhada do conjunto de acções que orientaram 

o processo criativo da elaboração deste projecto. 

Ao planear o método projectual, recorreu-se ao primeiro autor de

referência, Gui Bonsiepe, para a organização estrutural do projecto 

– a macroestrutura e a microestrutura – ; de Sidal, aproveitámos 

a fase de exame dos "designs" havidos como possíveis e os limites 

vários, mas também, a conclusão do seu método, a verificação 

e modificação final; de Bruno Munari, as orientações na 1ª fase 

projectual para a definição do problema sempre que propõe uma 

análise cultural, histórica e geográfica, e a fase de concepção de um 

modelo para testar/verificar as soluções possíveis (a mais simples)

a fim de o programar e desenvolver o protótipo. 

A estrutura principal do projecto desenvolve-se em três etapas 

principais (a macroestrutura: estruturação do problema; projecto 

e experimentação; realização) que inclui sete subetapas que corres-

pondem a etapas particulares do projecto.

Para melhor entendimento do planeamento estabelecido e cumprido, 

elaborou-se o seguinte esquema (fig. 03):

Método projectual definido para a organização do conjunto de ideias que 

orientaram o projecto.

1. Metodologia projectual

Desenvolvimento  Metodologia projectual

Figura 03  Esquema do método projectual de design

19



20

Fase na qual se organizou, analisou e delimitou o problema, 

identificando-se uma necessidade específica com o intuito de 

procurar uma solução inteligente e gerar uma nova ideia ou conceito.

Constituída por três subetapas.  

2. Estruturação do problema 

Desenvolvimento  Estruturação do problema/ Definição do problema

Figura 04  Systematic method for designers . A breakdown of basic 
design procedure, L. Bruce Archer, 1963.

in Design Magazine 174, p. 71

Identificação das necessidades, aspectos e funções do selo postal.

2.1. Definição do problema

Este Projecto nasceu de uma combinação de factores, um dos quais, 

o mais importante, se prende com o interesse pela ilustração e outro 

pela curiosidade que o design filatélico desperta, não só pelo facto 

do selo postal conter características únicas de design mas também 

por possuir uma vasta lista de artistas e designers que contribuíram 

para o registo do design gráfico português no selo postal. 

O selo postal tornou-se, para além de um objecto de coleccionismo 

e de franquia, num objecto de identidade e memória do nosso tempo 

e um enorme testemunho visual dos valores da nossa sociedade, 

singular e complexo, de múltiplas funções que transporta uma 

mensagem que expressa e comunica um país, representa as suas 

características históricas, artísticas e culturais.

O selo português contém uma tradição absolutamente notável na 

ilustração principalmente antes do surgimento da fotografia, como 

opção gráfica, que prevalecia na representação de todas as temáticas. 

Personalidades como Maria Keil, Sena da Silva, José Brandão, 

Acácio Santos, Maluda, João Machado, Henrique Cayatte, Luiz 

Duran, Eduardo Aires, José Luís Tinoco, Daciano da Costa, Luís 

Filipe Abreu, Armando Alves, Victor Ribeiro, entre outros, são 

autores das séries mais belas dos CTT, Correios de Portugal. 
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Do ponto de vista de design, o selo postal é uma mistura abençoada

de factores de sucesso, tanto pela sua escala (de formato excepcio-

nalmente pequeno) como pelo factor tempo (por tudo o que nele 

fica registado), mas também pelos seus componentes: o texto, 

a imagem, a combinação de imagens, a cor, a serrilha, etc. 

Decidiu-se, então, que o projecto seria executado na área do 

design filatélico, procedeu-se a uma exaustiva pesquisa acerca das 

temáticas nacionais existentes. Escolhida a temática da fauna4, 

identificou-se as suas necessidades. 

Contabilizaram-se 65 séries de selos postais que representam a fauna, 

sendo que o primeiro ano de uma publicação, deste tipo, data de 

1976 e é referente à 2ª Exposição Mundial Temática Portucale 77, 

onde dois dos quatro selos desta série são dedicados a duas espécies: 

um ao lince (lynx pardina) e outro à pega azul (cyanopica cyanea). 

Pela primeira vez, em 123 anos de existência do selo postal português, 

se apresentavam duas espécies, mas apenas em 1980 os CTT emitem 

uma série dedicada por exclusivo aos "Animais do zoo de Lisboa", 

da autoria de José A. Cardoso. Esta série recorre à ilustração das 

espécies de corpo inteiro da coruja-das-torres (tyto alba), da raposa 

(vulpes vulpes), do lobo (canis lupus) e da águia real (aquila chrysaetos). 

Em Portugal e nas ilhas, devido à sua localização na região 

mediterrânea e macaronésica, a fauna é muito rica e diversificada. 

Aqui se encontram e misturam espécies europeias e do norte de 

África. Portugal situa-se numa rota de emigração de inverno de 

muitas aves que provêm do Oeste e da Europa central, sendo 

abundante o número de espécies que a visitam. A costa portuguesa,

rodeada pelo Oceano Atlântico, é muito abundante em peixe, 

especialmente o carapau e a sardinha europeia.

Desenvolvimento  Definição do problema

4 A Fauna é o termo 
colectivo utilizado para 
descrever a vida animal 
de uma determinada 
região.

Pesquisa e crítica literária.

2.2. Recolha e análise de dados

Desenvolvimento  Definição do problema/ Recolha e análise de dados

Considerou-se importante determinar as características que o selo 

postal deve possuir e identificar os seus aspectos e funções ao longo 

da história; por outras palavras, procedeu-se à análise da evolução 

do selo postal através da colecção de material histórico e para 

adequirir uma visão geral, procurou-se demonstrar algumas 

mutações sofridas, no decurso do tempo, no selo postal.

No espaço rural, por sua vez, entre muitas outras espécies animais, 

vivem a cabra, o porco, a ovelha, o cavalo lusitano, o veado, o lobo, 

o lince, a raposa, o coelho-bravo, a lebre ibérica, a perdiz vermelha. 

Apesar de algumas destas terem estado em vias de extinção, tem 

sido feito um esforço para criar novas condições de habitat de 

forma a garantir a sobrevivência da fauna bravia. 

Ciente de que a fauna bravia, em particular as espécies cinegéticas, 

são as menos reproduzidas nas séries presentes no selo postal, 

chegou-se à conclusão que, para o Projecto, seria o tema oportuno e 

cientificamente adequado, uma vez reconhecido como uma necessidade 

e um contributo real para os recursos cinegéticos. 

O público-alvo que se pretende atingir em primeiro plano é cla-

ramente os filatelistas que reúnem material por temáticas; neste 

caso, a temática da fauna e, dentro desta, as espécies cinegéticas; 

e, em segundo plano, o comum utilizador do selo postal.
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Figura 07  Selos postais ingleses em relevo, emissão de 1847/1848 

2.2.1. Análise Histórica e cultural

Desenvolvimento  Recolha e análise de dados

Neste projecto, para os objectivos que se pretendiam alcançar, 

tornou-se essencial um conhecimento geral da cultura do selo 

postal e da actividade de design gráfico aplicada aos selos, o design 

filatélico. Considerou-se muito valioso e imprescindível apostar na 

divulgação de informação e no acesso do conhecimento. 

Ainda que exista um conjunto de obras, publicadas nas últimas 

décadas, que tratam esta “ciência filatélica” e apesar de serem 

fundamentais para uma investigação científica, são escassas as que 

abordam o selo numa perspectiva do design gráfico, sendo certo 

que muita dessa literatura, serve maioritariamente a filatelistas, 

coleccionadores e historiadores. Apesar de tudo, reuniram-se algumas 

obras relevantes e incontornáveis para abordarmos a contextualização 

teórica do selo postal. 

Ao longo da história, muitos milhares de desenhos foram criados 

desde o busto de perfil da Rainha Vitória (fig. 05), a 6 de Maio de 

1840, na Inglaterra. Nesse tempo, o propósito fundamental de um 

selo era assinalar o pagamento antecipado de uma taxa postal, 

ideia que surgiu de um membro do parlamento do Reino Unido, 

Sir Rowland Hill (1795.1879), dado o enorme número de devoluções 

dos destinatários de correio postal. 

Em Portugal, o primeiro selo postal representa a silhueta da Rainha 

D. Maria II (fig. 06) à semelhança do 1º selo inglês e surge somente 

a 1 de Julho de 1853, pelo empenho de Fontes Pereira de Melo. 

Esta emissão foi decerto inspirada na série inglesa de 1847/1848 (fig. 07).

O projecto de um selo inclui diversos elementos (fig. 08) essenciais: 

o nome do país que representa, a taxa que indica o preço do selo, 

o designer autor do selo, a legenda contendo a descrição da imagem 

representada, a imagem e por último a serrilha. 

Figura 05  1º Selo postal
Desenho: Sir Rowland 
Hill. Ano: 1840

Figura 8  Elementos do 
selo postal nacional:
1. Taxa
2. Serrilha
3. Imagem temática
4. Designer/impressão/ano
5. Cruz de Cristo
6. Tema
7. País

Figura 06  1º selo postal Português. Desenho: Francisco de Borja Freire. Ano: 1853

Critica literária
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Figura 011  Série "Os selos 
e os sentidos". Design: 
João Machado. Ano: 2009.

Figura 012  Série "Experimenta Design". Design: Brandia/Novo design. Ano: 2003.

Desenvolvimento  Recolha e análise de dados

Além destes elementos, existe também um outro que torna alguns 

selos característicos de cada país, no caso do Reino Unido a silhueta 

da Rainha Vitória está sempre visível no selo em substituição nome 

do país (fig. 09) e, no caso português, desde 2007 o seu picotado 

deixa de ser a tradicional «serrilha» para passar a ter em cada um 

dos lados uma Cruz de Cristo, simbolizando as naves portuguesas 

que traçaram novos rumos e descobriram culturas e mundos até 

então desconhecidos dos Europeus.

Contudo, com o decorrer dos anos, o selo tem sofrido alterações 

na sua função. Na verdade, se bem que ainda se mantenha o uso 

de franquiar correspondências, cada vez mais em desuso, também 

assume um valor cultural, artístico, histórico e filatélico muito 

reconhecido, existindo um factor em progressão, o coleccionismo.

Através da simbologia, com temáticas diversas e abrangentes, desde 

a História, à Literatura, Ciência, à Fauna e Flora, entre outras, 

o selo torna-se uma imagem detentora de divulgação de património 

cultural do país que o emite. 

De certa forma, o selo representa a história de um país. Outrora, 

o selo postal também era utilizado como forma de pagamento, 

quando necessário, ou também como forma de beneficência ou 

caridade, revertendo o valor do mesmo a essas entidades.

Igualmente existem selos postais nacionais que pelas suas 

qualidades específicas apostam na criatividade, na autenticidade e na 

vibração como forma de inovação, os quais têm sido reconhecidos 

internacionalmente e que são um motivo de orgulho português. 

Exemplo disso, o selo “Sector corticeiro” (fig. 010), impresso sobre 

cortiça, e a série “Os selos e os sentidos” (fig. 011), ambos de João 

Machado e a ainda a série da “Experimenta design” da autoria de 

Brandia/ Novo Design (fig. 012). 

Figura 10  Série "Sector 
corticeiro". Design: João 
Machado. Ano: 2007.

Figura 09  Selo da série 
"British Design Classics". 
Design: HGV. Ano: 2009.
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Figura 013  Série "Cavalo 
Lusitano". Design: José 
Brandão e Elisabete 
Rolo. Ano: 2009.

Figura 014  Série "Quiosques de Lisboa". Design: Maluda. Ano: 1985.

Recentemente, a Câmara do Comércio Filatélico de França distin-

guiu a série de selos “Cavalo Lusitano”, da autoria de José Brandão 

e Elisabete Rolo (fig. 013), como a mais bela de 2009, com o grande 

Prémio de Arte Filatélica da Presidência da República Francesa 

2009. Outro exemplo de reconhecimento internacional foi a série

que os CTT emitiram em 1985, constituída por quatro selos 

“Quiosques de Lisboa” (fig. 014), da autoria de Maluda, que recebeu 

o prémio de melhor selo mundial do ano e o selo da edição dos 

jogos olímpicos de Athenas 2004, de Acácio Santos, que também 

subiu ao pódio recebendo a medalha de ouro do Prix Olympia 2004, 

prémio atribuído pelo Comité Olímpico Internacional. 

Todas estas relíquias filatélicas e as demais, emitidas pelos Correios 

de Portugal, podem ser consultadas no Museu das Comunicações, 

mediante aprovação do arquivo da Fundação Portuguesa das 

Comunicações. É possível igualmente efectuar pesquisa pelo meio 

digital e aceder a material filatélico em vários sites.

No meio digital, temos o website dos CTT que divulga a evolução 

cronológica de datas, factos e pessoas que construíram a história 

dos Correios de Portugal, apresentando alguns eventos que os 

marcaram, os rostos do logótipo em cada época e ainda a evolução 

dos uniformes dos funcionários ao longo do tempo. 

Dedicado à filatelia, existe uma área exclusiva onde se podem 

comprar todas as peças filatélicas lançadas de 2008, 2009, 2010 

e inclusivamente as que estão a ser lançadas neste ano corrente 

(2011), além de outros produtos para fãs. Os CTT disponibilizam 

ainda um site dedicado a miúdos, a jovens e a adultos, onde se pode 

criar e construir selos como se deseja, à semelhança de outros países 

europeus. Existem igualmente jogos e concursos para incentivar a 

população a estar em contacto com o universo dos correios. 

Desenvolvimento  Recolha e análise de dados 29
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convenceram-no de que havia ali muito a rever e a pensar, se o selo fosse 

entendido como uma obra de arte circulante que atinge todos os estratos 

da população e representa o País diariamente no estrangeiro – um veículo 

cultural para além da simples função de valor tarifário postal. 

Depois de realizar vários selos, em que se foi apercebendo dos problemas 

da técnica e da expressão própria da imagem postal, Couto dos Santos 

chamou-o para junto da Administração Geral dos CTT, criando aí o cargo 

de Consultor-artístico, em 1947. Martins Barata ocupou esse lugar até 1968, 

e a sua acção marcou uma renovação no gosto e no significado da arte 

postal (...)” (Cabral 2000)

Ao ser convidado a estudar a emissão comemorativa, Jaime Martins 

Barata mostra uma grande sabedoria em levantar inúmeras questões 

e dúvidas em relação ao chamado "desenho filatélico". 

A 23 de Outubro de 1947, o consultor artístico profere uma palestra 

profissional dos CTT (Cabral 2000), na Sociedade de Geografia, que 

se intitulava “Como se faz um selo Postal”, cujo objectivo era falar 

sobre o selo postal, seus antecedentes remotos e próximos e como 

se produz um selo. 

