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AULA 3 

Nas duas aulas anteriores vimos alguns conceitos importantes que 

serão fundamentais para que se entenda o sistema de classificação 

proposto. 

Nesta aula vamos nos dedicar principalmente ao centro do carimbo e 

seu sistema de datação. 

 

Quando a ECT adquire ou adquiriu lotes de carimbos eles vêm ou 

vinham com o sistema de datação pronto. Isto significa que todos os 

carimbos de cada lote ou mesmo de vários lotes terão sistema de datação 

idênticos. Aqui temos um valioso sistema fixo que pode ser usado para 

classificação. 

No sistema de datação veremos em detalhe cada um de seus 

componentes. Ou seja o dia, o mês e o ano. De que forma foram gravados 

até agora? Para respondermos esta pergunta teremos que seguir um 

pequeno roteiro: 

1.) Número de linhas na data. Aqui atentaremos na observação dos 

tipos mais comuns de carimbos republicanos onde a datação pode estar em 

uma ou três linhas, 

Datação em uma linha (1L) 

Atualmente são os carimbos mais comuns e historicamente 

começaram a ser utilizados em todo o território nacional por volta de 1928. 

Alguns exemplos: 



   
 

Carimbos com datação em três linhas (3L) 

  

 

 
 

2.) Forma de grafar o mês. Aqui nossa análise se concentrará na 

forma com que o mês é escrito. Ha, em nossos carimbos três maneiras 

distintas para grafar o mês: alfabética, numérica arábica e numérica 

romana, isto é, em algarismos arábicos, algarismo romanos ou com letras. 

Observe os exemplos que seguem: 

 
  

ALFABÉTICA 

OUT 

ARÁBICA 

-4- 

ROMANA 

VI 

 

Finalmente vamos observar como o ano está grafado. Comumente o 

ano vem escrito em dois, três ou quatro algarismos arábicos. Exatamente 

como nos três exemplos acima onde os anos são: 72; 963 e 1944. 



 

O nosso sistema de classificação será composto de duas partes 

distintas. O sistema de datação e a LI. 

Vejamos um carimbo qualquer passo a passo: 

 

DATAÇÃO em uma linha = 1L 

MÊS = MAI portanto indicação alfabética = A 

ANO 1946 portanto quatro dígitos = 4 

Juntando esses elementos temos um carimbo do tipo 1LA4 

LI = –MINAS– que é um estado e representamos por –E– 

Classificação completa: 1LA4 –E– 

Note que escrevemos –E- porque o nome do extado nestá por 

extenso. Se fosse a sigla MG a classificação seria da Sigla do Estado SE 

O resultado seria parecido ao anterior: 1LA4 –E– 

 

Um abraço a todos e enviem suas dúvidas comentários ou correções 

pelo nosso grupo de CARIMBOLOGIA. 


