
Pequenas-grandes representações do Império Português:
a série postal “Modalidades Desportivas”(1962)

Small-large rep re sen ta tions of the Por tu guese Em pire:
the stamp se ries “Sport ing Mo dal i ties” (1962)

Vic tor Andrade de Melo

Intro du ção

No pós-Se gun da Gran de Gu er ra, um ven to de li ber da de var reu os con ti -
nen tes asiá ti co e afri ca no. Impul si o na dos pelo novo qua dro ge o po lí ti co, ges ta -
ram-se mo vi men tos so ci a is que, fa zen do uso de di fe ren tes es tra té gi as e ten do em 
con ta as fron te i ras es ta be le ci das pe los pa í ses co lo ni za do res, re i vin di ca vam o
rompi men to dos la ços co lo ni a is.
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As na ções co lo ni za do ras, fren te a essa re a li da de, de dis tin tas for mas e
com pe cu li a ri da des em cada lo ca li da de, fo ram com pe li das a en ca mi nhar pro ces -
sos de des co lo ni za ção (Fer ro, 1996). Por tu gal foi um dos pa í ses que mais re lu ta -
ram em en cer rar seus la ços co lo ni a is. Ha via ao re dor de tal pos tu ra mo ti va ções
de or dem cul tu ral – a re le vân cia da re pre sen ta ção de im pé rio na cons tru ção da
ide ia de na ção por tu gue sa; de or dem eco nô mi ca – a im por tân cia dos ter ri tó ri os
ul tra ma ri nos para as fi nan ças na ci o na is; e de or dem po lí ti ca – a re la ção do pro je -
to do Esta do Novo com o co lo ni a lis mo (Pi men ta, 2010).

Tal ati tu de de sen ca de ou, so bre o go ver no por tu guês, pres sões das mais
di ver sas, in clu si ve de en ti da des in ter na ci o na is que se for ta le ce ram no pós-guer -
ra.1 Pe ran te esse qua dro, os di ri gen tes do país re a gi ram de for mas múl ti plas.
Uma das es tra té gi as ado ta das foi a pro mo ção de mu dan ças na le gis la ção na ci o -
nal. Re vo gou-se, por exem plo, em 1951, o Ato Co lo ni al. Entre ou tras co i sas, a
par tir de en tão, as co lô ni as pas sa ram a ser de no mi na das “pro vín ci as ul tra ma ri -
nas”, um su pos to si nal de ma i or in te gra ção do Impé rio.2

Con cre ta men te, no que tan ge ao co lo ni a lis mo por tu guês, “a con jun tu ra
ex ter na não con se gue pro vo car al te ra ções de fun do, no me a da men te ao ní vel da
po lí ti ca in dí ge na” (Cas te lo, 1998: 51). Nos anos 1960, os li mi tes das mu dan ças
pro pos tas pela me tró po le fo ram ex pos tos pela ação de pa í ses afri ca nos re cém-in -
de pen den tes que pas sa ram a in te grar os or ga nis mos in ter na ci o na is,3 pe los mo -
vi men tos an ti co lo ni a is que eclo di ram nos ter ri tó ri os por tu gue ses em Áfri ca (in -
clu si ve pela via ar ma da, a par tir de 1961, em Ango la) e mes mo pe las re i vin di ca -
ções de co lo nos por ma i or au to no mia e res pe i to às pe cu li a ri da des de cada
província.

O go ver no por tu guês, em res pos ta, tan to fez uso do po der bé li co para
com ba ter os mo vi men tos in de pen den tis tas quan to in cre men tou ações no sen ti -
do de pro mo ver uma ma i or in te gra ção das pro vín ci as, sem pre de for ma am bí -
gua, pois tam bém cres ce ram as ini ci a ti vas de con tro le, no ta da men te com uma
in ten sa atu a ção da Po lí cia Inter na ci o nal e de De fe sa do Esta do (Pide).

Nes se con tex to, em abril de 1961, Adri a no Mo re i ra é no me a do mi nis tro
do Ultra mar. Esse ad vo ga do, po lí ti co, ci en tis ta so ci al e pro fes sor de mu i tas ins ti -
tu i ções aca dê mi cas, in clu si ve da Esco la Su pe ri or Co lo ni al, para a qual con tri bu -
iu com a re for mu la ção dos pro gra mas e da pers pec ti va de atu a ção, de mons tra va a 
in ten ção de con ju gar “o res pe i to pe los usos e cos tu mes lo ca is com o pro pó si to de
as si mi la ção”, a fim de ga ran tir a su pos ta “so ci e da de mul tir ra ci al que se con tém
nos li mi tes do ter ri tó rio por tu guês” (Cas te lo, 1998: 62).4

A ad mi nis tra ção me tro po li ta na pas sou a, mais en fa ti ca men te, de fen der
a “pe cu li a ri da de da co lo ni za ção por tu gue sa”, su pos ta men te res pon sá vel pela
cons tru ção de so ci e da des har mô ni cas, mo bi li zan do para tan to as ide i as lu so tro -
pi ca lis tas de Gil ber to Frey re. Se gun do Cas te lo, essa re fe rên cia
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“in ven ta da” com base em pres su pos tos his tó ri cos e
numa ima gem es sen ci a lis ta da per so na li da de do povo por tu guês, além
de ter ser vi do a in te res ses po lí ti co-ide o ló gi cos con jun tu ra is du ran te o
Esta do Novo, aju dou a per pe tu ar uma ima gem mí ti ca da iden ti da de cul -
tu ral por tu gue sa, con ce den do-lhe au to ri da de “ci en tí fi ca” de que até aí
não dis pu nha (1998: 14).

Foi nes se ce ná rio que, em 1962, o go ver no por tu guês lan çou a sé rie pos -
tal “Mo da li da des Des por ti vas”: 48 se los, seis para cada co lô nia (Ango la, Cabo
Ver de, Esta do da Índia, Gu i né Por tu gue sa, Ma cau, Mo çam bi que, São Tomé e
Prín ci pe, Ti mor), com dis tin tos es por tes re pre sen ta dos. Este es tu do irá ana li sar
a emis são des se con jun to de es tam pi lhas, em es pe ci al de dois se los de di ca dos a
Cabo Ver de, com o in tu i to de dis cu tir a pre sen ça da prá ti ca es por ti va no âm bi to
da po lí ti ca co lo ni al por tu gue sa da dé ca da de 1960.

Tais es tam pi lhas fo ram por dois mo ti vos es co lhi das para aná li se: a) em -
bo ra te nha sido co mum a pre sen ça do es por te em sé ri es pos ta is por tu gue sas da
dé ca da de 1960, “Mo da li da des Des por ti vas” é a úni ca em que o tema está di re ta -
men te re la ci o na do às co lô ni as; b) os se los fo ram lan ça dos em um mo men to pe -
cu li ar do co lo ni a lis mo por tu guês, mar ca do por ten sões e con fli tos que le va ri am a 
seu fim nos anos 1970.

Nos sa hi pó te se é que, por meio dos se los, a prá ti ca es por ti va foi mo bi li -
za da como es tra té gia para con for mar uma re pre sen ta ção do “modo por tu guês de
es tar no mun do”, para cons tru ir uma au to i ma gem de “pre dis po si ção para a co -
mu ni ca ção, para a par ti lha, para a co mu nhão”, que re me tia a uma “ide ia de
igual da de so ci al, es va zi an do de con te ú do a crí ti ca ao co lo ni a lis mo por tu guês”
(Cas te lo, 1998: 109).

Uma das ca rac te rís ti cas mais mar can tes dos se los é o fato de que por trás
de sua apa ren te “mo dés tia” se en con tra um gran de apa ra to: tra ta-se de uma pro -
du ção do Esta do, não pou cas ve zes di fun din do re pre sen ta ções in te res san tes para 
cer to pro je to po lí ti co (Sal ce do e Go mes, 2009). Cir cu lan do de for ma am pla no
co ti di a no, as men sa gens que por tam as es tam pi lhas têm algo de edu ca ti vo, sen do 
um ar ti fí cio de pro pa gan da. Por tal per fil, es ta mos de acor do que “o seu con te ú -
do sim bó li co re pre sen ta in for ma ção de po ten ci al re le vân cia ao de sen vol vi men to 
de nar ra ti vas his tó ri cas” (Sal ce do e San ta na, 2010: 46).