Antes de entrar especialmente no tema em questão, Jaime Martins 

Barata guia-nos pela história do correio, “que é um pouco da história 

do homem” (Cabral 2000) e que nos conduz ao selo postal, de 

forma detalhada e localizando o que parece estar averiguado 

e interpretado até ao momento. 

Quando surge o primeiro selo postal em Inglaterra em 1840, como 

referido, o sucesso foi fulgurante e de tal forma universal que se 

espalhou por vários países. A maioria recriou a ideia do perfil e 

aplicou-a no seu selo nacional. No caso português, Jaime Martins 

Barata refere que o perfil de D. Maria II “linda na sua decoração 

saborosa” (Cabral 2000) foi nitidamente inspirado no perfil da Rainha 

Vitória do Reino Unido. 

O website da FPF divulga, por sua vez, actividades, informações, 

clubes, notícias, contactos, distinções entre outros campos de 

interesse a coleccionadores. 

Outro website (Pimenta 1996) publica bastante informação sobre a 

filatelia em Portugal e surgiu a 11 de Novembro de 1996, dirigido 

por Carlos Pimenta, autor de vários artigos, principalmente livros 

electrónicos e todos disponíveis gratuitamente. Aqui, também 

se podem encontrar catálogos, bibliografia e outras informações 

úteis. Carlos Pimenta é um crítico atento, observador a tudo o que 

envolve o mundo do coleccionismo na internet e da evolução rápida 

a que este meio digital de informação está a ter internacionalmente.

Em Junho de 2000, foi criado um site (Cabral 2000) dedicado a 

homenagear a vida e obra do pintor Jaime Martins Barata (1899.1970), 

feito pelo neto João Cabral, também pintor. Aqui, encontraram-se 

alguns relatos importantes que surpreendem pelo conteúdo, mas 

principalmente por Jaime Martins Barata evidenciar um sentido apurado 

para questões relacionadas com o design do selo postal português. 

O tópico da biografia (Cabral 2000), no capítulo “De professor para 

consultor artístico dos CTT”, refere: 

“Quando da Exposição do Mundo Português, os CTT determinaram uma 

emissão comemorativa, e Martins Barata foi convidado a estudá-la. Os selos 

dos CTT eram produzidos pelos Serviços Industriais da Administração Postal, 

mediante uma aprovação de uma Comissão da Junta Nacional de Educação; 

a apreciação desta comissão era bastante pro-forma e superficial, e a rotina nunca 

era perturbada. Mas Martins Barata tinha já uma larga experiência gráfica e, 

confrontado com este problema de tipo novo, pôs tantas questões, levantou 

tantas dúvidas e interrogações que o então Correio-Mor Couto dos Santos ficou 

surpreendido e intrigado com a complexidade da solução de um selo. 

Longas conversas e debates em torno da questão do desenho filatélico 
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“Importa, antes, chamar a atenção para o estudo e o gosto por aspectos 

do ambiente, ou para valores e preciosidades do património histórico, 

etnográfico e natural? O selo quererá então ser exacto, informativo 

e minucioso.” (Barata 2003:45)

trabalhar nesse sentido, evidentemente. Devemos estar gratos aos serviços 

da Casa da Moeda e aos do Banco de Portugal que têm colaborado connosco, 

e com o maior desinteresse e o maior entusiasmo. (...) É, na verdade, muito 

grande o pequenino selo postal português; e servi-lo bem é também uma 

maneira de servir a nossa Terra. Tenho dito.” (Cabral 2000)

Porém, para se conhecer detalhadamente a história dos Correios 

de Portugal é necessário ir mais longe e encontrar bibliografia 

específica, a que a internet nem sempre consegue responder. 

Os Correios de Portugal, desde longa data, dedicam-se e contribuem 

muito à publicação de obras filatélicas.

O caso “O elogio ao Selo 1953 .2003: 150 anos do Selo Postal 

português” (Barata 2003) é apenas um dos exemplos. Escrito por 

José Pedro Martins Barata, filho de Jaime Martins Barata, contém 

86 páginas escritas e ilustradas, onde é possível termos uma noção 

de como e quando surgiu o selo postal português; da sua importância 

e influência na construção e evolução de todo o império do correio; 

de como este se difundiu rapidamente a todos os países; de como a 

filatelia se traduz num auxílio do saber histórico e numa manifestação 

de cultura e, finalmente, de como surge esta a paixão e prazer pelo 

coleccionismo. Mas não só. Outros capítulos abordam o selo postal 

como elemento de arte, cultura e valor, assim como da mensagem 

visual que este transporta consigo e um último capítulo dedicado 

aos processos de impressão e produção. 

No capítulo “A mensagem visual do selo postal” (Barata 2003: 43-63), 

J. P. Barata coloca a seguinte questão: 

Estes relatos são um contributo oportuno para melhor compreender 

e conhecer a história do selo português. 

Em determinado passo, ainda em conversa, J. Martins menciona 

que a simplicidade do “Penny-black” foi perdendo a sua “bela 

serenidade” (Cabral 2000), enchendo-se de laboriosa decoração, 

demonstrando o seu desconforto face a esta evidência de excessos 

frequentes nos selos lançados. Para melhor elucidação do assunto, 

a seguir se transcreve-se uma frase referida nesta conferência:

“Vamos agora ver, finalmente, como se faz um selo. A emissão duma franquia 

postal, em primeiro lugar e determinada pelas  conveniências da Administração 

— visto que, mesmo se for uma obra de Arte, um selo do correio é sempre e 

antes de mais nada, um documento postal. Obtém-se em seguida o projecto, 

das mãos de um artista, que deverá seguir as directrizes técnicas combinadas, 

para poder explorar os recursos do processo que vai ser empregado evitando 

dificuldades inúteis à gravura e à fabricação. Porque um original para tipografia 

não é semelhante a um outro para talhe-doce. Difícil coisa é desenhar um 

selo. As surpresas são sempre grandes. Um ilustre pintor holandês, declara 

ser-lhe mais fácil uma grande pintura decorativa, numa parede, do que desenhar 

um selo. Talvez tenha razão.” (Cabral 2000)

Podemos dizer que apesar de hoje ser exigido cumprir as directrizes 

técnicas, é mais prático e funcional desenhar um selo e imprimi-lo, 

mesmo que o rigor aumente. Para terminar esta referência, fica 

a conclusão dada por Jaime Martins Barata:

“Vou terminar dizendo que as emissões portuguesas se têm acreditado 

ultimamente nas terras estrangeiras. As publicações da especialidade 

elogiam-nas com frequência. Uma revista inglesa apontava recentemente 

o nosso exemplo ao seu governo. Ainda há pouco, em Paris, no último 

Congresso Postal, o sr. Administrador Duarte Calheiros foi cordialmente 

felicitado por todos os seus colegas, especialmente por alguns que consideravam 

os nossos selos os melhores ali apresentados. Continuaremos todos a
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Nancy Stahl. Com um estilo limpo a nível gráfico, Nancy é defensora 

de que um selo tem de ser o mais simples, forte e eficaz. 

A ilustradora reduz as ilustrações ao essencial dando ao seu trabalho 

um aspecto distinto de todos os outros. Começou por desenhar o 

selo de uma garça em 2003, Snowy Egret (fig. 016) e alcançou tanto 

sucesso que foi convidada a completar e a desenhar uma série de 6 

selos (fig. 017). O estilo peculiar desta ilustradora já lhe valeu mais de 

uma dezena de projectos realizados para a UNPA. 

Desenvolvimento  Recolha e análise de dados

Figura 016  Selo Snowy 
Egret. Design: Nancy 
Stahl. Ano: 2003.

Figura 017  Série
Design: Nancy Stahl. 
Ano: 2007.

“Por detrás da realização de um selo postal há assim um mundo de intenções, 

de técnicas de comunicação, de experimentação artística, do qual a grande 

maioria das pessoas não chega a aperceber-se e que escapa mesmo a muitas 

críticas profissionais. E sem dúvida com as muitas e inevitáveis falhas e 

incertezas próprias de uma actividade com tão variados condicionamentos. 

Mas, certamente a forma mais rasteira, mais pobre mais burocrática da 

concepção do selo postal é a que consiste em pegar numa qualquer imagem 

fotográfica, retocá-la para parecer bonitinha, inserir-lhe a legenda e a taxa 

e emiti-la como selo postal. Há quem goste disso, ou se contente com isso. 

Tudo depende do nível cultural e de como ele se revela.” (ibid)

Esta pergunta retórica diz-nos ainda muito pouco da mensagem visual 

de que o selo é portador. No entanto, no parágrafo subsequente 

encontram-se palavras que descrevem melhor esta análise do selo:

Não sendo plenamente consensual com esta afirmação, compreendo-a.

O selo, ao ser rigoroso e elucidativo, deverá ser projectado no 

sentido de responder da melhor maneira à temática em causa, por 

exemplo, quando se trata de personagens célebres, seria complicado 

representá-las saindo dos limites da fotografia, mas não inexequível, 

é o caso do selo emitido pela “United Nations Postal Administration”  

para comemorar o dia internacional da não-violência. 

O lançamento foi a 2 de Outubro de 2009, data do aniversário de 

Mahatma Gandhi (1869.1948), líder idealista e fundador do moderno 

estado indiano e um influente defensor da paz. O selo (fig. 015) é 

uma interpretação gráfica de Ferdie Pacheco, que embora mantenha 

as raízes de representação da face da pessoa a retratar, inovou 

na origem de abordar graficamente a temática e funcionando 

perfeitamente, talvez por ser um rosto que todos nós reconhecemos. 

Outro exemplo de vanguarda, já dentro da temática animal, é o da 

ilustradora norte americana, que vive e trabalha em Nova Iorque, 
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Figura 015  Selo de 
Gandhi. Design: Ferdie 
Pacheco. Ano: 2009.

Os selos dos animais incluem pistas visuais que convidam o observador 

a descobrir a espécie, uma vez que carecem de pormenorização. Outro 

factor determinante nesta série é a paleta de cores utilizada, os azuis. 

Nos selos Portugueses, os animais representados têm, quase todos, 

origem na ilustração científica. Pedro Salgado, licenciado em Biolo-

gia Marinha pela Universidade de Lisboa, Mestre em Comunicação 

Científica (Ilustração) pela University of  Califórnia, Santa Cruz, nos 

EUA, ilustrador científico de prestígio internacional e responsável 

pela formação de novos ilustradores em Portugal desde a década de 90.

Autor do design de vários selos onde se pode admirar o pormenor 

realista e a preocupação didáctica em descrever todos os detalhes 

das espécies ilustradas, Pedro Salgado tem alguns selos desenhados

em parceria com Vasco Marques, como é o caso da emissão “Fau-

na Marinha da Madeira” lançada em 2007 ( figura 018, sobrescrito de 
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Sendo o primeiro a alterar o tipo de abordagem feita até à data 

na temática em questão, quando desenha, em 2008, a série de selos 

“Ano Polar Internacional”. Na imagem abaixo, temos o sobrescrito 

de 1º dia (FDC) contendo a série e o carimbo de 1º dia de circulação 

(fig. 019) e na imagem seguinte o bloco comemorativo (fig. 020). 

Figura 019  Sobrescrito 
de 1º dia (FDC). Série: 
Ano Internacional Polar. 
Design: Nuno Farinha. 
Ano: 2008.

Figura 020  Bloco comemo-

rativo. Série: Ano Interna-

cional Polar. Design: Nuno 

Farinha. Ano: 2008.

1º dia (FDC) com a série completa, de quatro selos). Todavia, este 

tipo de reprodução científica é totalmente diferente da abordagem 

do exemplo de Nancy Stahl (fig. 017), motivada por uma questão 

gráfica mais minimalista e com outro tipo de preocupação estética 

e expressiva. 

A ilustração científica conduz-nos para propósitos de dissecar 

a realidade da natureza ao extremo. Estas ilustrações são autênticas 

obras de perícia, riquíssimas e de que nos orgulhamos muito ao 

contemplá-las na vasta colecção filatélica portuguesa, se bem que 

agora se aposte em noutras alternativas de tratamento de imagem 

na temática animal no selo postal português. 

É o caso de Nuno Farinha, Biólogo, ilustrador científico profissional, 

designer de comunicação desde 1991 e pioneiro em Portugal pela 

utilização, com destaque particular, na ilustração científica digital. 

As espécies são desenhadas até ao pormenor da “pena”, mantendo 

o padrão de ilustração científica mas inovando na técnica, actualmente 

digital, e no programa Abobe Photoshop. 

Figura 018  Sobrescrito 
de 1º dia (FDC). Série: 

Fauna Marinha da Madei-
ra. Design: Pedro Salga-

do e Vasco Marques.
 Ano: 2007.
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Figura 022  Sobres-
crito de 1º dia (FDC).
Série: Aves de Portugal. 
Design: José Projecto. 
Ano: 2000.

Figura 023  Série: Priolo 
Açores. Design: José 
Projecto. Ano: 2008.

Alguns exemplos dos selos mais consistentes de José Projecto são 

as séries das aves de Portugal. Até hoje emitido um total de 5 grupos 

em anos diferentes, o 1º grupo começou a circular a 2 de Março de 

2000 (fig. 022) e o último a 15 de Abril de 2004. 

Outra série a mencionar é referente ao priolo (espécie que já foi tema 

de três séries em anos diferentes) (fig. 023).  

Estes ilustradores, entre muitos outros designers portugueses, têm 

contribuído para representar as espécies de Portugal e inclusive 

as de origem portuguesa. Nomes como José Projecto também 

não podem deixar de ser referenciados como um dos peritos mais 

requisitado pelos CTT para ilustrar e desenhar a fauna e flora das 

espécies animais. Este autor, que possui um trabalho vasto na área 

da pintura e ilustração, procura transmitir o realismo do esplendor 

da natureza. A evolução do ilustrador é perceptível ao longo dos 

anos sempre que vai desenvolvendo projectos de séries para os 

Correios de Portugal. 

Outra série a destacar, de entre outras do ilustrador Nuno Farinha, 

é a série dedicada aos Açores emitida no ano de 2009 (fig. 021). 

Uma série de quatro selos e dois blocos, consagrada às lagoas dos 

Açores, que além de singulares pontos de passagem nas rotas de 

aves migradoras, representam também uma beleza incontestável do 

património nacional, tanto do ponto de vista ecológico como das 

espécies de fauna e flora que nelas habitam. 

Figura 021  Postal má-
ximo. Série: Lagoas dos 
Açores. Design: Nuno 

Farinha. Ano: 2009.
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Figura 024  Capa do livro European Stamp Design: A Semiotic Approach to Designing Messages

A utilização do catálogo da Afinsa de 2010 foi, sem dúvida, um 

bom recurso para observar as fichas técnicas completas das séries 

e retirar algumas informações importantes como o tipo de impressão, 

a autoria, o número de folhas, a data de circulação, o número de 

tiragens, o tipo de papel e o denteado (serrilha). Apesar de não se 

poder equiparar à reprodução do selo, é uma forma rápida e eficaz 

de obter a ficha técnica num curto espaço de tempo.

Os catálogos nacionais de selos postais e marcas pré-adesivas são 

disponibilizados todos os anos para venda pela editora Afinsa. 

Constituem, nesse ponto de vista, um excelente apoio na organização 

dos álbuns filatélicos e um magnífico contributo para o conheci-

mento de um trabalho continuo de produção de novos dados e de 

aperfeiçoamento constante da sua qualidade técnica.

Outro estudo que se aproximam da área de estudo pretendida é análise 

do selo postal, cujo exemplo se encontra no livro “European Stamp 

Design: A Semiotic Approach to Designing Messages” (Scott 1995) 

(fig. 024). Nessa obra, confirma-se o selo como pequeno objecto de 

cultura humana, como detentor de uma função complexa e intrínseca 

de valores e mensagens efectivas, simbólicas e verdadeiras, da relação 

entre significado e significante nas três categorias: signo, ícone e 

símbolo emergente da semiótica, mais concretamente da teoria 

geral dos signos, postulado por Pierce.  

5 T.L.: Antes de explorar 
as convenções e o desíg-
nio do design filatélico, 
é útil examinar o estado 
semiótico do selo postal, 
para perceber como é 
que o selo é construído 
e explorar a sua função 
como símbolo. 

“Before exploring the conventions and scope of  philatelic 
design, it is useful to examine the semiotic status of  the 

postage stamp, to find out how the stamp is constructed and 
explore its function as a sign.” (Scoot 1995, p.6)5
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Figura 026  Desenho de 
Peter Brookes. 
Ano: 1979.

Figura 025  Série: Hamstreet. Design: Howard Brown. Ano: 1991.

Esta foi uma das obras que se analisou e estudou ao longo da 

revisão da literatura. O autor, David Scott, apresenta uma análise 

profunda e sistemática do design filatélico de cinco países europeus: 

a Irlanda, a Inglaterra, a França, Países Baixos e a Suíça. 

A introdução "Designing signs" fala do selo postal enquanto signo, 

das estratégias de design, das mensagens ideológicas e aborda o selo 

numa perspectiva da semiotica Peirciana, cujos conteúdos foram 

organizados da seguinte forma: "The stamp as a sign", "Design strategies", 

"Ideological messages" e a findar a introdução "Peircian semiotics". 

David Scott é ainda autor de muitos outros livros, mas para o projecto 

em causa este é o único que se adapta aos critérios de selecção para 

análise do selo postal numa perspectiva do design gráfico. 

No livro “A smile in the mind . witty thinking in graphic design” 

(McAlhome e Stuart 2009), o selo é exemplo em dois capítulos. 

Um referente ao factor “tempo” (id: 70, 71) (fig. 025) e outro ao 

factor “escala” (idem: 72, 73) (fig. 026). 

O factor de mudança de tempo é uma maneira inteligente de 

comunicar uma mensagem previsível ou utilizar esquemas que 

levem a associar intuitivamente algo. O exemplo do factor “tempo” 

(id: 71) (fig. 025) apresenta quatro plantas da cidade de Ham Street, 

em Kent, na Inglaterra. Cada selo define uma época diferente, 

mostrando a evolução da cidade. 

O selo postal tem a vantagem de apresentar o passado e o presente 

de forma hábil e, conjuntamente, usufrui do factor “escala” (id: 72) 

(fig. 026), dado o seu tamanho diferenciado e destacado de qualquer 

outro tipo de trabalho em design de comunicação. Tanto se pode 

representar a face como o corpo todo, dando preferência, cada vez 

mais, ao aumento da escala de representação. 
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Por exemplo, a temática animal inicialmente mostrava o animal de 

corpo completo, mas com o decorrer de outros lançamentos em 

outras temáticas, aplicou-se a representação de pormenores das 

espécies, usualmente, a cabeça (fig. 018 ou 022). 

A maioria das comunicações vive do momento “agora”, o selo postal 

sobrevive das duas oportunidades, vive no “antes” e no “agora”, 

à semelhança de um “story board”. 

A análise do selo nas diversas abordagens investigadas são decisivas 

para a compreensão e o reconhecimento destes factores que vão 

contendo características muito profundas e de uma natureza 

muito específica. 

Relativamente ao processo de design, ainda hoje o desenho prevalece 

como primeira fase projectual, na qual é efectuado um conjunto 

de registos gráficos que se vão organizando ao longo do tempo e 

complementando, até que se chega à solução pretendida depois de 

se explorar as alternativas possíveis. 

Certamente que o selo sofreu diversas fases desde a época em que 

a sua concepção era exclusivamente manual à actual idealização 

digital. Embora o primeiro selo postal tenha surgido numa época 

que alguns historiadores designam de segunda revolução industrial, 

por volta de 1840,  a verdade é que o selo postal só recentemente 

sofreu uma "revolução filatélica".

Não deixa de ser curioso a transição do processo de construção, 

usado antes e depois do surgimento dos primeiros softwares de edição 

de imagem. A mudança surge na segunda fase da criação, após a 

definição do conceito e objectivos pretendidos: o designer analisa 

os meios técnicos que melhor se adequam à fase de experimentação 

do projecto, representando as suas ideias através de modelos ou 

maquetes até à sua realização, agora por meios digitais.

Importa recordar a alteração dos mecanismos utilizados na impressão

e na concepção para os mecanismos actuais. Anteriormente ao 

processo de impressão, o artista/designer, responsável pela sua 

concepção, idealizava e executava, num processo contínuo e manual, 

as maquetes da arte final do selo postal. Isto implicava necessariamente 

estudos sucessivos, entre outros, como o desenho, montagem, colagem, 

impressão, ampliação/ redução, fotografia.

Passo a passo, o designer ia construindo uma composição gráfica, 

por norma, a uma escala muito superior à que na realidade ia ser 

impressa, a fim de facilitar o design de um suporte tão exclusivo. 

Todos estes processos criativos dificultavam a percepção da escala 

real do selo postal aquando da sua redução, sendo que, por vezes, 

só após a mesma se detectavam erros cruciais de legibilidade, que 

obrigava a recomeçar. 

Com o amadurecimento e experiência dos designers, adoptaram-se 

técnicas e tamanhos de corpo de letra para que o risco do erro fosse 

menor antes de ser enviado para impressão. 

Foi com o aparecimento de softwares caracterizados pela edição 

de imagens digitais que finalmente se facilitou todas as fases 

do projecto criativo do selo postal. Software como o Photoshop 

concebido por Thomas Knoll, em 1987,  — na Califórnia, Estados 

Unidos — que a Adobe Systems lança para o mercado o programa 

Adobe Photoshop, em 1990, usado como ferramenta de manipula-

ção de imagens provenientes de digitalizadores, que eram raros e 

dispendiosos naquela época. 

Esta alteração de valores estéticos teve como consequência a 

necessidade de modernizar os sistemas e processos criativos e fez com 

que o selo postal fosse sujeito, ao longo dos anos, a um conjunto de 

normas e regras, que o diferenciam cada vez mais de país para país. 
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Actualmente todos os projectos são programados vários meses 

antes da sua data de emissão para que tudo esteja em ordem e seja 

possível reformular ou corrigir pormenores como, por exemplo, 

o valor da franquia que durante anos sofreu variações de tarifa. 

Para fechar o estado da arte, apresenta-se parte da recolha seleccio-

nada, na internet, de selos internacionais de espécies cinegéticas, 

cuja pesquisa encontrou dezenas de selos da Federal Duck Stamp 

Office, que retratam as espécies cinegéticas migratórias dos Estados 

Unidos (fig. 027). 

Revelou-se um factor interessante quando se descobriu o motivo 

que levou à realização destes selos, ou seja, o presidente Herbert 

Hoover assinou a lei da Conservação das Aves Migratórias em 1929, 

para autorizar a aquisição e preservação de áreas húmidas como 

habitat de aves aquáticas. 

No início da década de 1930, pioneiros, ambientalistas e caçadores 

registaram uma queda rápida do número de patos e gansos. 

A legislação de protecção da fauna, entretanto, não tinha fornecido

nenhuma fonte permanente de financiamento para comprar e 

preservar estes refúgios naturais das aves. 

A 16 de Março de 1934, o Congresso aprovou e o presidente Roosevelt 

assinou, a “Migratory Bird Hunting Stamp Act”. Popularmente 

conhecido como a Lei do Selo dos Patos, o diploma pretendia criar 

receita para uma única utilização: aquisição de áreas húmidas para 

o que é agora conhecido como o National Wildlife Refuge System. 

Esta preocupação com as aves migratórias caçáveis deu origem 

à criação da primeira emissão anual de selos “Duck Stamp” com o 

intuito de preservar as espécies e, por outro lado, com o propósito 

dos caçadores a transportarem juntamente com a licença de caça, 

representando assim um motivo de orgulho e cooperação.

Figura 027  Design: Federal Duck stamp U.N. 
Ano: 1940, 1942, 1961, 1980, 1982, 1987, 1991, 1995, 2005.
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O primeiro selo custou 1 dólar que, por lei, revertia a favor dos 

fundos usados para comprar e manter os abrigos das aves aquáticas. 

Em 1938-39, mais de um milhão de “selos de patos” foram vendidos.  

Este sucesso aumentou quando o público foi informado que, na 

compra de selos, as receitas revertiam a favor da causa e, ao mesmo 

tempo, da preservação das espécies representadas no selo postal. 

Foi, sem dúvida, uma boa estratégia de comunicação.

No entanto, apesar de esta série representar um tipo de espécie 

cinegética, procurou-se investigar outras séries que ilustrassem 

um conjunto de espécies representativas da actividade cinegética, 

constituindo assim um dos principais objectivos pretendidos na 

recolha e pesquisa que se efectuou. A exemplo disso, encontrou-se 

a série polaca "Aves de caça" (fig. 028) da autoria de  J. Desselberger, 

emitida em 1970, constituída por um conjunto de oito selos postais 

(Joys stamps 2007). 

Neste caso, em concreto, a série ilustra várias espécies de corpo 

inteiro e algumas em conjunto, na mesma imagem e no mesmo 

selo. Em termos de posicionamento, prevalece a silhueta de perfil, 

excepto num selo. A nível de cor a série tem tonalidades dentro dos 

mesmos tons e de formato, recorre à forma quadrangular e ao uso 

de uma moldura de margem igual a 3mm.  

Em relação à tipografia, o país e o valor estão poucos legíveis, ou 

mesmo confusos. Já o nome do designer, o local de impressão e o 

ano estão bem diferenciados na margem e bem visíveis. Aqui estão 

representadas, entre outras espécies, o faisão, o pato-real, a galinhola.

Naturalmente, que ao longo dos meses e de várias tentativas falhadas, 

conseguiu-se encontrar outros exemplos. De facto, existiu sempre 

a necessidade de responder à questão permanente e inquietante se 

haveriam ou não séries deste tipo para poder comprovar e apresentar Figura 028  Série: Game birds (t.l. aves de caça). Design: J. Desselberger. Ano: 1970. País: Polónia.
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Figura 029  Série: International Hunting Committee Congress and 50th anniversary of Polish Hunting Association (t.l. 
Congresso do comité internacional de caça e 50º aniversário da Associação de Caça Polaca). Design: T. Konarski, J. Wyso-

cki. Ano: 1973. País: Polónia.

um projecto nacional que fosse necessário dentro de uma temática 

tão específica como esta, mas ao mesmo tempo que fosse uma série 

actual, simples e inovadora.

Quando o único meio de investigação se limita à internet é extre-

mamente complexo encontrar o que se procura. Foi neste sentido 

que se alargou a pesquisa e se programou a visita à exposição mundial 

de filatelia em Londres, em Maio de 2010, na expectativa de encontrar 

algum filatelista que coleccionasse temáticas da vida selvagem e/

ou até mesmo das espécies cinegéticas. A visita foi oportuna e 

bem-sucedida, no entanto consideramos que não foi suficiente. 

Por esta razão, manteve-se a pesquisa pela internet e descobriram-

se outras séries polacas. 

Retomemos, então, outros casos de séries encontradas. A série 

polaca "Congresso do comité internacional de caça e 50º aniversário 

da Associação de Caça Polaca" (fig. 029) da autoria de T. Konarski e 

J. Wysocki, que data do ano de 1973. 

Esta série é igualmente constituída por oito selos e ilustra, também 

ela, várias espécies de corpo inteiro tendo a excepção que a diferencia,

até agora, de todas as outras séries pesquisadas pelo facto de ter, 

em cada canto superior direito, um pictograma do uso após o 

abate da espécie. 

Recorre, igualmente, ao uso da moldura com uma margem de 

1/2mm e é reforçada por uma linha de cor em volta da imagem.

Também é interessante compreender que a referida série é emitida 

na sequência de um acontecimento no país, que é valorizado, assim 

como a instituição ao ponto de se registar esse efeito numa série.

Por último, para terminar esta fase, apresentamos outras duas séries 

polacas, uma dedicada em exclusivo à actividade cinegéticas e outra 
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Figura 031  Série: Wildlife (t.l. Vida selvagem) Design: H. Chylinski. 
Ano: 1986. País: Polónia.

Figura 030  Série: Łowiectwo (t.l. caça). Design: W. Surowiecki. 
Ano: 1981. País: Polónia

à vida selvagem. A primeira, a série "Caça" (fig. 030) da autoria de 

W. Surowiecki, foi emitida no ano de 1981, e a outra, a série "Vida 

selvagem" (fig. 031), da autoria de H. Chylinski de 1986. 

A série "Caça" apresenta ilustrada uma espingarda à semelhança do 

caso de estudo de 1964, a ser analisado à frente. Esta série (fig. 030) 

acrescenta, além da espingarda, outros elementos como os comedouros 

ou objectos que o caçador transporta consigo, como é o caso do 

cinto com cartuchos ou da mala.

Pelo que foi possível observar, concluímos que existem séries, 

como era esperado, que retratam espécies cinegéticas, em geral, 

constituídas por um número nunca inferior a quatro selos e rara-

mente superior a oito. Normalmente, as espécies apresentam-se de 

corpo inteiro e são raras as séries emitidas na última década que 

abordem este assunto. 

Em termos de países, podemos reconhecer que a Polónia foi o 

países que emitiu mais séries dedicadas a este tipo de espécies, 

embora fossem vistos outros exemplos como na Bulgária, Hungria, 

Alemanha, Angola, Moçambique, etc. Pensa-se que esta selecção 

foi a mais significativa conjuntamente com os casos de estudos. 