Osmond cha ma a aten ção para o fato de que os se los são o “pro du to fi nal
de um nor mal men te de mo ra do e por ve zes ten so pro ces so de cri a ção, pla ne ja -
men to e exe cu ção. Enten der esse pro ces so pode pro ver o his to ri a dor com in for -
ma ção va li o sa so bre o sig ni fi ca do cul tu ral e ide o ló gi co do ob je to” (2008: 316).

É pos sí vel con si de rar os se los como ar te fa tos que in te gram a cul tu ra vi -
su al de um tem po. Nes se sen ti do, vale ter em con ta o diá lo go que Kna uss (2006:
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114) es ta be le ce com W. J. T. Mit chell, su ge rin do que o es tu do da ima gem deve ser 
en ca ra do como “um jogo com ple xo en tre vi su a li da de, apa ra tos, ins ti tu i ções, dis -
cur sos, cor pos, e fi gu ra ção”.

Vale ain da con si de rar que, no âm bi to da his tó ria do es por te, como iden -
ti fi cam Osmond e Phi lips (2011), não tem sido co mum o uso de se los como fon -
tes.5 Para os au to res, tra ta-se de um des per dí cio não ter em con ta as es tam pi lhas,
já que são mu i tas as suas pos sí ve is con tri bu i ções para que se jam lan ça dos no vos
olha res so bre o fe nô me no es por ti vo, in clu si ve para pros pec tar como a prá ti ca foi
mo bi li za da em cer tas es tra té gi as go ver na men ta is, não pou cas ve zes re la ci o na da
a re pre sen ta ções iden ti tá ri as. É esse es for ço que se pre ten de en ta bu lar nes te
artigo.

Se los e es por tes na po lí ti ca co lo ni al por tu gue sa dos anos 1960

Na dé ca da de 1960, ain da que te nham sido cos mé ti cas as mu dan ças na
re la ção en tre a me tró po le e as co lô ni as, al gu mas ações fo ram efe ti va men te en ca -
mi nha das no in tu i to de con so li dar re pre sen ta ções que re i te ras sem a ade são de
Por tu gal às ide i as lu so tro pi ca lis tas de Frey re. Já que, ao me nos nos dis cur sos, re -
fe ren da dos pela le gis la ção e pela “ciên cia”, tra ta va-se de uma na ção har mo ni ca -
men te for ma da por ter ri tó ri os na Eu ro pa, na Ásia e na África, era necessário de
alguma forma consolidar essa imagem.

Para tan to, en tre ou tras es tra té gi as o go ver no por tu guês fez uso, se gun -
do Ra fa e la Bal si nhas (2011: 11), “da pin tu ra, da es cul tu ra, do ci ne ma, da ar qui te -
tu ra e tam bém das ar tes grá fi cas, por meio das ima gens dos se los pos ta is”. De
acor do com a au to ra, “o Esta do Novo in ves tia na pro du ção das emis sões pos ta is,
cri an do efe mé ri des e re pre sen ta ções pró pri as para cada co lô nia, di fun din do,
com isso, um sig ni fi ca ti vo nú me ro de ima gens so bre o ima gi na do ul tra mar”. Ou
seja, as es tam pi lhas eram ve í cu los das vi sões da me tró po le so bre as pro vín ci as,
de i xan do en tre ver al gu mas de suas es tra té gi as co lo ni a is.

Sen tem-se tam bém des do bra men tos do con tex to dos anos 1960 no âm -
bi to da prá ti ca es por ti va. De um lado, em al gu mas pro vín ci as, no ta da men te em
Ango la, Mo çam bi que e Gu i né, os clu bes fo ram es pa ços de or ga ni za ção de mo vi -
men tos de con tes ta ção, o que de sen ca de ou o au men to do con tro le so bre seu fun -
ci o na men to. De ou tro lado, su ge re-se que o es por te te nha sido mo bi li za do pelo
go ver no por tu guês como uma for ma sim bó li ca de ce le brar os la ços entre as
diversas partes constituintes do Império (Melo e Bittencourt, 2012).

De ve mos ter em con ta que o es por te, que des de o sé cu lo XIX vi nha se
afir man do como in di ca dor de pro gres so e ci vi li da de, no pós-Se gun da Gran de
Gu er ra, por mo ti vos di ver sos (en tre os qua is a Gu er ra Fria e o au men to da in -
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fluên cia dos me i os de co mu ni ca ção), se tor nou ain da mais re le van te no ce ná rio
mun di al, ocu pan do as en ti da des e com pe ti ções es por ti vas um rol pro ta go nis ta
em um mun do cres cen te men te trans na ci o na li za do. Nes se con tex to, a prá ti ca se
for ta le ceu como fer ra men ta de cons tru ção de iden ti da des na ci o na is (Hobs -
bawm, 2007). 

A vin cu la ção ao es por te, com seus dis cur sos de fra ter ni da de uni ver sal,
se cons ti tu iu por tan to para o go ver no por tu guês em uma es tra té gia nar ra ti va de
al can ce in ter na ci o nal: de mons trar que a na ção es ta va sin to ni za da com o pla ne ta. 
Além dis so, por meio da prá ti ca ce le bra va-se o sen ti men to de lu si ta nis mo que a
to dos de ve ria unir em tor no de um mes mo fim: a gló ria do Impé rio. Exal ta va-se
a “raça por tu gue sa”, fru to da mul tir ra ci a li da de, ca paz de se su pe rar nos gran des
“com ba tes in ter na ci o na is” (emu la dos pe las com pe ti ções), mes mo que ori un da
de um país pe que no, que ti nha en con tra do mu i tas di fi cul da des em sua his tó ria,
so men te su pe ra das gra ças ao va lor de seu povo.

É in te res san te ob ser var que ou tros pa í ses co lo ni za do res já vi nham mo -
bi li zan do o es por te no sen ti do de con so li dar la ços co lo ni a is ou pós-co lo ni a is
(com in tu i tos até mes mo ne o co lo ni a is). Po de mos ci tar a ex pe riên cia dos Com -
mon we alth Ga mes, que co me ça ram a ser re a li za dos em 1930 com o nome de Jo gos
do Impé rio Bri tâ ni co, e se guem sen do até hoje dis pu ta dos pe los pa í ses que com -
põe a co mu ni da de.

Aliás, é no mes mo nú me ro do Bo le tim Ge ral do Ultra mar (1961: 216) no
qual se faz um mi nu ci o so re la to dos pro ble mas de sen ca de a dos pe los mo vi men -
tos de con tes ta ção em Ango la, com o iní cio dos con fli tos ar ma dos in de pen den -
tis tas em 1961, que é lan ça do o co mu ni ca do so bre a cons ti tu i ção de uma co mis -
são para a or ga ni za ção dos “Jo gos Des por ti vos do Mun do Por tu guês”.

A mo bi li za ção do es por te se for ta le cia com o fato de que equi pes por tu -
gue sas vi vi am um bom mo men to no ce ná rio in ter na ci o nal de com pe ti ções. Os
anos 1960 fi ca ram co nhe ci dos como a “dé ca da de ouro” do mais po pu lar clu be de 
fu te bol do país: o Sport Lis boa e Ben fi ca, que se sa grou vi to ri o so em im por tan tes 
cam pe o na tos. A se le ção de Por tu gal, na es te i ra des se su ces so, ob te ve seu me lhor
re sul ta do até en tão e du ran te mu i tos anos: o ter ce i ro lu gar na Copa do Mun do de
1966.