Convém ainda referir, que o papel das associações de caça ou 

federações nacionais de caça são imprescindíveis para apoiar e 

fomentar o inicio do ordenamento cinegético do território. 

Desde logo, porque trabalham em prol da defesa e promoção da 

defesa da biodiversidade, como forma de garantir para as gerações 

futuras a preservação das espécies cinegéticas; defendem a caça 

como factor de desenvolvimento sustentável e de manutenção da 

diversidade biológica; promovem a realização de colóquios, 

conferências, simpósios e encontros, com o intuito de formar 
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e informar os caçadores das melhores práticas de gestão; cooperam 

na simplificação dos procedimentos administrativos ligados à 

constituição e manutenção de zonas de caça, obtenção da carta 

de caçador e licença de uso e porte de arma. Genericamente, 

encontram-se também filiadas a outras federações como a Fede-

ração das Associações de Caça e Conservação da Fauna Silvestre 

da União Europeia (FACE), o Conselho Internacional de Caça e 

Conservação da Fauna (CIC), a Federação Internacional de Tiro 

com Armas Desportivas de Caça (FITASC) ou o Conselho Mundial 

de Federações Desportivas de Caça e Tiro (FEDECAT). 

“Excluir o caçador da história é negar à humanidade as 
suas raízes, que fornecem os ingredientes vitais da vida e da 

evolução. O Homem é um predador por opção ancestral, mas 
o caçador produtor moderno tem uma tríplice responsabili-
dade: administrador do território de caça, produtor de espé-
cies cinegéticas e caçador das mesmas, a exemplo dos demais 

recursos naturais renováveis.” (Bastos 2005, p.110)

Em suma, espera-se que este Projecto contribuía para uma melhor

compreensão da situação histórica do selo postal; que seja sufi-

cientemente elucidativo para a primeira fase de experimentação 

do projecto proposto; contribua para uma consciencialização dos 

cidadãos quanto à necessidade da actividade cinegética e que resulte 

na proteção e melhor gestão dos recursos faunísticos.

O facto de concluir aqui o estado da arte, não invalida a circunstância 

de se ter mantido uma constante pesquisa e revisão da literatura 

ao longo do processo de criação do Projecto de design da série 

"Espécies Cinegéticas de Portugal".

Em portugal, em 1986, o Governo iniciou um processo de 

ordenamento da actividade cinegética, com a criação de zonas 

de caça e a atribuição da sua gestão ou concessão a associações de 

caçadores ou empresas, dando por concluído o ciclo de paradigma 

do caçador-explorador. Para esse efeito, a 10 de Outubro de 1992 é 

fundada a Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) e em 25 de 

Setembro de 1993 é criada a Confederação Nacional dos Caçadores 

Portugueses (CNCP).

Desenvolvimento  Recolha e análise de dados Desenvolvimento  Recolha e análise de dados 55



56

A série de selos postais em causa é da autoria de Paul Bosnam data 

de 1980 e representa algumas das espécies mais emblemáticas do 

sudoeste de África com grande tradição de representar a sua fauna 

bravia nos selos. 

O primeiro selo postal de SWA (South West Africa) a ser emitido 

data de 1923. Curiosamente, no período de 1923 a 1990, os selos 

emitidos referem-se ao Sudoeste de África, identificados pela sigla 

“SWA”; a partir de 1990 renomearam a sigla para “Namíbia”, dado 

que após a independência integral do país passaram a ser identificados 

como a República da Namíbia (nome adoptado já em 1968).

Para uma melhor análise visual, pretende-se identificar e avaliar os 

elementos do processo criativo como o enquadramento e posiciona-

mento da espécie, a captação do melhor ângulo de representação, a 

parte da espécie que foi retratada, as poses das espécies em relação 

às outras e a procura de uma linguagem uniforme, dimensões, 

serrilha, cor e tipografia.

Nesta série (fig. 032) estão representados os elementos essenciais 

de identificação num selo postal: o país, o valor, o ano, o autor e a 

imagem do tema. Apresenta em grande plano a cabeça da espécie 

dentro de uma moldura bem delimitada mas introduz um factor 

interessante na identificação do animal, apresenta em tamanho 

reduzido a espécie de corpo inteiro em várias perspectivas (compor-

tamento no habitat natural). Este elemento analisado representa o 

factor que diferencia esta série. 

Contudo, se por um lado esta série se destaca pelo motivo do 

comportamento do animal, por outro, não nos apresenta o “habitat” 

da espécie, deixando em “branco” essa realidade e transporta-nos 

para a imaginação do que rodeia o animal. 

SWA, Paulo Bosnam, 1980

2.3. Caso de estudo 1
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Figura 032  Série SWA. Designer: Paul Bosnam. Ano: 1980.
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Figura 033  Pormenores da série SWA. Designer: Paul Bosnam. Ano: 1980.

a c

b d

Figura 034  
Elementos visuais:

1. Moldura
2. Serrilha/ Formato

3. Nome científico
4. Imagem principal

5. Designer/Ano
6. Fundo

7. Taxa
8. País

Se algumas séries preferem  mostrar essa realidade em termos de 

fundo, esta série utiliza uma cor plana, sempre dentro da mesma 

gama de tons para cada selo, mantendo uma linguagem visual 

uniforme.

O conjunto dos quatro selos apresenta também outro elemento

importante: trata-se do posicionamento da cabeça da espécie 

ilustrada em relação ao layout do selo e o comportamento que estes 

têm em relação com os outros. Assim, temos três espécies que sur-

gem pela base inferior do selo (fig. 033 imagem a,b e d) e uma outra 

pela lateral esquerda (imagem c). 

Observou-se ainda que as espécies também diferem entre si: 

a espécie da imagem a apresenta-se na diagonal, a da imagem 

d de perfil, salientando as hastes; enquanto as da imagem b e c 

estão de frente.

A hierarquia de informação, a nível tipográfico, constata que o país 

(fig. 034 número 8) e a taxa (fig. 034 número 7) estão com o mesmo 

peso visual e bem destacados, enquanto o nome científico da espécie 

(fig. 034 número 3), em itálico e sem tradução, com tamanho bastante 

inferior, surge fora da moldura da ilustração (fig. 034 número 1) e 

enquadra-se junto à serrilha, somente para quem estiver interessado 

em saber. O nome do autor e o ano (fig. 034 número 5)  também se 

encontram fora da moldura e estão no mesmo tamanho de corpo 

mas com um tipo de fonte regular.

O formato de 4,7×3 cm dá a sensação de janela panorâmica e seu 

posicionamento na horizontal permite ter espaço para ilustrar uma 

composição de cada espécie. A serrilha é denteada e a impressão de 

muito boa qualidade. Por último, as espécies ilustradas são o aepyce-

ros, o damaliscus lunatos, o hippotragus equinus e hippotragus niger.
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Figura 035  Série Magyar Posta. Designer: Gall F. Ano: 1964.

O segundo caso de estudo diz respeito à série da autoria de Gall F., 

datada de 1964, e representa as espécies cinegéticas da Hungria.

Os selos postais e a história postal da Hungria estão fortemente 

ligados à sua história. Inicialmente o correio era entregue numa 

base nacional pelos Habsburgos, sob o Império Austro-Húngaro, 

mas com o decorrer dos anos o sistema de correios da Áustria e 

da Hungria foi formalmente separado na sequência do compro-na sequência do compro-

misso de 1867, tornando-se totalmente independentes após 1908. 

Todavia, os correios húngaros só foram nacionalizados depois de 

1974, tendo o país sido abalado por ambas as guerras mundiais que 

lhes causaram grandes prejuízos. A Magyar Posta tornou-se então 

a administração postal da Hungria responsável pela entrega de 

correio normal.

O caso de estudo aqui apresentado (fig. 035) é constituído por dez 

selos postais e representa nove espécies cinegéticas. A série contém 

os elementos essenciais de identificação do selo — o país, o valor, 

o ano, o autor e a imagem do tema— mas ao invés de se apresentar 

com um título para a temática escolhida, a série apresenta um outro 

elemento crucial, a espingarda, que evidência de imediato o motivo 

cinegético da série.

Apresenta as nove espécies de corpo inteiro, em fundo de cor esbatida, 

dentro de tonalidades semelhantes, e com o registo de alguns 

elementos orgânicos. As espécies são ilustradas a cores e o design 

do layout mantém-se fixo, excepto quando o valor da franquia au-

menta, o mesmo torna-se simétrico. 

Em relação ao posicionamento das espécies em relação ao layout  

do selo, a tendência é voltar a espécie para o elemento correspon-

dente ao valor monetário (taxa) e para a espingarda.

Magyar Posta, Gall F., 1964

2.4. Caso de estudo 2
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A primeira restrição num projecto gráfico deste tipo é a exigência 

de síntese visual. Todas as peças filatélicas são de alto grau de 

complexidadede, circunstância que obriga a definir os limites/

condicionalismos tidos como possíveis no design de um selo postal. 

Certas características e elementos obrigatórios de cada país tornam 

cada selo postal único e especial.

Aspectos que caracterizam o selo postal:

•  Escala e serrilha (em alguns casos existe um corte especial que 

simula a serrilha);  

•  Material (normal ou alternativo: brilhante, fosco, tecido, cortiça, etc); 

•  Formato (tradicional: vertical, horizontal; ou alternativos: triangular, 

quadrangular, circular, formas redondas irregulares, gota de água, 

entre outros);

•  Valor (dependendo do país, ano, valor de franquia, temática, autor, 

impressão e gráfica)

•  Contexto de uso (envelope ou álbum para coleccionismo);

Recursos adicionais aplicados no selo postal:

•  Decalque, relevo, odor, serrilha especial, dobra, banda de fósforo,  

folha de ouro, etc.

Tipos de impressão gráfica:

•  Tipografia/carimbo; 

• Ponta seca/hologravura; 

•  Serigrafia, 

•  Litografia/offset; 

•  Impressão electrostática; 

•  Digital (folhas "meu selo")

Condicionalismos técnicos

2.5. Definição dos limites
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O porte das espécies representa os seus comportamentos na fauna 

bravia e o seu posicionamento face às outras espécies é de oposição, 

pelo motivo atrás descrito —layout — ou seja, quando uma es-

pécie está direccionada para a esquerda, a espécie do selo a seguir 

encontra-se para a direita. 

Em termos de ocupação gráfica, todos os elementos visuais (fig. 036) 

encontram-se dentro de uma moldura bem diferenciada e com uma 

margem branca de 3mm. O formato do selo postal é de 4,3×3,3 cm, 

a serrilha é denteada e a qualidade da impressão fica enfraquecida 

comparada com o estudo de caso SWA.

Quanto à hierarquia de informação, a nível tipográfico, constatou-se 

que o valor tem mais peso, seguido do país (em Caps), enquanto o 

nome da espécie, também em caps, com tamanho bastante inferior 

surge na vertical junto à serrilha e recorre à utilização do sistema 

de nomenclatura binomial, atribuindo o respectivo nome científico. 

As espécies ilustradas são: o phasianus colchicus torquatus, o sus 

scrofa, a perdix perdix, dama dama, ovis musimon, cervus elaphus, 

otis t. tarda e por último o capreolus capreolus.

Figura 036  
Elementos visuais:
1. Moldura
2. Nome científico
3. País
4. Ano
5. Tema
6. Designer
7. Taxa
8. Imagem principal
9. Serrilha
10. Fundo
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por uma parte, criando relações de causa efeito e estimulando o 

utilizador a compreender a informação visual e a descobrir o que se 

encontra por mostrar. É frequente o designer valer-se da aplicação 

de fragmentos de objectos existentes, como um pormenor de um 

mapa ou de uma pintura (mantendo a sua origem inalterada mas 

apresentando uma visão parcial da obra à escala do selo); porém 

também utilizam igualmente a obra original, na totalidade, reduzida 

à escala evitando interferir, nestes casos, com elementos tipográficos. 

•  Colagem e sobreposição de imagem é ainda outro recurso habitual, 

acumulando várias informações com intuito de representar múltiplos 

momentos, por exemplo nos temas históricos, científicos ou come-

morativos em que se apresenta a pessoa a homenagear e a sua obra.

•  Cor é uma estratégia essencial e um dos elementos  visuais básicos 

no processo construtivo mas que, por vezes, se torna num dos 

maiores condicionalismos técnicos, aquando da impressão ou pelas 

cores não saírem como desejaríamos ou por destruir alguns por-

menores devido ao tipo de impressão. A escolha das cores é deter-

minante no impacto visual do selo postal.

Em suma, saber definir os limites e conhecer os condicionalismos 

constitui um avanço para a solução do problema. Pretende-se chegar 

com este Projecto, a uma solução simples e adequada à representação 

das espécies cinegéticas de Portugal. 
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Relativamente ao projecto gráfico do selo postal temos várias 

estratégias de comunicação visual: 

Estratégias de criação:

•  Ocupação do espaço gráfico com ou sem moldura (normalmente 

uma moldura apresenta-se com uma margem de 2 a 3mm). 

A vantagem de usar uma moldura protege a área impressa dos 

mecanismos de corte (que nem sempre são precisos), facilita o 

processo de encaixe do conjunto de selos e permite a criação de 

uma legenda discreta, embora a desvantagem de a aplicar está no 

facto de reduzir e delimitar a mesma área de impressão, interferindo 

por vezes na leitura da imagem pelo contraste de cor da moldura. 

Naturalmente que se optarmos por não usar moldura, ganhamos o 

espaço da margem e facilita a criação de uma imagem contínua de 

um selo para outro, favorecendo algumas estratégias de comunicação 

alternativas e diferentes do usual.

•  Uso da tipografia pode ou não ser o principal recurso de criação, 

pois muitas vezes a tipografia desempenha um papel crucial na 

articulação e comunicação do tema e da mensagem, chegando 

mesmo, em alguns casos, a ser o único recurso de construção; por 

outro lado, existem também casos em que a tipografia é inexistente, 

fazendo uso da caligrafia manuscrita.

É de extrema importância acautelar a legibilidade de todos os 

elementos tipográficos recorrendo a tamanhos mínimos exigidos. 

Apesar dos coleccionadores recorrerem à lupa para visualizar 

pormenores, os elementos como o preço e o país devem estar sempre 

legíveis a qualquer utilizador comum. 

— Escolha de elementos visuais que possibilitem a exploração 

do potencial que o selo possui, como o caso da utilização de uma 

imagem dentro de outra, ou de uma parte por um todo ou um todo 
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relacionadas com Filatelia que estivessem na Biblioteca e pudessem 

ser consultadas. Aceite o pedido, a bibliotecária Susana Afonso 

recomendou 270 obras, as quais foram sendo estudadas/consultadas 

dentro do tempo disponível.

Destas obras, destacamos as essenciais: o livro "Curso elementar de 

filatelia" de Paulo Sá Machado; "O elogio do Selo 1953-2003: 150 

anos do Selo Postal português" de J. P. Martins Barata; e "A filatelia 

temática: História, aspectos e regras" de Eurico Carlos Esteves 

Lage Cardoso. 

Esta fase de investigação permitiu reconhecer melhor a importância 

do selo postal e das temáticas para os filatelistas. 

Em simultâneo, realizou-se a pesquisa, na internet, de série de selos 

similares ao que era proposto. Se por um lado a internet facilita a 

busca, por outro, além de se tornar pouco transparente e escassa 

em informações, revelou-se extremamente confusa. Foram precisos 

vários meses de consulta para se encontrarem alguns sites de referência 

que reunissem os selos por países, datas e temas. 

As visitas ao Business Design Center, em Londres e à Fil, em 

Lisboa, foram programadas precisamente para colmatar eventuais 

falhas que pudessem ocorrer na internet, mas também para estar 

em contacto com estas exposições de filatelistas. 

Na exposição de Londres referida, foi aconselhado pelo organizador 

da exposição o stand "Thames themes Philatelies — specialists in 

topical and thematic philately" por tratar precisamente da venda de 

selos por temáticas. Foi aí que se encontraram os casos de estudo. 

Ambas as exposições foram bem-sucedidas pois ajudaram a enten-

der como funcionam as trocas e compras de selos para colecções.

Constituída por três subetapas

3. Projecto e experimentação
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Fase na qual se inicia a criatividade e se apresenta uma solução/

hipótese para o projecto "Design de série de selos "Espécies Cinegé-

ticas de Portugal". Esta fase inclui ainda a validação do projecto

e a exposição da arte final.

Em primeiro lugar e recapitulando alguns pontos importantes, 

antes de se efectuar os primeiros esboços, marcou-se uma reunião 

com o Director Artístico de Filatelia dos CTT, Luiz Duran, a fim de 

discutir e recolher o máximo de informação necessária ao Projecto. 

A reunião decorreu no dia 12 de Março de 2010 e contou também 

com a presença de Francisco Galamba, responsável pelo conceito e 

design do departamento de filatelia. 

Foi apresentado o ante projecto, como referido no âmbito de trabalho, 

para melhor entendimento do que era pretendido futuramente. 

Procurou-se saber se o tema seria adequado e levantar questões tais 

como: quantos selos poderiam ser emitidos numa série, que designers 

ou ilustradores costumam ser convidados a desenvolver uma série 

na temática da fauna e flora, entre outras inquietações. 

A reunião foi adequada como primeira fase de reflexão e entendi-

mento das limitações que poderiam existir, para definir os principais 

objectivos do projecto e as peças filatélicas a serem propostas 

neste Projecto. 

Com o desenrolar da planificação do Projecto, foi necessário 

aprofundar conhecimentos na área da filatelia e da história do 

selo postal Português. 

Foi feito um pedido para aceder à Biblioteca do Museu da Fundação 

das Comunicações, em Lisboa, que conta com centenas de obras 

escritas sobre a história dos Correios. Solicitou-se ao Centro de 

Documentação e Informação (arquivo) uma listagem de obras 
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A oportunidade de estar em contacto com a fauna bravia e de 

visitar uma feira cinegética também contribuiu para ouvir outras 

opiniões além da área de design de comunicação e possibilitou a 

recolha de algumas fotografias de espécies.

Finalmente, chegou-se à etapa da criativadade, ou seja a fase de 

desenvolvimento e de colocação em prática de tudo aquilo que foi 

compreendido ao longo de meses de investigação. 

Ideias e estudos efectuados 

3.1. Criativadade

Os primeiros esboços (apêndice B) a serem desenhados a caneta 

de tinta-da-china, demonstram a carência de alguns aspectos do 

corpo das espécies e falta de compreensão de pormenores, devido à 

ausência de documentação fotográfica de apoio, particularmente um 

registo das espécies cinegéticas para auxiliar a análise das mesmas.  

Foi nesse sentido que se contactou a revista portuguesa "Caça & 

Cães de Caça" para que apoiasse o projecto e facultasse fotogra-

fias em arquivo. Mercê do discernimento (e interesse imediato) do 

director, Pedro Vitorino, foram então as mesmas disponibilizadas e 

assim se superou mais um contratempo previsto no Projecto. 

Foram facultadas trinta fotografias contendo as seguintes espécies: 

raposa, muflão, pombo-torcaz, tordo-ruivo e tordo, veado, rola, javali, 

gamo, galinhola, codorniz, coelho-baltanás, perdiz, faisão, e corço.

Depois de seleccionadas as fotografias, por uma questão de economia 

processual face à limitação de espaço e tempo, escolheu-se as espé-

cies cinegéticas para ilustrar: 

— Veado (fig. 037), Rola comum (fig. 038), Perdiz-vermelha (fig. 039), 

Desenvolvimento  Criatividade

Figura 037  Espécie: Veado. Fotografia do arquivo da revista Caça & Cães de Caça. Ano: 2008.

Figura 038  Espécie: Rola comum. Fotografia do arquivo da revista Caça & Cães de Caça. Ano: 
2010.

Figura 039  Espécie: Perdiz-vermelha. Fotografia do arquivo da revista Caça & Cães de Caça. Ano: 2008.
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o faisão (fig. 040), a lebre (fig. 041) e o estorninho-malhado (fig. 042).

Prosseguiu-se para a ilustração vectorial elegendo o programa da 

Adobe Illustrator CS3 para trabalhar. As ilustrações desenhadas a 

vector têm uma anatomia diferente e compartilham de um padrão 

comum a alguns programas equivalentes ao Adobe Illustrator, 

como o CorelDraw ou o FreeHand. 

O objectivo seguinte consiste em esclarecer como foram montadas as 

ilustrações deste projecto para que seja possível vê-las e compreendê-las 

em pormenor. Para tal, explicaremos todo o processo construtivo 

através de imagens sucessivas e do exemplo da ilustração da rola 

comum. Desfragmentando a ilustração por partes, veremos como 

foi construída passo a passo. 

A fotografia constituiu a base de todas as ilustrações para garantir 

a proporção correcta das mesmas. Cada ilustração incluiu fases de 

avanço e recuo, tendo tido em média 30 dias para ser realizada. 

Advirta-se que, por vezes, o processo não foi contínuo dada a 

dificuldade do mesmo, havendo necessidade de se refazer a espécie, 

por completo. 

O padrão das ilustrações é melhor entendido, se for representado 

por uma hierarquia de informação, da seguinte forma: 

1. Segmentos de linha e pontos de união/controle (fig. 043);

2. Linhas de contorno (fig. 044);

3. Objectos (fig. 045);

4. Ilustração (fig. 046);

O número 1 corresponde à primeira fase do processo ilustrativo, 2 e 3 a 

fases intermédias, e o 4 à ilustração final. De seguida, apresentaremos 

o exemplo da ilustração da rola-comum.

Figura 040  Espécie: Faisão. Fotografia de Mslrman, 2008.

Figura 041  Espécie: Lebre. Fotografia de Fracasso Carlo. Ano: 2006.

Figura 042  Espécie: Estorninho-malhado. Fotografia de Rob Engelhard. Ano: 2006.
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2. Linhas de contorno

Desenvolvimento  Criatividade

Figura 044

1. Ponto de união/ controle

1. Segmento de linha

Figura 043

Figura 043

4. Ilustração . Fase final

3. Objectos . Conjunto de peças 
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Figura 046

Figura 045
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Admitindo esta hierarquia, são perceptíveis as fases necessárias à 

construção da ilustração de cada espécie. Nesta fase, este processo 

criativo, extremamente trabalhoso, deparou-se com a maior difi-

culdade, encontrar uma unidade visual comum a todas as ilustrações. 

Ao reconhecer-se a importância deste factor, fez-se um esforço 

para que as ilustrações seguissem todas as mesmas etapas e assim 

partilhassem da mesma linguagem visual.

Para se entender melhor a etapa 1, ou seja a primeira fase, explicaremos 

em que consistem os pontos de união e os segmentos de linhas. 

O ponto de união existe quando dois pontos de dois segmentos 

de linha se unem para dar continuidade a uma linha. Por exemplo, 

para obtermos o ponto e de união/controle da figura 47, temos de 

unir os pontos b e c dos segmentos ab e cd da figura 48. 

Após obter o ponto de união e (fig. 047) basta atribuir a direcção 

pretendida aos pontos a, e e c a partir de quatro ângulos (pontos 

e1, e2, a1 e c1) para alcançar a linha desejada.

Porém, este processo só é necessário quando existem dois segmentos 

de linha para unir, como exemplificado na figura 48, pois, por 

norma, o programa permite desenhar pontos de forma contínua e 

assim obter uma linha fluída. Neste último caso, é sempre necessário 

definir à partida as direcções de cada ponto, e de duas hipóteses 

uma: ou se tem técnica e domínio das direcções ou nesse caso 

torna-se necessário retroceder para escolher a direcções.

Este processo repete-se sucessivamente, ilustrando centenas de 

pontos, obtendo-se a ilustração final.  

Foram desenhados alguns módulos padrão (fig. 049) para aplicar, 

sendo recorrente o uso da subtracção ou adição de áreas, quando 

necessário. Assim como, a duplicação de partes do corpo das espécies 
Figura 049  
Módulo 

Figura 047  
Ponto de união e

Figura 048  
Segmentos 
de linha (ab e cd)

e 

e1

e2

c = c2

 a2 = a

a1

c1

b = b2

c = c2c1

b1

d = d2

 a2 = a

a1

d1
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Figura 050 
Enquadramento e posiciona-

mento da espécie.

encontra-se patente na etapa 3 (Objectos: conjunto de peças) da 

figura 045. No apêndice F estão documentadas as etapas construtivas 

do processo de ilustração vectorial de todas as espécies. 

Outro aspecto importante envolve a síntese da mensagem visual 

como um dos elementos cruciais para o sucesso da série. Com isto, 

queremos dizer que se legitima a importância de encontrar uma 

solução simples e equilibrada que reflicta uma unidade visual. 

Por esta razão, o processo de ilustração considerado procurou 

contemplar os seguintes pontos: 

•  Enquadramento e posicionamento da espécie — concedendo 

um espaço para a aplicação da tipografia (fig. 050);

•  Captação do melhor ângulo de representação — tendo como 

preocupação a representação da espécie no seu habitat natural;

•  Parte do elemento a retratar para designar o “todo” por conti-

nuidade, de forma a descobrir e completar o que está fora do campo 

da imagem do selo — optando-se assim pelo recurso à ilustração da 

cabeça e parte do tronco;

•  Poses das espécies em relação às outras — tendo em atenção a 

sua postura quando a série se apresentar completa;
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•  Procura de uma linguagem visual uniforme — tendo um 

elemento comum a todas as peças filatélicas (paisagem de fundo);

•  Experimentação de técnicas de ilustração e composição — 

efectuando-se vários estudos manuais e digitais;

•  Suporte de papel e serrilha (n.º 2 e 8 da fig. 051)— mantendo os 

parâmetros actuais e o formato horizontal de 4 x 3,0601 cm; 

•  Tipografia — elegendo-se a nível tipográfico para o selo: 

    •  Century Gothic, regular, corpo 4,5 — (n.º 1 da fig. 051);

    •  Century Gothic, regular, corpo 3 — (n.º 3 da fig. 051); 

    •  Century Gothic, bold, corpo 6,5 — (n.º 4 da fig. 051); 

    •  Gill sans, regular, corpo 6 a 12 — (n.º 5 da fig. 051); 

    •  Futura, Condensed medium, corpo 1,5 — (n.º 7 da fig. 051);

•  Cor — procurando encontrar um equilibrío cromático tanto na 

série completa como nas restantes peças filatélicas:

    •  Paisagem de fundo (n.º 9 da fig. 051) – 10% de opacidade da 

imagem original e 5% de preto (K=5). 

    •  Tipografia – alternou-se entre o preto e o amarelo-torrado (C=26 

M=38 Y=100 K=0), à excepção do autor/impressão/ano que ficou com 

70% de preto (K=70).

•  Texto e palavras necessárias e indispensáveis — referenciando 

somente as espécies cinegéticas pelo nome científico, ou seja pela 

nomenclatura binomial, a exemplo de outras séries estrangeiras 

(Veado: Cervus elaphus, Lebre: Letus europaes, Perdiz vermelha: 

Açectoris rufa, Faisão: Phasianus colchicus, Rola comum: Strepto-

pelia turtur, Estorninho-malhado: Sturnus vulgaris). 

•  Síntese da mensagem visual — procurando transmitir uma 

mensagem clara e objectiva.

Afim de se expor as opções tomadas até esta fase, apresenta-se agora 

um diagrama (fig. 051) com o modelo de design do selo postal para 

este Projecto. O exemplo diz respeito à espécie: estorninho-malhado.

Desenvolvimento  Criatividade

1. Tema da série
2. Cruz de Cristo
3. Nome científico 

4. País
5. Taxa
6. Ilustração

Figura 051 

Diagrama com elementos visuais:

7. Designer/ Impressão/ Ano
8. Serrilha
9. Paisagem de fundo
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Caso de estudo I
South West Africa

País Valor AutorAno

Caso de estudo II
Magyar Posta

Projecto proposto
Portugal

Gráfica Título
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A paisagem de fundo do modelo da figura 051 é da autoria de 

Thomas Bewick (Bewick 1990) sendo que, de todas as imagens 

pesquisadas esta foi aquela que se enquadrava melhor no contexto 

do Projecto pelas suas características. Todavia, alguns elementos 

desta paisagem tiveram de ser alterados para que se assemelhasse a 

uma paisagem da fauna bravia portuguesa. Depois de modificada, a 

imagem foi aplicada ao conjunto de selos mas também às restantes 

peças filatélicas (ver todo o processo intermédio no apêndice F). 

Nesta fase confrontou-se ainda o processo criativo do Projecto com 

os casos de estudo. Prosseguiu-se então para a análise comparativa 

dos aspectos que caracterizam cada série. Estabeleceu-se três tabelas:

•  Tabela 1 — Elementos visuais gerais;

•  Tabela 2 — Elementos representativos da espécie;

•  Tabela 3 — Estratégias de criação. 

Relativamente à primeira tabela (tabela 01), depreendeu-se que existem 

os seguintes elementos comuns de identificação elementar: país, ano, 

valor e autor. O Projecto difere aqui em dois aspectos dos casos de 

estudo: o primeiro, na referência ao tema da série — apresentando o 

título por escrito e bem explícito — e o segundo, o facto de mencionar 

a gráfica responsável pela impressão e qualidade do selo postal. 