O fu te bol con tri bu ía para a exal ta ção da ide ia de que ha via um ca mi nho
de ida e vol ta nos en con tros cul tu ra is pro mo vi dos en tre eu ro pe us e afri ca -
nos/asiá ti cos. De ve mos lem brar que uma das ra zões do su ces so do Ben fi ca e do
se le ci o na do na ci o nal foi a atu a ção de um dos me lho res fu te bo lis tas de to dos os
tem pos, o mo çam bi ca no Eu sé bio, até hoje cul tu a do como um dos gran des ído los
de Por tu gal, na épo ca tam bém ce le bra do como exem plo po si ti vo das pe cu li a ri -
da des do co lo ni a lis mo por tu guês (Armstrong, 2004). Além dis so, des ta ca vam-se 

430                             Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 426-446, julho-dezembro de 2012.

Vic tor Andrade de Melo



as atu a ções do an go la no José Águas e do mo çam bi ca no Má rio Co lu na.6 Assim,
como bem iden ti fi ca San tos (2000),

A equi pa do Ben fi ca for ne ce os ele men tos sim bó li cos
que ilus tram o ide al de po pu la ção: jo vens do con ti nen te e jo vens das já
en tão cha ma das Pro vín ci as Ultra ma ri nas a co la bo rar em equi pa, dis ci -
pli na dos na con quis ta de um ob je ti vo co mum. [s]im bo li za o co lo ni a lis -
mo ide al, um gru po uni do e co e ren te na sua ac ção a lu tar em tor no de ob -
jec ti vos co muns e igual men te par ti lha dos por to dos. A ale go ria à na ção é 
mu i to fá cil de se re a li zar, am bas co mu ni da des mul tir ra ci a is e mul ti con -
ti nen ta is: tan to a equi pa como a na ção são ti das como um cor po, uma en -
ti da de úni ca, es pa ço de con sen so de ide a is.

Su ge re a au to ra que, se os jo ga do res ne gros afri ca nos eram con si de ra dos
exem plos da gar ra e da fi bra lu si ta na, isso se dava por que, su pos ta men te, Por tu -
gal lhes ofe re ce ra a opor tu ni da de de de sen vol ver tais com por ta men tos. Des sa
for ma, se eram ci ta dos como exem plos da plu ra li da de do co lo ni a lis mo por tu -
guês, tam bém re po si ci o na vam as hi e rar qui as no ce ná rio colonial. 

Enfim, não sur pre en de que, àque la al tu ra, pe los as pec tos elen ca dos, o
go ver no Sa la zar in te gras se o es por te, no ta da men te o fu te bol, em suas es tra té gi as
de pro pa gan da po lí ti ca, no que pos te ri or men te fi cou co nhe ci do como “tri lo gia
dos f ’s”: fu te bol, Fá ti ma e fado (Co e lho e Pi nhe i ros, 2002; Ser ra do, 2009).

A sé rie pos tal “Mo da li da des Des por ti vas”

Se des de o sé cu lo XIX os se los emi ti dos pela me tró po le cir cu la vam pe -
los ter ri tó ri os por tu gue ses na Áfri ca e na Ásia, foi so men te a par tir de 1931 que
pas sou a ha ver emis são pos tal ex clu si va para as co lô ni as. De acor do com Bal si -
nhas (2011), até 1949 a te má ti ca des sas es tam pi lhas co mu men te res sal ta va a
longa presença de Portugal nos continentes.

No qua dro de re for mu la ção das re la ções com as pro vín ci as, ele men tos
lo ca is co me ça ram a se tor nar mais co muns nos se los, in clu si ve as re pre sen ta ções
dos na tu ra is: “O de se nho pos tal pro cu ra va de mons trar, por tan to, que os vá ri os
gru pos so ci a is não aban do na ram com ple ta men te a sua cul tu ra: ao in vés de sub -
ju gar cul tu ral men te os na ti vos, o por tu guês per mi tia que es ses cul ti vas sem cer -
tas cren ças e tra di ções” (Bal si nhas, 2011: 95). A sé rie “Mo da li da des Des por ti -
vas” pa re ce se ajus tar par ci al men te a tais parâmetros.

É sig ni fi ca ti vo o mon tan te de se los da sé rie emi ti dos: 21 mi lhões (Por tu -
gal, 1961).7 Com pa re mos com ou tras emis sões pos ta is do mes mo ano. De di ca das 
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à er ra di ca ção do pa lu dis mo, tam bém cir cu lan do nas oito pro vín ci as, fo ram lan -
ça dos 2,2 mi lhões de es tam pi lhas (Por tu gal, 1962a). Não che ga a sur pre en der, e
deve ser res sal ta do, que o go ver no por tu guês te nha pre fe ri do lan çar mais se los
com um tema com o qual se es ta be le ce uma re la ção ime di a ta po si ti va (o es por te)
do que com ou tro que le van ta um pro ble ma de sa ú de, ain da que tam bém ex pres -
se a de ter mi na ção de bus car a so lu ção. De toda maneira, é relevante observar que
a diferença tenha sido da ordem de quase 10 vezes.

A emis são to tal das três es tam pi lhas que ho me na ge a vam o 50º ani ver sá -
rio da Gu ar da Na ci o nal Re pu bli ca na foi de 10 mi lhões (Por tu gal, 1962b). Vale
des ta car que mes mo uma ins ti tu i ção tão im por tan te para o re gi me te nha me re ci -
do em sua ho me na gem um me nor nú me ro de se los do que os lan ça dos com os te -
mas es por ti vos, em bo ra se en ten da que te nha sido um con jun to mais des ti na do a 
cir cu lar no con ti nen te eu ro peu. De qual quer for ma, tra ta-se de mais um in di ca -
dor da gran de za da sé rie “Mo da li da des Des por ti vas”. É pos sí vel su por que
houve uma clara intenção de fazê-la circular muito pelos vastos territórios por -
tugue ses.

Os 48 se los da sé rie guar dam en tre si mu i tas se me lhan ças.8 Têm o mes -
mo ta ma nho (den te a do 13 ½, 30 mm x 30 mm), são con fec ci o na dos com pa pel es -
mal te (su per fí cie ace ti na da e bri lhan te), os te mas es tão es tam pa dos na di a go nal,
apro xi ma da men te no cen tro. To dos têm es cri to “Re pú bli ca Por tu gue sa” no vér -
ti ce su pe ri or e o nome da pro vín cia no vér ti ce in fe ri or. Os va lo res va ri am de 10
cen ta vos, o mais ba ra to (do Esta do da Índia),9 a 20 es cu dos, o mais caro (de São
Tomé e Príncipe); os de Macau estão expressos em patacas.

Des de 1911 ha via ini ci a ti vas para ten tar ga ran tir ao re dor do es cu do a
uni da de mo ne tá ria nas co lô ni as, um pro ces so con du zi do pelo Ban co Na ci o nal
Ultra ma ri no, que des de 1864 atu a va su prin do a cir cu la ção de mo e das nos ter ri -
tó ri os da Áfri ca e Ásia. To da via, ha via mu i tas pe cu li a ri da des. Ma cau usa va a pa -
ta ca, que tam bém cir cu lou em Ti mor até 1959. Ango la con ta va com uma mo e da
(an go lar) e um ban co (Ban co de Ango la) pró pri os. Além dis so, ha via di fe ren ças
cam bi a is. Mes mo as sim, con tan do que os va lo res fo ram es ta be le ci dos pela me -
tró po le, po de mos fa zer uma com pa ra ção dos se los de “Mo da li da des Des por ti -
vas” com ou tras emis sões do mes mo ano.

A sé rie “50º ani ver sá rio da Gu ar da Na ci o nal Re pu bli ca na” tem es tam pi -
lhas com os se guin tes pre ços: 1$00, 2$00 e 2$50. Já os qua tro se los da sé rie “X
Con gres so Inter na ci o nal de Pe di a tria” tra zem es tam pa dos $50, 1$00, 2$80 e
3$50. As es tam pi lhas “Eu ro pa”, que pos su íam si mi la res em ou tros 18 pa í ses do
con ti nen te, man ti nham-se en tre 1$00 e 3$50.

É pos sí vel in fe rir que o alto va lor dos se los mais ca ros da sé rie “Mo da li -
da des Des por ti vas” (além do já ci ta do de São Tomé e Prín ci pe, há o de 12$50 de
Cabo Ver de, e os de 15$00 de Ango la, Esta do da Índia, Gu i né Por tu gue sa, Mo -
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çam bi que e Ti mor) te nha re la ção com o cus to da tro ca de car tas en tre a me tró po -
le e as co lô ni as (bem como en tre es tas). Já os de va lo res mais ba i xos po de ri am ser
usa dos para cor res pon dên ci as in ter nas.

Essa apre en são se re for ça quan do con si de ra mos que a sé rie “Ho mem de
3 ra ças”, ex clu si va de Ango la, ti nha se los de $50, 1$00 e 2$00. Da mes ma for ma,
“Erra di ca ção do Pa lu dis mo”, que como vi mos cir cu lou nos ter ri tó ri os ul tra ma -
ri nos, va lia 2$50. Enfim, ar gu men ta mos que o gran de es pec tro de va lo res da
emis são “Mo da li da des Des por ti vas” é mais um in dí cio de que as es tam pi lhas fo -
ram pro du zi das para cir cu lar em dis tin tos es tra tos so ci a is e lo ca li da des, sem per -
der de vis ta o que su ge re Bal si nhas (2009):

A emis são de sé ri es pos ta is para as co lô ni as em se pa ra -
do das emi ti das em Por tu gal me faz crer que es tas eram pro du zi das, so -
bre tu do, vi san do con tem plar aque les que ha bi ta vam as áre as co lo ni a is,
que se cor res pon di am com suas fa mí li as e ami gos que mu i tas ve zes fi ca -
ram no ve lho con ti nen te ou mes mo que mi gra ram para ou tras co lô ni as
que não a sua, sem men ci o nar o caso dos as si mi la dos.

Os se los fo ram im pres sos em duas tra di ci o na is grá fi cas por tu gue sas: a
Li to gra fia Na ci o nal e a Li to gra fia Maia, am bas lo ca li za das na ci da de do Por to.
Dois ar tis tas fi ca ram res pon sá ve is pela com po si ção: José de Mou ra (es tam pi lhas
de Cabo Ver de, Gu i né Por tu gue sa, Ango la, São Tomé e Prín ci pe) e Rui Pre to Pa -
che co (Mo çam bi que, Ma cau, Ti mor, Esta do da Índia), am bos com experiências
pregressas na produção de séries postais.

Se gun do Te re sa Ma tos Pe re i ra, José de Mou ra foi um dos ar tis tas que
eri gi ram um ima gi ná rio so bre as co lô ni as africanas:

uma eco no mia vi su al que foi cons tru in do e re con fi gu -
ran do a ima gem dos ter ri tó ri os afri ca nos (...), das pes so as e das cul tu ras
ou da his tó ria das re la ções que en vol vem Por tu gal e Áfri ca (...) aten den -
do aos de se jos de do mí nio, de li ber ta ção e de per ten ça, que se pro jec tam
no su por te ar tís ti co e/ou do cu men tal (2010: 3).

Já Rui Pre to Pa che co é mais co nhe ci do para além de sua atu a ção nas pro -
vín ci as. Foi in te gran te do “Gru po de Artis tas Por tu gue ses”, co le ti vo cons ti tu í do 
em 1945 com o in tu i to de de fen der o que os en vol vi dos con si de ra vam va lo res tí -
pi cos da arte de Por tu gal. De po is de uma no tá vel tra je tó ria como re tra tis ta em
Lis boa, por pro ble mas pro fis si o na is des lo cou-se para Ango la, onde se es ta be le -
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ceu por cer ca de uma dé ca da e contribuiu para a construção de representações
sobre a África.

Po de mos per ce ber que fo ram con vi da dos ar tis tas que tan to ti nham de -
mons tra do ha bi li da de na con fec ção de se los quan to pos su íam al gum co nhe ci -
men to ou re la ção com o con ti nen te afri ca no, o que in di ca cer to grau de com pro -
mis so do go ver no metropolitano com a produção da série.

Os es por tes re pre sen ta dos não são so men te os que se guem os pa drões
usu a is do cam po es por ti vo (como atle tis mo, fu te bol, vô lei), mas são tam bém cer -
tos en tre te ni men tos (caça, pes ca, mer gu lho, por exem plo) e ou tras ati vi da des fí -
si cas (como a gi nás ti ca e as lu tas re pre sen ta das nos se los da Gu i né Por tu gue sa e
de Ma cau).10

Como tais es por tes te ri am sido es co lhi dos e dis tri bu í dos pe los se los/co -
lô ni as? A por ta ria que de ter mi nou a emis são ape nas in for ma va que as es tam pi -
lhas de ve ri am ter como mo ti vos “di ver sas mo da li da des de des por to pra ti ca das
nas pro vín ci as” (Por tu gal, 1961), e es ta be le cia tam bém as co res a se rem uti li za -
das. A no tí cia pu bli ca da na se ção de fi la te lia do Bo le tim Ge ral do Ultra mar (1962:
204) tampouco dá maiores detalhes.

Po de mos su por que os ar tis tas ti ve ram al gum grau de li ber da de para
cri ar,11 fa zen do uso de sua ex pe riên cia an te ri or, po den do ou não ter di a lo ga do,
em dis tin tos gra us, com as ins tân ci as go ver na men ta is. De toda for ma, é pos sí -
vel per ce ber que nas es co lhas há algo de diá lo go com o lo cal, algo de ale a tó rio e
um cer to prin cí pio ge ral.

Assim, por exem plo, não sur pre en de que nos se los de Ma cau te nham
sido re pre sen ta dos o tê nis de mesa e o bad min ton, for tes na que la pro vín cia em
fun ção da pro xi mi da de com a Chi na, mas é cu ri o so que não te nha apa re ci do, no
que se re fe re a essa lo ca li da de, o tam bém apre ci a do bas que te, cuja pre sen ça en tre
as es tam pi lhas de Mo çam bi que pode ser con si de ra da ajus ta da ao que de fato
ocor ria nes sa co lô nia. Nes se caso, con tu do, é de es tra nhar não apa re cer o fu te bol, 
como o é no caso de Ango la. O ve lho es por te bre tão in te gra a sé rie de Ti mor, uma
es co lha bas tan te con tro ver sa, como o é no caso da pre sen ça do au to mo bi lis mo
en tre as es tam pi lhas da Gu i né Por tu gue sa (tal mo da li da de es ta ria me lhor re pre -
sen ta da en tre os se los an go la nos).12

Para além de ser ou não re sul ta do de des co nhe ci men to por par te dos ar -
tis tas, per ce be-se sim nes sas es co lhas uma pos tu ra am bí gua: re co nhe ce-se algo
da pe cu li a ri da de de cada co lô nia, mas se cons trói uma re pre sen ta ção mais am -
pla, a de que o es por te está es pa lha do por todo o Impé rio, como sig no de pro gres -
so e de união do povo por tu guês (que, afi nal, nas estratégias discursivas, é um só).

Isso fica cla ro quan do per ce be mos que há cer ta re gu la ri da de na dis tri -
bu i ção por pro vín cia: prá ti cas que re me tem ao lo cal (por fa ze rem re fe rên cia à
“exu be ran te” na tu re za, por co nec ta rem-se com al gum as pec to “na ti vo” ou por
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re al men te se rem usu a is no ter ri tó rio), mo da li da des tra di ci o na is do cam po es -
por ti vo (co le ti vas ou in di vi du a is, va lo ri za das in ter na ci o nal men te, que ex pres sa -
ri am as su pos tas con tri bu i ções da me tró po le para a ci vi li za ção da co lô nia), es -
por tes li ga dos à tecnologia (o que exaltaria a ideia de progresso, outra suposta
contribuição do colonizador).