Refira-se ainda que, os dois elementos mencionados, são também 

característicos do selo postal português e, por essa razão, essenciais. 

Portanto, convenientemente, realçou-se a sua importância, reconhe-

cendo que são uma excelente ajuda na organização das colecções e 

na divulgação da gráfica onde são impressos, tornando cada série 

especial e competitiva.  

Na segunda tabela (tabela 02), analisou-se a representação visual da 

espécie, sendo inevitável lembrar o ano em que cada série foi emi-

tida: Magyar Posta em 1964, South West Africa em 1966 enquanto 

Caso de estudo I
South West Africa

Nome científico
da espécie

Caso de estudo II
Magyar Posta

Projecto proposto
Portugal

Espécie de
corpo inteiro

Parte do
corpo ampliada

Nome da espécie
na língua materna

Tabela 01 Elementos visuais gerais.

Elemento presente

Elemento ausente

Símbolo   Descrição

Tabela 02 Elementos representativos da espécie.
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o presente Projecto decorreu no ano de 2010/2011. Salientado 

este aspecto, entendeu-se que seria convencional, naquela época, 

representarem as espécies de corpo inteiro, dado que quase todas as 

séries observadas compactuam desta opção gráfica. A circunstância 

da série SWA já se aproximar das soluções actuais comparada com 

a de Magyar Posta, contribuiu para que no Projecto se optasse pela 

representação de parte do corpo.

Em relação ao elemento tipográfico que identifica a espécie, qualquer 

uma delas recorre ao uso da nomenclatura binária, designando assim 

as espécies pelo nome científico. Considerou-se de grande interesse 

este método formal, dado que é o único universalmente aceite para 

a atribuição do nome científico das espécies e um dos pilares da 

classificação científica dos seres vivos. Além disso, esta vantagem 

deriva essencialmente da sua economia descritiva, do seu uso genera-

lizado, podendo as espécies da série serem identificadas em qualquer 

país futuramente, sem risco de ambiguidade.

A última tabela (tabela 03) diz respeito às estratégias de criação na 

concepção do selo postal. 

Caso de estudo I
South West Africa

Moldura
Margem c/
informação

Caso de estudo II
Magyar Posta

Projecto proposto
Portugal

Dimensões

4,3 x 3,3 cm

4,7 x 3 cm

  4 x  3,06 cm

Formato

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Fundo

Elemento presente

Elemento ausente

Símbolo   Descrição

Tabela 03 Estratégias de criação.
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Constatou-se que, no conjunto, o formato horizontal é compartilhado 

assim como o uso de uma imagem para o fundo, no caso SWA referente 

a espécies de corpo inteiro e no caso Magyar Posta a elementos que 

incitam à fauna, ou seja à natureza. 

No caso do Projecto, decidiu-se representar uma paisagem de forma 

contínua — de um selo para o outro (ver apêndice F) —, de forma 

a distingui-la dos casos de estudo, visto que estes recorrem, na 

sua maioria, ao uso de moldura e de uma margem, impedindo a 

imagem contínua. 

Em síntese, com esta última análise conclui-se que os elementos 

imprescindíveis — a que todas as séries aqui confrontadas recorrem 

— são o valor (taxa), o país, o ano e o autor, independentemente 

dos restantes factores, de carisma gráfico ou estrutural, sujeitos 

e determinados por cada autor/designer, que por sua vez podem 

marcar a diferença, como o formato, a serrilha, a abordagem ao 

tema e a organização e escolha da tipografia.

Finalizada a fase exploratória, chegou-se novamente a uma hipótese, 

desta vez mais concreta e com uma solução projectual: o modelo/

maquete do Projecto, que apresentamos de seguida.
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Hipótese

3.2. Modelo/maquete

A solução possível encontrada resulta, manifestamente, de um 

método de criação sustentada de uma forma sistemática e contínua. 

Todo o processo criativo, desde a primeira fase das ilustrações ao 

design completo da série, busca a síntese e o equilíbrio visual. 

Por consequência, nesta fase apresentou-se uma hipótese concreta 

e passível de ser validada na etapa seguinte, ou seja o modelo para 

validação que precede a realização final da série, constituído pelas 

mesmas peças filatélicas que definimos no âmbito do projecto. 

Em suma, admite-se que se encontrou a resposta à questão de 

investigação, considerando possível desenvolver um projecto de 

design filatélico, tendo por base o design gráfico para a temática das 

espécies cinegéticas.
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Figura 052  Modelo da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Figura 053  Ampliação (3x) do selo postal "Sreptopelia 
turtur" da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 

Figura 054  Ampliação (3x) do selo postal "Cervus elaphus" 
da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Figura 055  Ampliação (3x) do selo postal "Phasianus colchicus"
 da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 

Figura 056  Ampliação (3x) do selo postal "Lepus europaes" 
da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Figura 057  Ampliação (3x) do selo postal "Alectoris rufa"
 da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 

Figura 058  Ampliação (3x) do selo postal "Sturnus vulgaris" 
da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Figura 059  Bloco especial da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 

Figura 060  Sobrescrito de 1º dia com série completa "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Figura 062  Capa da Pagela "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Figura 061  Sobrescrito de 1º dia com bloco e série completa "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
(escala reduzida a 75% do tamanho original) 
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Figura 063  Página esquerda do interior da pagela "Espécies Cinegéticas de Portugal". Figura 064  Página direita do interior da pagela "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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A actividade cinegética desempenha um 
papel fundamental para a economia dos 
meios rurais e para a viabilização de 
espaços agro-florestais. 

Desde que exercida de forma conscien-
ciosa, representa um valioso contributo 
para a diversidade biológica e para o 
equilíbrio dos ecossistemas.

Excluir o caçador da história é negar à 
humanidade as suas raízes, que fornecem 
os ingredientes vitais da vida e da 
evolução. O Homem é um predador por 
opção ancestral, mas o caçador produtor 
moderno tem uma tríplice responsabili-
dade: administrador do território de caça, 
produtor de espécies cinegéticas e caçador 
das mesmas, a exemplo dos demais 
recursos naturais renováveis. 

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

ES
P

ÉC
IE

S 
C

IN
EG

ÉT
IC

A
S

P
h

a
si

a
n

u
s 

c
o

lc
h

ic
u

s

Portugal
€0,68

Portugal

ES
P

ÉC
IE

S 
C

IN
EG

ÉT
IC

A
S

St
re

p
to

p
e

lia
 t

u
rt

u
r

€0,32

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

Portugal
€0,80

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

ES
P

ÉC
IE

S 
C

IN
EG

ÉT
IC

A
S

St
u

rn
u

s 
vu

lg
a

ris

Portugal
€0,68

ES
P

ÉC
IE

S 
C

IN
EG

ÉT
IC

A
S

Le
p

u
s 

e
u

ro
p

a
e

s

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

Portugal
€0,32 ES

P
ÉC

IE
S 

C
IN

EG
ÉT

IC
A

S
C

e
rv

u
s 

e
la

p
h

u
s

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

ES
P

ÉC
IE

S 
C

IN
EG

ÉT
IC

A
S

A
le

c
to

ri
s 

ru
fa

Portugal
€0,80

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

Portugal

ES
P

ÉC
IE

S 
C

IN
EG

ÉT
IC

A
S

St
re

p
to

p
e

lia
 t

u
rt

u
r

€0,68

NÁ
DI

A 
CA

RM
O 

. I
MP

.C
AR

TO
R 

12Portugal
€0,68 ES

P
ÉC

IE
S 

C
IN

EG
ÉT

IC
A

S
C

e
rv

u
s 

e
la

p
h

u
s

DE
SI

GN
: N

ÁD
IA

 C
AR

MO
 . 

IM
P.

CA
RT

OR
 1

2

€1,36

ESPÉCIES
CINEGÉTICAS

de Portugal

95



96

Figura 065  Contracapa da pagela "Espécies Cinegéticas de Portugal". 

Figura 066  Ampliação (3x) do carimbo comemorativo do 1º dia de 
circulação da série "Espécies Cinegéticas de Portugal". 
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Selos / timbres-poste / stamps:
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Bloco / Bloc / souvenir sheet:
com 2 selo / avec 2 timbre / with 2 stamp
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Design: Nádia Carmo 
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Formato / format / size: 40 x 30,6 mm
Picotagem / dentelure / perforation: 
13 x “Cruz de cristo” / “croix de Christ” / “cross of Christ”
Impressão / impression / priting: o�set
Impressor / imprimieur / printer: Cartor

Folhas / feuilles / sheets:
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Cinegetic Species of  Portugal

A actividade cinegética desempenha um papel 
fundamental para a economia dos meios rurais e para 
a viabilização de espaços agro-florestais. 
Desde que exercida de forma conscienciosa, 
representa um valioso contributo para a diversidade 
biológica e para o equilíbrio dos ecossistemas.
Excluir o caçador da história é negar à humanidade 
as suas raízes, que fornecem os ingredientes vitais da 
vida e da evolução. O Homem é um predador por 
opção ancestral, mas o caçador produtor moderno 
tem uma tríplice responsabilidade: administrador do 
território de caça, produtor de espécies cinegéticas e 
caçador das mesmas, a exemplo dos demais recursos 
naturais renováveis. 

Espécies Cinegéticas de Portugal

A actividade cinegética desempenha um papel 
fundamental para a economia dos meios rurais e para 
a viabilização de espaços agro-florestais. 
Desde que exercida de forma conscienciosa, 
representa um valioso contributo para a diversidade 
biológica e para o equilíbrio dos ecossistemas.
Excluir o caçador da história é negar à humanidade 
as suas raízes, que fornecem os ingredientes vitais da 
vida e da evolução. O Homem é um predador por 
opção ancestral, mas o caçador produtor moderno 
tem uma tríplice responsabilidade: administrador do 
território de caça, produtor de espécies cinegéticas e 
caçador das mesmas, a exemplo dos demais recursos 
naturais renováveis. 
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Conjunto de selos da emissão filatélica. Impressão de alta resolução. 

Arte final do Projecto de Mestrado em Design de Comunicação

"Design de série de selos: Espécies Cinegéticas de Portugal"

Série Completa

4. Realização

4.1. Projecto final

Desenvolvimento  Validação/ Realização

A série está representada pelas seguintes peças filatélicas:

•  Série completa (conjunto de seis selos); 

•  Bloco filatélico (contendo dois selos); 

•  Sobrescrito do 1º dia com série completa; 

•  Sobrescrito do 1º dia com bloco especial; 

•  Pagela anunciadora da emissão; 

•  Carimbo comemorativo do 1º dia de circulação.    

Reflexão do projecto

3.3. Validação/verificação

Ao longo do percurso efectuaram-se vários pontos de situação 

para verificação de todos os pormenores, de modo a garantir que 

o Projecto fosse validado com sucesso. 

A validação do Projecto consistiu num parecer (anexo A) redigido 

pelo Director de Conceito e Design dos CTT Correios de Portugal, 

Luiz Duran, no dia 25 de Março de 2011. 
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Bloco da emissão filatélica. Impressão de alta resolução. 
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A realização deste Projecto foi uma oportunidade de descoberta 

e um permanente desafio na caminhada que agora se conclui. 

Pretendeu-se, durante o percurso investigativo, obter conclusões 

e resultados concretos e exequíveis, procedendo a uma análise e 

interpretação acerca do papel do design gráfico na concepção do 

selo postal que, pela primeira vez, foi ensaiado em Portugal tendo 

como temática as espécies cinegéticas, com o intuito da criação de 

uma nova série de selos postais para os CTT, Correios de Portugal. 

A experiência de aprendizagem adquirida, no seu conjunto e em 

diferentes ocasiões ou circunstâncias, procurou explorar e enriquecer 

as características, potencialidades e abrangências do design filatélico, 

as quais permitiram compreender, mais profundamente, o processo 

de criação do selo postal, da sua mensagem visual e dos elementos 

que o caracterizam. Por um lado, dedicou-se parte deste projecto à 

investigação e à vontade de conhecer — num âmbito mais alargado à

evolução da cultura visual do selo postal ao longo da sua existência, 

nomeadamente a evolução histórica e cultural —, por outro, 

abordou-se a fase projectual, através de um método de criação 

sustentado e sistemático que procurou o equilíbrio, harmonia e 

síntese visual, assim como, a experimentação de novas vertentes na 

ilustração, como é o caso do desenho vectorial. 

A metodologia estabelecida e cumprida na íntegra, de carácter 

qualitativo e intervencionista, dividiu o Projecto em duas fases 

metodológicas distintas pelos seus objectivos, tendo sido indis-

pensável determinar e elaborar uma metodologia que se adaptasse 

e contribuísse na orientação da investigação prática. A definição 

oportuna dos objectivos específicos do Projecto facilitou a realização 

1. Considerações finais

Conclusão  Considerações finais

das peças filatélicas dentro do tempo estimado, a critica literária, o 

reconhecimento e aprofundamento da área de estudo, mas sobretudo 

a confirmação da existência de outras séries internacionais nesta 

temática em especifico. 

À medida que o processo criativo evoluiu, os obstáculos entretan-

to surgidos foram gradualmente ultrapassados com sucesso pela 

prontidão e a disponibilidade de várias entidades, havendo por isso 

necessidade de sobrevalorizar o papel que estas desempenharam, 

sem as quais o Projecto não teria a mesma qualidade e expressão. 

Importa agora, reafirmar alguns pontos essenciais do Projecto, 

com o intuito de clarificar as opções que conduziram às conclusões 

gerais, retomando-se algumas abordagens desta investigação.

Como resposta à questão de investigação, demonstrou-se que é pos-

sível desenvolver um projecto de design filatélico, com o apoio do 

design gráfico, para a temática das espécies cinegéticas, utilizando um 

método de criação sustentada desde que se explore novas vertentes 

e estratégias de comunicação visual.

A responsabilidade do designer perante um novo desafio deve 

encontrar uma solução simples e actual com qualidade, desde que 

o projecto gráfico incorpore os conhecimentos que caracterizam o 

design de comunicação. 

O designer, na sua plenitude, deve investigar, questionar, observar, 

compreender, e interpretar; mas, sobretudo, arriscar, intervir activa-

mente num projecto e procurar conhecer os seus limites, explorando 

novos territórios exaustivamente, até encontrar a sua própria identi-

dade enquanto criador. A preocupação em participar activamente no 

Conclusão  Considerações finais

Conclusões e contributos do projecto
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design, adaptando o seu trabalho aos desafios que lhe são lançados, 

é tomar consciência que ainda existe muito por explorar, devendo 

ter sempre em mente a procura da solução correcta para o problema, 

mesmo quando se pensa que se encontrou a resposta certa. 