A con ju ga ção des ses ele men tos com põe o qua dro re pre sen ta ci o nal de
cada pro vín cia. No caso de São Tomé e Prín ci pe, por exem plo, há um ma i or nú -
me ro de re fe rên ci as à exu be ran te na tu re za, mas o atle tis mo, a gi nás ti ca ar tís ti ca e 
o han de bol lem bram a pre sen ça ci vi li za ci o nal dos por tu gue ses (que tam bém se
ma ni fes ta nos ou tros se los, já que o meio am bi en te está sen do pro du ti va men te
usa do, não é mais bár ba ro ou agres si vo aos se res hu ma nos). Esse con fron to de
ima gens é tam bém ex plí ci to no caso das es tam pi lhas da Gu i né Por tu gue sa (o au -
to mo bi lis mo e o tê nis ver sus o tiro/caça e a luta na ti va) e de Ti mor (caça ver sus gi -
nás ti ca e fu te bol).

O que mais se des ta ca, de fato, é que to dos os per so na gens re tra ta dos são
mes ti ços/na tu ra is, como se pode per ce ber no ta da men te pelo tom da pele, en tre
ou tras ca rac te rís ti cas cor po ra is, va riá ve is in clu si ve en tre os re pre sen ta dos, in tra
e ex tra pro vín cia. Tra ta-se cla ra men te de uma ten ta ti va de ex pres sar e exal tar a
“multiplicidade racial” que compunha o Império.

Um de ta lhe im por tan te é que os per so na gens são exi bi dos em pos tu ras
ati vas e al ti vas, como pro ta go nis tas, não como co ad ju van tes ou se cun dá ri os. So -
men te nos se los de Mo çam bi que mu lhe res são re pre sen ta das, o que pode de no -
tar o re for ço da li ga ção do es por te com as ide i as de vi ri li da de e mas cu li ni da de,
re la ci o na das à ima gem de uma raça for te e prós pe ra. Esse as pec to cha mou a aten -
ção de Bal si nhas, que per ce be in clu si ve as diferenças em relação às
representações comuns em selos anteriores:

a for ça e a vi ri li da de, par ti cu lar men te dos ne gros e dos
mes ti ços, pa re cia, ago ra, es tar me nos as so ci a da à vi o lên cia e à cri mi na li -
da de, como a an tro po lo gia fí si ca – com base na fre no lo gia e na an tro po -
me tria – sus ten ta va nas dé ca das an te ri o res. O vi gor fí si co era, ago ra,
apre ci a do e as ca rac te rís ti cas cor po ra is dos mes ti ços e ne gros, an te ri or -
men te vis tas com des con fi an ça, pas sa vam a ser ce le bra das pelo re gi me
atra vés des ta emis são pos tal (2011: 102).

Aten te mos, con tu do, para uma pe cu li a ri da de. Para ce le brar uma im por -
tan te con quis ta fu te bo lís ti ca, fo ram lan ça dos em 1963 os se los “Du pla Vi tó ria do
Sport Lis boa e Ben fi ca na Taça dos Clu bes Cam peões” (Por tu gal, 1963). A ti ra -
gem foi sig ni fi ca ti va – 6 mi lhões de 1$00 e 1,5 mi lhão de 4$30. Há uma di fe ren ça
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con si de rá vel des sas es tam pi lhas em relação à da série “Modalidades Des porti -
vas”. 

Uma das mar cas prin ci pa is da prá ti ca es por ti va, no que se re fe re à sua
per for man ce pú bli ca e cons tru ção de re pre sen ta ções, é o for jar e ce le brar de he -
róis e atos he rói cos. Ao con trá rio dos se los que co me mo ra vam a vi tó ria do Ben fi -
ca, os das co lô ni as não exi bi am ex pli ci ta men te um nome ou con quis ta em es pe -
ci al; uma no ção ge ne ra li za da de na ti vo era o mo ti vo cen tral. Mar ca va-se, as sim,
a distinção da metrópole em seu envolvimento com o esporte. 

Melo (2010), con si de ran do a ade são ao es por te como um dos in di ca do -
res de vin cu la ção a pro je tos de mo der ni da de, ar gu men ta que a tar dia or ga ni za -
ção do cam po es por ti vo em Por tu gal é uma das ex pres sões da sua re la ção pe cu li ar 
com o ideá rio e ima gi ná rio mo der nos. Em ou tro es tu do (2011b), esse au tor des -
ta ca que, nes se sen ti do, não sur pre en de que em al gu mas co lô ni as, por par ti cu la -
ri da des his tó ri cas di ver sas, como é o caso de Cabo Ver de, a prá ti ca se te nha es tru -
tu ra do pari pas su com a metrópole.

A des pe i to dis so, a ide ia ge ral ex pres sa na sé rie “Mo da li da des Des por ti -
vas” é que a pre sen ça do es por te nas pro vín ci as te ria sido uma su pos ta con tri bu i -
ção do por tu guês/eu ro peu para a ado ção de há bi tos su pe ri o res por mes ti ços/ne -
gros que tra zi am em si muito do glorioso passado do colonizador.

A re pre sen ta ção cons tru í da é a de que Por tu gal era o men sa ge i ro do pro -
gres so, da ci vi li za ção, do de sen vol vi men to. Mais ain da, sua in ter ven ção te ria su -
pos ta men te res pe i ta do as pe cu li a ri da des lo ca is, pro mo ven do en con tros cul tu ra -
is que te ri am for ja do um ente su pe ri or que caminharia para dar fim ao atraso do
chamado indígena.

Dois se los de Cabo Ver de: re for çan do pe cu li a ri da des de uma pro vín cia

O caso de Cabo Ver de me re ce uma dis cus são mais apro fun da da tan to
pela re le vân cia da pre sen ça do es por te na his tó ria da pro vín cia quan to pelo es pa -
ço que o ar qui pé la go ocu pa na memória colonial:

pri me i ra men te como es pa ço do im pé rio que va li da va o
mí ti co de síg nio por tu guês de pro pa ga ção da ci vi li za ção, ten do em con ta
a ce le bra ção pro pa gan dís ti ca so bre o ní vel ci vi li za ci o nal da sua po pu la -
ção; se gun do, como es pa ço cons tru í do a par tir da in ter ven ção co lo ni al
por tu gue sa, uma vez que as ilhas eram de sa bi ta das quan do da che ga da
dos na ve ga do res e da ins ta la ção dos pri me i ros co lo nos, o que cor ro bo ra -
va o seu mito de ori gem a par tir do tem po his tó ri co por tu guês: é como se
Por tu gal fos se a ver da de i ra me di da his tó ri ca de um tem po zero a par tir
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do qual se de via co me çar a con tar a an tro po dis se ia das ilhas cabo-ver di a -
nas (Bar ros, 2010: 2).

Nes sa co lô nia, em vir tu de de uma sé rie de ocor rên ci as his tó ri cas, con -
for ma-se uma eli te cri ou la já no sé cu lo XVIII. Na tran si ção dos sé cu los XIX e
XX, uma in te lec tu a li da de lo cal ga nha for ça como me di a do ra en tre a me tró po le e 
a po pu la ção, en ta bu lan do, in clu si ve, a cons tru ção de re pre sen ta ções so bre “o je i -
to de ser cabo-ver di a no” que em ba sa vam estratégias de resistência às
ingerências metropolitanas.

Não se tra ta va de um pro ces so de bus ca de in de pen dên cia. Pelo con trá -
rio, os cabo-ver di a nos, li dan do com o fato de que Por tu gal so bre pu nha as no ções
de im pé rio e na ção, de cla ra vam sua le al da de à me tró po le e re i vin di ca vam, por tal 
ati tu de, o ple no re co nhe ci men to de Cabo Ver de como par te do país. Tra ta va-se
de “uma luta não pro pri a men te con tra a so be ra nia na ci o nal, mas con tra o tra to
co lo ni al. Ou seja, ace i tam os pres su pos tos na ci o na li zan tes, mas pro pug nam a
eli mi na ção dos mar cos di fe ren ci a is le gi ti ma do res das prá ti cas co lo ni a is” (Fer -
nan des, 2006: 42).

À ges ta ção de dis cur sos iden ti tá ri os cor res pon di am ini ci a ti vas de “ma -
te ri a li zá-los” por meio de ele men tos di ver sos. Melo ar gu men ta que aí se en con -
tra uma das pos sí ve is ex pli ca ções para o pre co ce de sen vol vi men to do campo
esportivo no arquipélago:

a rá pi da ade são ao es por te pa re ce ter al gum grau de re -
la ção com o con jun to de ini ci a ti vas que vi sa vam sub ver ter a con si de ra -
ção do co lo ni za dor de que o na tu ral se tra ta va de “al guém me nor”: ci -
vi li za do que era, em cer ta me di da algo re co nhe ci do pela pró pria me -
tró po le, que con ce dia ao ar qui pé la go cer tas ex ce ções no tra ta men to co -
lo ni al, po dia exi gir uma con si de ra ção di fe ren ci a da. De mons trar há bi -
tos mo der nos, en tre os qua is fa zer es por tes e cu i dar da sa ú de e do cor -
po, para além do ób vio pra zer que tais ati vi da des po di am ofe re cer, re -
for ça va a ide ia tão mo bi li za da, ora mais ora me nos ex plí ci ta e sem pre
com um fun do rá ci co, de que Cabo Ver de era uma co lô nia dis tin ta, su -
pe ri or (2011: 34).13

Deve-se ob ser var que uma das ide i as-cha ve das re pre sen ta ções de
“cabo-ver di a ni da de”, o va lor do mes ti ço, foi cons tan te men te mo bi li za da ao re -
dor do es por te, no ta da men te de duas mo da li da des, o gol fe e o crí que te. Nos dis -
cur sos, o en vol vi men to pre co ce e in ten so com prá ti cas tão “ci vi li za das” te ria
sido pos sí vel por que o cri ou lo cabo-ver di a no sou be ra apro ve i tar o me lhor dos
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dois mun dos que o cons ti tu í ram: nem só afri ca no, nem só eu ro peu, um bo ca do
dos dois, ain da que te nham sido en fá ti cos os de ba tes so bre o quan to de cada
um.

Os se los da emis são “Mo da li da des Des por ti vas” de di ca dos a Cabo Ver de 
re fe ren ci am algo des sa tra je tó ria do es por te na co lô nia. Se as prá ti cas es co lhi das
se guem apro xi ma da men te o pa drão da sé rie, apre sen tam tam bém al gu mas im -
por tan tes pe cu li a ri da des que me re cem ser des ta ca das. Ao con trá rio do que se ob -
ser va nas es tam pi lhas das ou tras pro vín ci as, não há prá ti cas re la ci o na das à tec -
no lo gia, nem qual quer exal ta ção de uma na tu re za exu be ran te ou uso de ima gens
de uma Áfri ca “na ti va”. Essa op ção re for ça a ide ia de que Cabo Ver de já se en con -
tra va em “es tá gio ci vi li za ci o nal” avançado, não sendo tão necessário explicitar as 
contribuições do Império, óbvias que já o eram.

São re pre sen ta dos um es por te que exal ta va a ide ia de raça for te (o atle tis -
mo, que de fato não era mu i to de sen vol vi do na pro vín cia na oca sião),14 ou tro que 
era efe ti va men te apre ci a do pela po pu la ção lo cal (o boxe) e as duas mo da li da des
já ci ta das, mu i to im por tan tes na his tó ria da co lô nia: o crí que te e o gol fe. De bru -
çar-nos-emos mais de ti da men te sobre os dois selos que representaram estas
práticas.

Era ha bi tu al, nas di ver sas lo ca li da des em que os in gle ses se ins ta la vam,
a cri a ção de clu bes. Se gun do Bar ros (1981 e 1998), já no sé cu lo XIX um gru po de
bri tâ ni cos jo ga va gol fe e crí que te em São Vi cen te. Ain da que tais agre mi a ções
fos sem mu i to res tri tas, nos es pa ços de in ter fa ce os cabo-ver di a nos fo ram to man -
do co nhe ci men to e co me çan do a pra ti car os es por tes.
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No caso do gol fe, uma das pe cu li a ri da des é o fato de que se cons tru iu
uma re pre sen ta ção de que Cabo Ver de é o úni co lu gar do pla ne ta onde este é um
es por te po pu lar. Ve ja mos, por exem plo, o po si ci o na men to de Bal ta sar Lo pes,
uma das li de ranças in te lec tu a is do ar qui pé la go:

Como se sabe, o gol fe per ten ce ao nú me ro das ati vi da -
des des por ti vas re ser va das ao es col so ci al, de fi ni do, em re gra, pe las suas
dis po ni bi li da des fi nan ce i ras. Ora, em São Vi cen te as sis te-se (as sis tiu-se
sem pre no que cre io po der afir mar) ao fato cu ri o so de a prá ti ca do gol fe
ter sido sem pre li vre, isto é, aber ta a to das as ca ma das da po pu la ção, bas -
tan do ape nas o gos to pela mo da li da de e o mí ni mo de apa re lha gem téc ni -
ca (apud Bar ros, 1981: 5).

Mais ain da, ao re dor da mo da li da de cons tru iu-se uma me mó ria de luta e 
re sis tên cia: con tra os in gle ses (que di fi cul ta vam aos na tu ra is jo gar), con tra as au -
to ri da des go ver na men ta is por tu gue sas (uma com pre en são que se tor nou mais
co mum no pe río do pós-in de pen dên cia), con tra o par ti do úni co so ci a lis ta do país 
in de pen den te (que não te ria com pre en di do a im por tân cia da prá ti ca) e mais re -
cen te men te con tra os que que rem “tra ir a memória da nação” e vender os
espaços tradicionais de golfe (Melo, 2011b).

A cons tru ção de nar ra ti vas he rói cas se ar ti cu la com a mo bi li za ção iden -
ti tá ria do es por te: a di fu são e a ma nu ten ção do há bi to em vá ri os es tra tos da po -
pu la ção te ri am ocor ri do por que o cabo-ver di a no, edu ca do o su fi ci en te para en -
ten der a im por tân cia do jogo, lu ta ra para ga ran tir o que lhe pa re cia um di re i to,
um va lor que cons tru í ra no próprio processo de forja do seu jeito peculiar de ser.

No caso do crí que te, ain da que o pro ces so em li nhas ge ra is te nha sido se -
me lhan te, há di fe ren ças que me re cem ser des ta ca das. A pri me i ra é que, com a
cri a ção das pi o ne i ras agre mi a ções de na tu ra is (o Clu be Afri ca no de Cric ket, em
1915, o Grê mio Spor ti vo Ca bo ver di a no, em 1916, e o Club Spor ti vo Min de len se,
em 1922), ra pi da men te au men ta ram as ri va li da des com os es tran ge i ros. A se -
gun da é que, ao con trá rio do gol fe, que é pra ti ca do até os dias de hoje, a par tir da
dé ca da de 1940 o crí que te en trou em de ca dên cia. Ain da assim, continuou sendo
lembrado como marca da elevação cultural dos crioulos.

Os se los de di ca dos ao gol fe e ao crí que te ex pres sam re pre sen ta ções bas -
tan te ca ras aos cabo-ver di a nos. As ima gens de ca va lhe i ros ves tin do tra jes apro -
pri a dos à prá ti ca das mo da li da des (ain da que bas tan te ri go ro sos para uma lo ca li -
da de que cons tan te men te tem al tas tem pe ra tu ras), in se ri dos na pa i sa gem agres te 
do ar qui pé la go (que a prin cí pio se cons ti tu i ria em um im pe di men to, não o sen do 
em fun ção de uma su pos ta te na ci da de do crioulo), vão ao encontro do ima giná -
rio construído pelos naturais.
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Um re gis tro es pe ci al deve ser fe i to so bre o selo de crí que te: tra ta-se da
pri me i ra es tam pi lha mun di al de di ca da à mo da li da de. Para além de ser uma cu -
riosi da de, o fato de que isso te nha ocor ri do em um ter ri tó rio de co lo ni za ção não
in gle sa nos per mi te pen sar em com pa ra ções fu tu ras, pros pec tan do no con tras te
as op ções es té ti cas ado ta das pelo go ver no por tu guês, in clu si ve os li mi tes des sas
re pre sen ta ções para os que co nhe cem a prá ti ca.