Outro factor, não menos importante, foi saber reconhecer e definir 

limites na concepção do selo postal, como por exemplo, gerir 

a informação obrigatória de cada país com a temática que lhe é 

pedida, e ainda com os materiais e estratégias a usar, podendo aqui 

concluir, seguramente, que o papel do designer de comunicação é 

imprescindível no design de qualquer série, seja qual for a temática 

ou o país. 

As opções tomadas para o modelo reflectem assim, no conjunto, 

consequências da investigação e soluções testadas na prática, sendo 

algumas fundamentais e agora essenciais de destacar: capacidade 

de síntese, gestão e economia descritiva da tipografia, estratégias de 

comunicação, tanto visuais como materiais, e por último, procura 

de uma solução inteligível e singular.

Admita-se, por último, que o projecto se baseia num tema controverso

apesar da actividade cinegética ter raízes muito antigas e que continua 

a ser motivo de numerosos conflitos e de muitas contradições. 

No entanto, julga-se que foi superado este constrangimento, dado 

que hoje em dia a actividade cinegética desempenha um papel 

elementar para a economia dos meios rurais e representa um valioso 

contributo para a diversidade biológica e equilíbrio dos ecossistemas, 

desde que praticada de forma sustentável.

Em suma, o Projecto agora concluído, com dedicação, entusiasmo 

temático e evidente vontade de intervir em áreas sensíveis e 

Conclusão  Considerações finais

problemáticas, foi aprovado com sucesso através de um parecer 

redigido pelo Director de Conceito e Design dos CTT Correios 

de Portugal, Luiz Duran. 

Conclui-se que a finalização do projecto se manifesta num contributo 

para o conhecimento científico e num conjunto de recomendações 

para futuras investigações e projectos no âmbito do design. 

Os benefícios resultantes desta investigação activa conseguiram, 

por sua vez, ser um contributo real do design gráfico para a con-

cepção do selo postal e desenvolver as capacidades de exercício da 

profissão de designer de comunicação. 

Numa fase posterior à discussão pública do Projecto, pretende-se o 

seu aproveitamento para futuros projectos dos CTT, Correios Portugal, 

na área do design filatélico. A disseminação será feita através da 

disponibilização de uma reprodução nos locais de estilo, sem prejuízo 

da sua divulgação através da internet, conferências, feiras da fileira 

filatélica, florestal e animal, workshops, seminários, etc. 
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Agenda . Agenda de secretária editada anualmente subordinada

a um determinado tema.

Álbum com bilhetes postais máximos . Álbum com capa de cor 

vermelha escura com todos os Bilhetes Postais Máximos emitidos 

durante o ano. 

Álbum com selos . Álbum com caixa de cor vermelha escura contendo

 as folhas anuais com todos as séries, blocos, folhas miniatura e 

booklets emitidas ao longo do ano. 

Álbum com selos e etiquetas . Álbum com caixa de cor vermelha 

escura contendo as folhas anuais com todos as séries, etiquetas 

(incluindo as taxas de correio azul), blocos, folhas miniatura e 

booklets emitidas ao longo do ano.

Álbum com sobrescritos de 1º dia . Álbum com capa de cor vermelha 

escura com todos os sobrescritos de 1º dia com série completa 

emitidos ao longo do ano.

Álbum de selos . Álbum com caixa de cor vermelha escura para 

acondicionar as folhas de álbum completas.

Álbum numismático . Álbum muito útil para numismática com fo-

lhas de resguardos para moedas.

Álbum para bilhetes postais . Álbum com capa de cor vermelha escura 

e dez sacas plásticas que se destinam a acondicionar os Bilhetes Postais.

Álbum para sobrescritos de 1º dia . Álbum com capa de cor vermelha 

escura e dez sacas plásticas que se destinam a acondicionar os 

sobrescritos de 1º dia com série completa.

Bilhete postal máximo . Bilhete postal ilustrado, reproduzindo o 

motivo ou tema de cada selo de uma emissão, que é colado e 

obliterado com o carimbo comemorativo do 1º dia de circulação.

Bilhete postal simples . Bilhete postal ilustrado, reproduzindo o 

motivo ou tema de cada selo de uma emissão.

Bloco especial . Peça filatélica onde podem estar inseridos um 

ou mais selos que podem ser iguais ou diferentes da emissão.

Booklet . Carteira com selos comemorativos unidos entre si, 

sem serrilha nas margens superior e inferior dos mesmos.

Capa para revistas do clube do coleccionador . Capa plastificada, 

com ferragens que permitem arquivar oito revistas do Clube do 

Coleccionador.

Carimbo comemorativo . é um carimbo com tempo de utilização 

limitado (normalmente só um dia) e é usado na comemoração de 

acontecimentos ou datas relevantes, possuindo uma ilustração alusiva.

Carimbo de 1º dia . é um carimbo especialmente criado para come-

morar a emissão de um selo ou série e que contém um desenho 

alusivo ao tema. 

Carteira anual tipo 1 . Inclui todas as séries completas, obliteradas 

ou não, emitidas durante o ano.

Carteira anual tipo 2 . Inclui todas as séries completas, blocos 

especiais, folhas miniatura e booklets emitidas durante o ano.

Carteira temática . Normalmente são compostas por selos e outras 

peças filatélicas subordinadas ao mesmo tema.

Glossário 121



122

Classificador de selos . Álbum de dezasseis páginas com tiras de 

papel de seda para guardar selos. 

Colecção anual de pagelas . Conjunto de todas as pagelas anunciadoras 

das emissões emitidas durante o ano.

Emissões base . todas aquelas cuja tiragem dos respectivos valores 

não é regulamentada por decreto. Destinam-se a suprir as necessi-

dades postais do país e vão sendo emitidas nas quantidades que se 

julgarem necessárias enquanto estiverem em circulação. Não visam 

qualquer tipo de homenagem ou comemoração. 

Etiquetas . Etiquetas autocolantes dedicadas a um tema com taxa 

impressa (taxas de correio normal e correio azul) que se encontram 

nas máquinas automáticas de venda de etiquetas. Actualmente existem 

quatro tipos de máquinas – Crouzet; Amiel; SMD e E-Post.

Filatelia . O aparecimento, evolução e diversificação dos selos postais 

e outras formas de franquia e a difusão do gosto pelo coleccionismo, 

foram as razões base que levaram ao incremento da actividade filatélica. 

A palavra filatelia resulta da junção de dois vocábulos gregos: 

philos + atéleia, que significam, grosso modo, o amor ao estudo 

do que se refere ao que é “franco”, “livre”, ou seja, à franquia. 

A Filatelia é o estudo e o conjunto de actividades respeitantes 

à emissão, promoção, comercialização e coleccionismo de selos 

e de outros valores filatélicos. 

Flâmulas . são as obliterações impressas nas correspondências por 

máquinas de obliterar e franquiar e que constam de um carimbo 

datado e uma legenda, ilustrada ou não, com fins informativos ou 

propagandísticos.

Folders . Conjunto de Bilhetes Postais emitidos durante o ano 

devidamente acondicionados.

Glossário

Folha . Constituída por 25, 50 ou 100 selos de cada taxa da emissão 

a que diz respeito.

Folha corporate . Constituída por 10 ou 20 selos corporate de cada 

taxa da emissão a que diz respeito.

Folha especial . Série ou séries inseridas em folhas que normalmente 

contêm 8, 10, 12 ou 16 selos.

Folha miniatura . Peça filatélica composta por vários selos iguais 

entre si, iguais aos selos da emissão ou ainda todos diferentes entre 

si e também diferentes da série.

Folhas anuais para álbum . Conjunto de folhas com reprodução dos 

selos, etiquetas, blocos especiais, folhas miniatura e booklets, com 

acetatos colados para acondicionamento dos produtos emitidos ao 

longo do ano.

Folhas de álbum com selos . Folhas anuais para álbum com todos as 

séries, blocos, folhas miniatura e booklets emitidas ao longo do ano.

Folhas de álbum com selos e etiquetas . Folhas anuais para álbum 

com todos as séries, etiquetas (incluindo as taxas de correio azul), 

blocos, folhas miniatura e booklets emitidas ao longo do ano. 

Folhas simples para álbum . Conjunto de 20 folhas brancas para 

acondicionar a colecção de acordo com o gosto pessoal.

Inteiro postal . Objecto postal com a franquia impressa.

Livros temáticos de colecção . Livros numerados com tiragem limi-

tada, alusivo a um determinado tema com material filatélico.

Marcofilia . coleccionismo de marcas postais (carimbos).

O meu álbum de selos . Álbum anual que reúne os selos das emissões 

mais relevantes e aliciantes emitidas ao longo do ano. Este álbum, 
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editado a pensar nos jovens, tem a particularidade de ser organi-

zado pelo próprio, levando-o a despertar para novos interesses e 

conhecimentos. 

Pack . Geralmente composta pela série da emissão, Bloco, sobres-

crito sem selos e pagela anunciadora devidamente acondicionados 

(se a emissão tiver folhas miniatura, folhas especiais ou bilhetes 

postais, podem também fazer parte da pack).

Pagela anunciadora da emissão com bloco especial . Brochura em 

formato A5 com um breve texto alusivo ao tema, com o bloco especial 

colado e os dados técnicos da emissão correspondente. 

Pagela anunciadora da emissão com série completa . Brochura em 

formato A5 com um breve texto alusivo ao tema, com os selos colados 

e os dados técnicos da emissão correspondente.

Pagela anunciadora da emissão com série completa e bloco especial . 

Brochura em formato A5 com um breve texto alusivo ao tema, com 

os selos e bloco especial colados e os dados técnicos da emissão 

correspondente.

Portugal em selos . Livro anual com todas os selos, blocos especiais 

e folhas miniatura emitidos durante o ano. Livro numerado com 

tiragem limitada.

Postal máximo . é uma peça filatélica composta por três elementos: 

postal selo e obliteração, os quais apresentam entre si o máximo de 

concordância em motivo, lugar e tempo. O postal ilustrado deve ser 

idêntico ao motivo do selo e existir, de preferência antes da emissão 

do selo; com um selo aposto no lado da ilustração, deve-se escolher 

o carimbo da localidade mais apropriada (ex: para o caso de uma 

personalidade : local do nascimento ou morte ou local onde exerceu 

a sua profissão).

Quadra corporate . Conjunto de quatro selos corporate de cada 

valor em bloco.

Série completa . Conjunto de selos emitidos dedicados ao mesmo 

assunto constituído por um exemplar de cada valor.

Série corporate . O Selo Corporate consiste na associação ao selo 

postal tradicional de uma outra componente - designada “tarja” - 

contendo logo de marca, evento ou slogan promocional e é sempre 

associado a uma emissão se selos.

Série estrangeiro – emissão conjunta . Conjunto de selos emitidos 

por um país estrangeiro dedicados ao mesmo tema de uma emissão 

Portuguesa.

Sobrescrito 1º dia com bloco especial  . Sobrescrito com impressão 

alusiva à emissão no qual se encontra afixado o bloco especial 

correspondente, obliterado com o carimbo comemorativo do 

primeiro dia de circulação.

Sobrescrito 1º dia com folha miniatura . Sobrescrito com impressão 

alusiva à emissão no qual se encontra afixada a folha miniatura 

correspondente, obliterada com o carimbo comemorativo do

primeiro dia de circulação.

Sobrescrito 1º dia com série completa . Sobrescrito com impressão 

alusiva à emissão no qual se encontram afixados os selos correspon-

dentes, obliterados com o carimbo comemorativo do primeiro dia 

de circulação.

Sobrescrito moeda . Sobrescrito com impressão alusiva ao evento no 

qual se encontram afixado selos ou bloco especial obliterados com 

o carimbo comemorativo do primeiro dia de circulação. Contém 

ainda uma moeda comemorativa.
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Ano . Título da série . Design

1976 . Série 2ª Exposição Mundial temática, PORTUCALE 77 . Serviços 

Artísticos dos CTT.

1976 . Água – Protecção da Zonas húmidas . Cipriano Vidal.

1980 . Animais do Zoo Lisboa . José A. Cardoso.

1981 . Cães de Raça Portuguesa . Alberto Cardoso.

1982 . Philexfrande-82. Aves da Reserva Natural do Estuário do Tejo . 

Alfredo da Conceição.

1983 . Espécies Marinhas ameaçadas na Costa Portuguesa . Victor Lages.

1984 . Centenário do Jardim Zoológico de Lisboa . J. Pedro Roque.

1984 . Insectos dos Açores 1º grupo .  António contente.

1985 . Insectos dos Açores 2º grupo . António contente.

1985 . Espécies Marinhas da Madeira . Alfredo da Conceição.

1985 . Reservas e Parques Naturais Portugueses . J- Pedro Martins barata.

1986 . Espécies Marinhas da Madeira . Alfredo da Conceição.

1986 . Europa – CEPT. Portugal . J. Pedro Roque.

1986 . Europa – CEPT. Madeira . J. Pedro Roque.

1986 . Europa – CEPT. Açores . J. Pedro Roque.

1986 . Cavalos de Raça Portuguesa . Luís Filipe Abreu .

1987 . Aves da Madeira . José Projecto.

1988 . Protecção da Natureza – Portugal. WWF-World Wildlife Fund. O 

lince-ibérico (lyns pardina) . José Projecto.

Foram contabilizados 65 séries.

Apêndice A: Lista de selos nacionais sobre a fauna

Apêndice A  Lista de selos nacionais sobre a fauna 

1988 . Aves da Madeira . José Projecto. 

1988 . Aves dos Açores . José Projecto. 

1989 . Protecção da Natureza – Açores . José Projecto. 

1989 . Peixes na Madeira .  José Projecto. 

1989 . Protecção da Natureza – Açores . José Projecto.

1990 . Protecção da Natureza – Açores. WWF-World Wildlife 

Fund. Priôlo (Pyrrhula murina) . José Projecto.

1991 . Protecção da Natureza – Madeira. WWF-World Wildlife Fund. 

Pombo- trocaz (Columba trocaz Heineken) 1829 . José Projecto. 

1992 . Ano Europeu do Turismo, 1991 . José Projecto. 

1992 . Eco 92 – Conferências das Nações Unidas sobre Ambiente e 

desenvolvimento UNCED/ CNUAD – Brasil 92 . José Projecto. 

1993 . Protecção da Natureza – Madeira . José Projecto. 

1993 . UPAEP – Fauna em vias de Extinção . José Projecto.

1994 . Lisboa 94 – Capital Europeia da Cultura . Henrique Cayate

1994 . Protecção da Natureza – Arte de Falcoaria . José Projecto. 

1995 . AECN – Ano Europeu da Conservação da Natureza . José 

Projecto. 

1997 . Insectos da Madeira 1º grupo . José Projecto. 