Por exem plo, no selo cabo-ver di a no, ve mos em po si ção um bats man, o
jo ga dor res pon sá vel pela de fe sa do wic ket e re ba ti da da bola. John Wis den15 ob -
ser va, com ri gor téc ni co, que a po si ção do atle ta é pou co usu al e mes mo di fí cil de
ob ser var em uma si tu a ção co ti di a na de jogo, algo que não é per cep tí vel para
quem não co nhe ce bem a mo da li da de.

Não sa be mos se esse de ta lhe foi ob ser va do, na épo ca, pe las li de ran ças es -
por ti vas do ar qui pé la go. De qual quer for ma, se ria ne ces sá rio mais do que se los
para aten der aos an se i os lo ca is. Na pro vín cia vi nha-se de nun ci an do o des ca so
me tro po li ta no em vá ri os âm bi tos, in clu si ve no es por ti vo. Evan dro de Ma tos,
por exem plo, cri ti ca va a mo no cul tu ra do fu te bol, fru to da fal ta de in ves ti men to
go ver na men tal em prá ti cas que eram con si de ra das de im por tân cia pe los in te lec -
tu a is cabo-ver di a nos: “O cric ket, o gol fe, o tê nis, es tes des por tos que tan to atra -
em pe los vir tu o sis mos de seus lan ces, que tan tos pra ti can tes pos su em em nos sa
ter ra – não têm sido con si de ra dos” (1951: 6). 

Enfim, se os se los da sé rie “Mo da li da des Des por ti vas” de di ca dos a Cabo
Ver de não da vam con ta de to das as di men sões que cer ca vam o es por te na pro vín -
cia, in clu si ve pas san do ao lar go tan to de ten sões quan to de te mas re le van tes
(como é o caso do fu te bol, já mu i to po pu lar no ar qui pé la go), ao me nos par ci al -
men te eles di a lo ga ram com o lo cal, aten den do, tam bém par ci al men te, aos prin -
cí pi os de ce le brar a fra ter ni da de im pe ri al para a qual Por tu gal su pos ta men te
con tri bu ía com seu co lo ni a lis mo es pe cí fi co, um dis cur so que, ade ma is, ti nha
gran de re per cus são na que la co lô nia, que não pos su ía em seu ter ri tó rio con fli tos
ar ma dos nem mo vi men tos se pa ra tis tas bem es tru tu ra dos até a vés pe ra da in de -
pen dên cia, em 1975.

Con clu são

A ma i or par te dos es tu di o sos do es por te no con ti nen te afri ca no res sal ta
a sua am bi gui da de no âm bi to das re la ções co lo ni a is: em al gu mas si tu a ções a prá -
ti ca foi uti li za da como fer ra men ta de di fe ren ci a ção so ci al, em ou tras fun ci o nou
como uma es tra té gia de ne go ci a ção ou de con tes ta ção dos po de res me tro po li ta -
nos, em fun ção de sua ca pa ci da de de aglu ti na ção (Melo, 2011b).
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Da mes ma for ma, a com pre en são de que a emis são de se los es ta va a ser -
vi ço dos in tu i tos da me tró po le, ain da mais no mo men to do co lo ni a lis mo por tu -
guês por nós abor da do nes te estudo, deve ser matizada:

O ca rá ter ide o ló gi co pre sen te na pro du ção das es tam -
pas pos ta is te ria suas li mi ta ções, uma vez que não se ria pos sí vel a fal si fi -
ca ção pura e sim ples do pas sa do. Para que a emis são pos tal ti ves se al gum 
im pac to no ima gi ná rio so ci al por tu guês era im pres cin dí vel que o ma te -
ri al his tó ri co fos se uti li za do pelo Esta do Novo de ma ne i ra co e ren te. Por -
tan to, é pos sí vel que as ide i as ex pres sas nas ima gens pos ta is con tas sem
com cer ta le gi ti mi da de afe ti va e cul tu ral atri bu í da a elas por seus des ti -
na tá ri os (Bal si nhas, 2011: 4).

De toda ma ne i ra, é fato que, nos anos 1960, se los e es por tes fo ram uti -
li za dos pelo go ver no por tu guês como ins tru men tos a ser vi ço da con so li da ção 
da ide ia de na ção, que, como vi mos, se con fun dia com a no ção de im pé rio.
Ambos, aliás, têm al guns pon tos em co mum: são co mu men te uti li za dos pelo
Esta do no âm bi to de suas es tra té gi as dis cur si vas; pos su em gran de po der de
pe ne tra ção e cir cu la ção; não se as se me lham aos me ca nis mos po lí ti cos mais
tra di ci o na is.

Essas di men sões aju dam a en ten der a sé rie “Mo da li da des Des por ti vas”
como uma das ações de pro pa gan da do Esta do Novo. Esses se los nos per mi tem
per ce ber que o re gi me, por mais au to ri tá rio que te nha sido, até por es tar so fren -
do pres sões in ter na ci o na is teve que ao me nos con si de rar cer tas pe cu li a ri da des
lo ca is, nem que para tan to pro mo ves se um des lo ca men to de sen ti dos, como o
que im pu ta va à me tró po le a gran de con tri bu i ção para o de sen vol vi men to es por -
ti vo nas pro vín ci as, um su pos to si nal de sua im por tân cia no pro ces so de “ci vi li -
za ção” dos ter ri tó ri os na Áfri ca e na Ásia, algo pou co pro vá vel dado in clu si ve o
fato de que in ter na men te, du ran te mu i to tem po, per sis ti ram re sis tên ci as à prá-
tica.

Vale des ta car que, dez anos de po is, o go ver no por tu guês uma vez mais
emi tiu se los com o tema para suas pro vín ci as. Em 1972, já nos mo men tos fi na is
do Impé rio, foi lan ça da a sé rie “XX Jo gos Olím pi cos”. A por ta ria que de ter mi -
nou a cri a ção era mu i to si mi lar à de 1962, só que des sa vez as mo da li da des fo ram
de fi ni das: Ango la – vela; Cabo Ver de – bas que te e boxe; Gu i né Por tu gue sa – le -
van ta men to de peso e lan ça men to de mar te lo; Ma cau – hó quei em cam po; Mo -
çam bi que – sal to de bar re i ra e na ta ção; São Tomé e Prín ci pe – cor ri da e lan ça -
men to de dar do; Ti mor – fu te bol. Des sa vez fo ram 30 mi lhões de se los, nas di -
men sões 40 mm x 25 mm (Portugal, 1972).

      Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 426-446, julho-dezembro de 2012. 441

Pequenas-grandes representações do Império Português



Tra ta-se de mais um in di ca dor de que o es por te foi mo bi li za do pelo go -
ver no me tro po li ta no em sua po lí ti ca co lo ni al, de al gu ma for ma dra ma ti zan do as
ten sões do Impé rio que en tra va em ebu li ção e logo de i xa ria de exis tir como tal. É
dig no de nota que a sé rie “Mo da li da des Des por ti vas” tenha registrado esse uso
estratégico.

Notas

1. É im por tan te ob ser var que a Orga ni -
za ção das Na ções Uni das (ONU) só ace i -
tou Por tu gal como mem bro em 1955, não
só de vi do à sua po lí ti ca co lo ni al, como
também em fun ção de seu go ver no de ca riz 
au to ri tá rio.

2. Não va mos nes te mo men to apro fun dar a 
dis cus são, mas vale ci tar ou tras ini ci a ti vas
que o go ver no por tu guês ado tou para ten -
tar man ter suas co lô ni as: abrir o ter ri tó rio
pro vin ci al para a atu a ção de com pa nhi as
es tran ge i ras, ofe re cer es pa ço para ba ses da
Orga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co
Nor te (Otan), bus car um novo ali nha men -
to com o Bra sil. Para mais in for ma ções, ver 
Fre i xo (2009).

3. A ONU con de nou ofi ci al men te o co lo -
ni a lis mo por tu guês por di ver sas ve zes no
de cor rer de 1961 (Pi men ta, 2010).