1997 .  Conservação da Natureza. WWF-World Wildlife Fund. 

Toupeira-de-água-dos-pirinéus (Galemys pyrenaicus) . José Projecto.

1997 . Oceanos – Expo 98. O Plâncton . Pedro Salgado

1998 . Oceanos – Expò 98. O Plâncton . Pedro Salgado
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1998 . 100 Anos do Aquário Vasco da Gama . Carlos Leitão

1998 . Oceanos – Expò 98. O Plâncton . Pedro Salgado

1998 . O Mar dos Açores . Acácio Santos 

1998 . Insectos da Madeira 2º grupo . José Projecto.

1998 . Parque Arqueológico do Vale do Côa . Victor Santos 

1999 . Europa – Parques Nacionais. Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Reserva Natural  da Madeira . João Sarmento / Paulo Oliveira 

2000 . Aves de Portugal. Emissão base 1º  grupo . José Projecto.

2001 . Aves de Portugal. Emissão base 2º  grupo . José Projecto.

2001 . Europa – Água, Riqueza Natural . João Machado

2001 . Animais do Zoo de Lisboa . Sofia Martins

2002 . Aves de Portugal. Emissão base 3º  grupo . José Projecto.

2002 . WWF – Aves da Madeira . José Projecto.

2003 . Aves de Portugal. Emissão base 4º  grupo . José Projecto.

2003 . EUROPA - A arte do cartaz . José Brandao

2004 . Oceanário de Lisboa . Hélder Soares

2004 . Aves de Portugal. Emissão base 5º  grupo . José Projecto.

2004 . Madeira – As Ilhas Selvagens . Pedro Salgado

2004 . WWF Açores. Espadim Azul e Espadim Branco . Vasco Marques

2006 . Peixes da Costa Portuguesa . Pedro Salgado / Vasco Marques

 2007 . Fauna Marinha da Madeira . Pedro Salgado / Vasco Marques

2007 . Tapada Nacional de Mafra . Atelier Acácio Santos/ Túlio Coelho

Apêndice A  Lista de selos nacionais sobre a fauna 

2008 . Jogos da XXIX Olimpíada . João Machado 

2008 . Priolo . José Projecto / Atelier Acácio Santos / Túlio Coelho 

2008 . Ano Internacional Polar . Nuno Farinha

2009 . Bicentenário do Nascimento de Charles Darwin . Atelier B2 / 

José Brandão / Elizabete Rolo  

2009 . Lagoa dos Açores/ Biodiversidade . Nuno Farinha

2009 . Cavalo Lusitano . Atelier B2 / José Brandão

2009 . Emissão Conjunta Portugal Irão . Atelier Acácio Santos / 

Túlio Coelho 

2010 . Emissão Ano Internacional da Biodiversidade . Pedro Salgado

2010 . Invertebrados Marinhos dos Açores . Concept Advertising
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Primeiros estudos

Apêndice B: Ilustrações

Primeiros esboços realizados a tinta-da-china.

Lebre. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010

Apêndice B  Ilustrações

Veados. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010
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Veado. 
Desenho: Nádia Carmo. 
Ano: 2010

Apêndice B  Ilustrações

Tordo. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010
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Tordo. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010

Apêndice B  Ilustrações

Tordo. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.

Apêndice B  Ilustrações 137



138

Rolas. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.

Apêndice B  Ilustrações

Estorninhos- malhados.
Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.
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Perdiz. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.

Apêndice B  Ilustrações

Perdiz. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.
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Codorniz. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.

Apêndice B  Ilustrações

Faisão. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.
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Coelho. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.

Apêndice B  Ilustrações

Galinhola. Desenho: Nádia Carmo. Ano: 2010.
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Exposição mundial de filatelia 

Apêndice C: Visita ao "London 2010 Festival of Stamps"

Decorreu no dia 8 de Maio, de 2010, em Londres, e contou com 

as melhores mostras competitivas de coleccionadores de todo o 

mundo, além de filatelistas, leiloeiros e as administrações postais, 

incluindo a maior presença do correio real, the Royal Mail. 

Isto incluiu uma rara oportunidade de ver alguns dos selos originais, 

rolos e chapas de impressão, algumas das quais foram criadas para 

os selos que nunca foram emitidos. 

Por estas razões, foi uma das visitas que se realizou e onde se encon-

traram séries de grande interesse para a investigação e das quais se 

escolheram os casos de estudo.

Evento: London 2010 Festival of Stamps. Ano: 2010. Local: Londres, Inglaterra. Evento: London 2010 Festival of Stamps. Ano: 2010. Local: Londres, Inglaterra.

147



148 Apêndice D  Selos comprados

Conjunto de séries

Apêndice D: Selos comprados

Séries de selos compradas no "London 2010 Festival of Stamps" 

que decorreu no dia 8 de Maio, de 2010, em Londres.

Série: Sahara. 
Designer: F.N.M.T. 

Ano: 1969. País: España.
Série sem título. Designer: Des-
conhecido. Ano: Desconhecido. 
País: Eire.

Série: The Wildfowl & Wetlands Trust. Designer: Desconhecido. Ano: 1996. País: U.K..

Série sem título. Designer: Desconhecido. Ano: Desconhecido. País: U.K..
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Série SWA. Designer: Paul Bosnam. 
Ano: 1980. País: South West Africa.

Série: Fir die judend. Designer: desconhecido. 
Ano: 1967. País: Deutsche Bundespost.

Apêndice D  Selos comprados

Série Magyar Posta. Designer: Gall F. 
Ano: 1964. País: Magyar Posta.
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Série sem título. 
Designer: desconhecido. Ano: 1979. País: Hellas

Série sem título. 
Designer: J Norris Wood. Harrison and sons LTD 

Ano: desconhecido. País: U.K..

Série: Hunting. 
Designer: Legrady S. 

Ano: 1971. País: Magyar Posta.

Selo da série Edward Lear 1812-1888. 
Designer: desconhecido. Ano: 1988. País: U.K..

Apêndice D  Selos comprados

  
Série: Endangered Species of the World. Designer: desconhecido.

Ano: 1989. País: Sierra Leone.
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Impressão folhas "meu selo" dos ctt

Apêndice E : Testes intermédios "meu selo" 

Proposta de série de selos na categoria "Pegada ecológica" do concurso 
"Aqui há selo ecológico". Designer: Nádia Carmo.

Ano: 2010. País: Portugal.

Selos meu selo: Rola. 
Designer: Nádia Carmo. Layout: CTT. Ano: 2010. País: Portugal.

Apêndice E Testes intermédios em folhas "meu selo"

Participou-se no concurso "Aqui há selo ecológico" dos

Irrequietos, Serviço dos CTT, para a criação de um selo postal na 

temática "Pegada ecológica", com o intuito de chegar ao 1º lugar 

da votação do público e beneficiar do prémio final — cinco folhas 

de selos "Meu selo" atribuído aos autores dos 5 selos mais votados 

de cada categoria. O objectivo desta participicação foi o de realizar 

pré-testes com estudos do Projecto de forma a observar o compor-

tamento das ilustrações. Uma vez que a proposta foi a mais votada 

pelo público, obteve-se então a possibilidade de realizar a impressão 

de cinco folhas de selos.   
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Selos meu selo: Perdiz. 
Designer: Nádia Carmo. Layout: CTT. Ano: 2010. País: Portugal.

Apêndice E Testes intermédios em folhas "meu selo" Apêndice E Testes intermédios em folhas "meu selo"

Selos meu selo:  Veado. 
Designer: Nádia Carmo. Layout: CTT. Ano: 2010. País: Portugal.
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Selos meu selo: Lebre. 
Designer: Nádia Carmo. Layout: CTT. Ano: 2010. País: Portugal.

Selos meu selo:  Estorninho-malhado. 
Designer: Nádia Carmo. Layout: CTT. Ano: 2010. País: Portugal.
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Etapas da ilustração vectorial e do projecto

Apêndice F : Processo construtivo

Ilustração da espécie Lebre
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Ilustração da espécie PerdizIlustração da espécie Veado

Apêndice F Processo construtivo Apêndice F Processo construtivo 163
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Ilustração da espécie FaisãoIlustração da espécie Faisão

Apêndice F Processo construtivo Apêndice F Processo construtivo 165
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Ilustração da espécie Estorninho-malhadoIlustração da espécie Tordo

Apêndice F Processo construtivo Apêndice F Processo construtivo 167
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Ilustração da espécie Rola-comum

Estudo intermédio do conjunto de selos postais do Projecto

Estudo intermédio do conjunto de selos postais do Projecto

Apêndice F Processo construtivo Apêndice F Processo construtivo 169
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Imagem trabalhada.

Imagem de fundo adaptada à série

Estudo intermédio para bloco filatélico do Projecto

Estudo intermédio para bloco filatélico do Projecto

Apêndice F Processo construtivo Apêndice F Processo construtivo

Imagem da paisagem original. Design: Thomas Bewick. 
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Data do parecer: 25 Março de 2011

Parecer realizado por e-mail

Tendo-me sido presente o Projecto de Mestrado em Design de Co-

municação de Nádia Bastos do Carmo entendo dever referir que:

Em primeiro lugar, enquanto Director de Conceito e Design muito 

honra os CTT a iniciativa de Nádia Bastos do Carmo ao adoptar 

como tema para o seu projecto uma emissão filatélica.

Este projecto revela antes de mais uma assinalável capacidade da 

sua autora em entender e solucionar de modo correcto uma das 

principais dificuldades com que se deparam os autores de selos, 

cujas reduzidas dimensões obrigam a um esforço, uma capacidade 

crítica e de síntese que permitam a plena legibilidade da mensagem 

que aquele pequeno pedaço de papel tenta veicular seja ela qual for.

Este objectivo foi, em meu entender, plenamente conseguido no pre-

sente Projecto, o que pela positiva surpreende dado que esta aluna, 

que pela primeira vez se deparou com a questão atrás referida, conse-

guiu solucioná-la de modo irrepreensível, o que nem sempre aconte-

ce mesmo com autores já habituados a assinar selos de Correio.

A acrescentar ao referido, esta aluna escolheu como tema uma área 

particularmente sensível, a de retratar várias espécies animais.

Sabendo-se que os coleccionadores de selos são de uma exigên-

cia extrema na abordagem de qualquer tema, este, em particular 

(espécies animais), obriga que sejam por norma, contactados para 

seus autores apenas ilustradores científicos de modo a que nenhuma 

imprecisão nas características das espécies seja objecto de crítica 

que a acontecer inviabilizaria a comercialização desses selos.

Luiz Duran, Director Artístico de Filatelia do CTT, Correios de Portugal
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A Nádia conseguiu com sucesso ultrapassar este constrangimento 

não apenas imprimindo um assinalável rigor científico às espécies 

retratadas, adoptando soluções gráficas que revelando-se bem con-

seguidas, permitem abordagens de cariz mais actual e interessante 

do que as clássicas ilustrações científicas a que, por vezes, falta um 

cunho pessoal e uma forma de abordagem claramente identificado-

ra do seu autor, o que aqui foi plenamente conseguido.

Finalmente, o tema da cinegética é como se sabe por vezes controver-

so, de tal modo que na área da Filatelia é sistematicamente evitado.

E aqui, uma vez mais a Nádia teve o arrojo de enfrentar o tema, 

de o fundamentar pelo texto da chamada Pagela, de modo cor-

recto, conseguindo surpreendentemente abordá-lo de um modo 

pacífico, mesmo didáctico, para espíritos mais fundamentalistas 

relativamente á questão.

Pelas razões expostas, considero exemplar este trabalho da Nádia 

Bastos do Carmo que em circunstâncias normais poderia, se pro-

gramada, dar de imediato origem a uma emissão filatélica dos CTT 

sem qualquer tipo de sobressalto. 

Luiz Duran 
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Como limpar selos ?

Basta esfregá-los ligeiramente com uma escova macia, limpa, ou com 

um bocado de algodão embebido em água de sabão. Depois, lavam-

se em água fria e põem-se a secar.

Como tirar manchas de óleo ou de gordura dos selos ?

Lava-se o selo com um bocado de flanela embebida em terebentina. 

Seca-se entre duas folhas de mata-borrão branco e novo e mergulha-

se num pouco de éter até desaparecer a transparência que a terebenti-

na lhe havia dado. Lava-se depois com espuma de sabão, mete-se em 

água fria, secando- se depois pelo processo atrás referido. Em selos 

com cores muito fracas este processo não pode ser usado, dado que 

as cores podem ser alteradas.

Como restituir a cor primitiva a selos enegrecidos ? 

Os selos de certos países como, por exemplo, o de 10 réis, violeta, de 

D. Carlos, emissão de 1982, são impressos em papel  “couché”. Este 

papel contém alvaiade de Pb (chumbo), ficando enegrecido em pre-

sença de certas emanações sulfurosas. Assim, os selos desaparecem 

num fundo negro de Pb S (chumbo e enxonfre). Para restituir a cor 

primitiva basta mergulhar durante alguns minutos os selos enegre-

cidos num banho de H2 O2 (água oxigenada) a que se juntou uma 

pequena porção de NH3 (amoníaco). Depois lavam-se os selos em 

água pura  ficando assim com a cor inicial.

Como avivar as tintas dos selos ?

“Os selos amarelecidos que, com o tempo, adquirem uma cor escura, 

podem voltar à cor primitiva depois de um banho de água fria onde 

se deite progressiva e lentamente um pouco de água oxigenada. Esta 

Disponível no site dos CTT

Anexo B: Alguns truques úteis 

operação exige grande atenção. Um excesso daquela água queimaria 

o papel destruindo a cor. Em seguida lavar o selo em água fria e 

secar.”

Como evitar que a humidade afecte os selos ?

Coloca-se um pires com carboneto de cálcio no lugar onde estão 

guardados os selos (armário, cofre, gaveta, etc), impedindo que a 

goma dos selos novos adira às folhas dos álbuns. Quando o carbone-

to de cálcio estiver saturado de água, substitui-se por novo.

Como limpar selos atacados pela telemicose ?

Para se tirar a pigmentação (erradamente chamada ferrugem) dos 

selos, mal que os ataca frequentemente, quando colocados em qual-

quer lugar húmido ou devido à qualidade da cola, etc., procede-se do 

seguinte modo:

. Dar banho, durante cinco minutos, com solução de permanganato 

de potássio a 2% em água e cinco minutos em solução de ácido cí-

trico a 16%.

. Repetir a operação, se necessário, durante menos tempo.

. Colocar duas gotas de água oxigenada (10 volumes) sobre o selo.

. Lavar em água corrente com abundância e depois secar em mata-

borrão.

Fonte: “Princípios Básicos da Filatelia” – Eurico Carlos Esteves 

Lage Cardoso
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