4. Essa li nha re for mis ta aca bou der ro ta da
no ce ná rio po lí ti co in ter no por tu guês, tan - 
to no caso de Adri a no Mo re i ra, que de i xou
o mi nis té rio em 1963, quan to, al guns anos
de po is, em 1968, no que se re fe re às in ten -
ções de Mar ce lo Ca e ta no, que subs ti tu iu
Sa la zar, quan do da en fer mi da de des te, na
pre si dên cia do Con se lho de Mi nis tros. Só
mes mo a re vo lu ção de 25 de abril de 1974
da ria fim à ex pe riên cia im pe ri al por tu -
gue sa. Para mais in for ma ções, ver Pi men ta 
(2010).

5. Por todo o mun do há mu i tos se los que
têm como tema o es por te. Mais in for -
ma ções po dem ser ob ti das na pá gi na da

Sports Phi la te lists Inter na ti o nal: http://www.
sportstamps.org/index.html. Aces so em: 1
out. 2011. Essa so ci e da de lan ça qua tro nú -
me ros anu a is do Jour nal of Sports Phi la tely,
atu al men te já no vo lu me 50.

6. Nes se mo men to, mu i tos ou tros atle tas
ori un dos das co lô ni as in te gra vam equi pes
e se le ci o na dos das mais di fe ren tes mo da -
li da des (Melo e Bit ten court, 2013).

7. Ango la – 6 mi lhões; Cabo Ver de – 1,5
mi lhão; Esta do da Índia – três mi lhões;
Gu i né Por tu gue sa – 1,5 mi lhão; Ma cau –
1,5 mi lhão; Mo çam bi que – 5 mi lhões; São
Tomé e Prín ci pe – 1,25 mi lhão; Ti mor –
1,25 mi lhão.

8. Os se los po dem ser con sul ta dos no “Ca -
tá lo go Espe ci a li za do de Se los das Co lô ni as
Por tu gue sas/Afin sa”, dis po ní vel para
down lo ad em vá ri os sí ti os na in ter net (por
exem plo, em http://quiosquecpu.blogspot.  
com.br/2011/03/catalogos-afinsa-stamps-
catalogue-2011.html.

9. Os se los des sa pro vín cia não che ga ram a
cir cu lar em fun ção dos con fli tos com a
União Indi a na, que em 1961 ocu pou Goa,
Da mão e Diu.

10. Por pro vín cia, es tão re pre sen ta dos os
se guin tes es por tes: Ango la – atle tis mo
(lan ça men to do mar te lo e sal to em al tu ra),
avi a ção, le van ta men to de peso, remo, polo
aquá ti co; Cabo Ver de – atle tis mo (lan -
ça men to do dar do, cor ri da com bar re i ras e
ar re mes so do dis co), boxe, crí que te, gol fe;
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Esta do da Índia – atle tis mo (sal to com va-
ra), ci clis mo, es gri ma, gi nás ti ca, na ta ção,
polo (a ca va lo); Gu i né Por tu gue sa – atle -
tis mo (ar re mes so de peso), au to mo -
bi lis mo, luta (não es pe ci fi ca da, com as pec -
to de uma prá ti ca lo cal), tê nis, tiro (lem -
bran do caça de aves), vô lei; Ma cau – atle -
tis mo (cor ri da de re ve za men to), bad min -
ton, hó quei na gra ma, luta (não es pe ci fi ca -
da; ao con trá rio do caso da Gu i né Por tu -
gue sa, não lem bra uma prá ti ca lo cal; o gol -
pe se as se me lha ao de uma luta es por ti va,
em bo ra as ves ti men tas não), mo to ci clis -
mo, tê nis de mesa; Mo çam bi que – bas -
que te, es qui aquá ti co, gi nás ti ca ar tís ti ca
(tra ve), hó quei so bre pa tins, luta li vre ou
gre co-ro ma na, mo to náu ti ca; São Tomé e
Prín ci pe – pes ca, mer gu lho, gi nás ti ca ar -
tís ti ca (ar go las), vela, han de bol, atle tis mo
(cor ri da); Timor – caça (dois selos), fute-
bol, ginástica, natação, hipismo.

11. Para uma dis cus são so bre o grau de
li ber da de que ti nham os ar tis tas para in -

ter fe rir na cri a ção dos se los, ver Bal si nhas
(2011).

12. Para mais in for ma ções so bre o es por te
nas pro vín ci as afri ca nas, ver Melo,
Bit ten court e Nas ci men to (2010) e Melo
(2011a).

13. Vale a pena re gis trar que im por tan tes
in te lec tu a is da co lô nia ti ve ram gran de
en vol vi men to com a prá ti ca es por ti va, co-
mo é o caso de Bal ta sar Lo pes, Amíl car Ca - 
bral e Ga bri el Ma ri a no.

14. Deve-se des ta car que foi a úni ca vez na
sé rie que três se los de uma mes ma pro -
vín cia fo ram de di ca dos a uma mo da li da de, 
o que pode de no tar uma in ten ção de in sis -
tir em de ter mi na da re pre sen ta ção.

15. Dis po ní vel em: http://www.espncrici
nfo.com/ci/content/story/152270.html.
Acesso: 29 out. 2011.
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Re su mo
Em 1962, o go ver no por tu guês lan çou a sé rie pos tal “Mo da li da des
Des por ti vas”: 48 se los, seis para cada pro vín cia (Ango la, Cabo Ver de, Esta do
da Índia, Gu i né Por tu gue sa, Ma cau, Mo çam bi que, São Tomé e Prín ci pe,
Ti mor), com dis tin tos es por tes re pre sen ta dos. Este es tu do ob je ti va ana li sar a
emis são des se con jun to de es tam pi lhas, com o in tu i to de dis cu tir a pre sen ça
da prá ti ca es por ti va no âm bi to da po lí ti ca co lo ni al por tu gue sa da dé ca da de
1960. Tra ba lha mos a hi pó te se de que, por meio dos se los, o es por te foi
mo bi li za do como es tra té gia para con for mar uma re pre sen ta ção de im pé rio
harmônico e multirracial que respondia a pressões que pendiam sobre o
colonialismo português.
Pa la vras-cha ve: es por te; Por tu gal; co lo ni a lis mo; selos. 

Abstract
In 1962, Por tu gue se go vern ment la un ched the stamp se ri es “Spor ting
Mo da li ti es”: 48 stamps, six for each co lony (Ango la, Cape Ver de, Sta te of
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India, Por tu gue se Gu i nea, Ma cao, Mo zam bi que, Sao Tome and Prin ci pe,
Ti mor), with dif fe rent sports re pre sen ted. This study aims to analy ze the
la unch of the se stamps, in or der to dis cuss the pre sen ce of sports un der
Por tu gue se co lo ni al po licy in the 1960s. We wor ked on the hypot he sis that,
through the stamps, sport was mo bi li zed as a stra tegy to con form a
re pre sen ta ti on of em pi re, har mo ni ous and mul ti ra ci al, which responded to
pressures that hung over Portuguese colonialism.
Key words: sports; Por tu gal; co lo ni a lism; stamps. 

Ré su mé
En 1962, le gou ver ne ment por tu ga is a lan cé la sé rie pos ta le “Mo da li tés
Spor ti ves”: 48 tim bres, six pour cha que co lo nie (Ango la, Cap-Vert, Etat de
l’Inde, Gu i née Por tu ga i se, Ma cao, Mo zam bi que, Sao Tomé et Prin ci pe,
Ti mor), avec des dif fé rents sports re pré sen tés. Cet te étu de analy se l’é mis si on
de cet te sé rie de tim bres, à fin de dis cu ter la pré sen ce du sport dans la
po li ti que co lo ni a le por tu ga i se des an nées 1960. Nous avons tra va il lé sur
l’hypoth èse se lon la quel le, à tra vers les tim bres, le sport a été mo bi li sé com me 
une stra té gie pour con for mer une re pré sen ta ti on de l’em pi re, har mo ni e ux et
mul ti ra ci al, destinée à repondre aux pressions qui pesaient sur le colonialisme 
portugais.
Mots-clés: sport; Por tu gal; co lo ni a lis me; tim bres.
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