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TELEGRAMAS SOCIAIS DE NATAL  
                                                                                                                                                           

Reinaldo Estevão de Macedo  

Hélion de Mello e Oliveira 

 

As Mensagens Sociais (MS) de Natal foram criadas pela portaria No 212, de 14 de Novembro de 

1946, da Diretoria do Material do Departamento dos Correios e Telégrafos. Segundo a portaria as MS 

estariam disponibilizadas a venda nos guichês de 15 de Dezembro de cada ano até 6 de Janeiro do ano 

seguinte. 

           Precursores as emissões das MS, as quais ocorrem até a presente data, existiram os Telegramas 

Sociais (TS) de Natal.  

           O acumulo de mensagens de felicitações de Natal fez com que o serviço telegráfico introduzisse 

em 1941 fórmulas de telegrama social. Este material não era manipulado pelos aparelhos telegráficos 

sendo entregue, fechado com grampos metálicos, pelos mensageiros como correspondência comum. 

O trabalho a seguir apresenta uma classificação dos materiais estudados pelos autores, 

observando que: 

1) Os telegramas TS 1 a TS 8 foram emitidos na década de 40, possivelmente de 1941 a 1946, 

2) Os telegramas TS 9 a TS 10 foram emitidos na década de 60, possivelmente de 1961 a 1967. 

3) Para o Telegrama TS 2 utilizava-se um documento de envio, o qual permitia ao remetente 

visualizar a imagem constante no telegrama a ser enviado (os Três Reis Magos diante da cabana 

com Maria e o menino Jesus na manjedoura) e escolher uma das 15 mensagens possíveis.  Uma 

fita telegráfica era transmitida a agencia do destinatário, onde se lia o nome e o endereço do 

destinatário além do numero da mensagem escolhida pelo remetente. A mensagem era então 

datilografada no espaço reservado e o TS entregue. (fig.1 e 3).  

Por este documento observa-se o valor de R$ 2,00 para envio de um TS dentro de um estado. 

 

 

 

 

 
Fig. 1 – Recibo de envio de TS 
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Saudações disponíveis para escolha nos formulários 
 

1. Os melhores votos de felicidades ao Natal e Ano Novo. 
2. Sinceros votos de boas festas ao Natal e Ano Novo, extensivo aos seus.    

3. Um feliz Natal e que o Ano Novo lhe seja o Ano Bom. 

4. Que as alegrias e felicidades do Natal se reproduzam em cada dia do Ano Novo. 

5. Com as minhas grandes saudades, os melhores votos de festivo Natal e feliz Ano Novo, 

 extensivos aos seus. 

6. Queira Vossa Excelência aceitar os meus melhores votos de feliz Natal e próspero Ano 

 Novo. Saudações. 

7. Que a paz, o amor e a felicidade estejam ao seu lado e dos seus ao Natal e durante o Ano Novo. 

8. Aqui vão os melhores votos de Boas Festas e próspero Ano Novo, extensivo à digna família. 

9. Num afetuoso abraço, mando-lhe votos de Boas Festas e feliz Ano Novo, extensivo aos seus. 

10. Agradeço e retribuo, cordialmente, votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo. de 

11. Com os maiores agradecimentos, desejamos-lhe alegre e festivo Natal e Ano Novo próspero e feliz. 

12. Regosijando-nos pelas nossas mútuas relações durante o ano que acaba de passar, apresentamos 

votos de próspero Ano Novo. 

13. Agradeço e retribuo seu telegrama de Boas Festas, desejando-lhe um Ano Novo próspero e feliz. 

14. Com um abraço afetuoso, os votos de feliz Ano Novo. 

15. Feliz Natal e que ao Ano Novo realizemos nossas esperanças maiores. 

 

 

4) Os telegramas TS 7 e TS 8 podem ser considerados como Inteiros Postais uma vez que possuem, 

no recibo de envio, valor de porte impresso (Cr$ 1,00). A observação do porte só pode ser 

realizada no TS em estado novo ou quando o recibo não foi destacado. 

5) Helmuth Ponge, em trabalho de junho de 1974, cita a emissão de um Telegrama Social para 

Percurso entre Dois Estados. No material que analisado pelos autores não foi encontrada 

nenhuma peça com estas características. 

 

TS 1 – Imagem Central: Procissão a Igreja. Sem mensagem impressa. Recibo composto de 2 setores: 

um para o Carimbo da Agência de Destino e outro sob a imagem do Brasão de Armas da República e 

legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS dedicado a assinatura do destinatário 

acusando o recebimento do telegrama. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto 

superior esquerdo reservado para o Carimbo da Agência de Destino. Parte Central, sobre a legenda 

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, reservada para o endereçamento. Canto 

superior direito com a legenda TELEGRAMA SOCIAL em linhas curvas. (fig.2) 
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                                               Fig. 2 – Procissão a Igreja 

 

TS 2 – Imagem Central: Em cor Azul, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Sem mensagem impressa. Recibo: composto de 2 setores: um para o Carimbo da Estação e 

legenda TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas e outro com o Brasão de Armas da 

República e legenda Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, dedicado a assinatura do destinatário acusando o recebimento do telegrama. Quadro 

Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo para o recebimento. Parte Central, 

para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama 

Social. (fig 3) 
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Fig. 3 - Três Reis Magos em cor azul 

 

TS 2a – Imagem Central: Em cor Azul, os diante da cabana com Maria e o menino Jesus na 

manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e assinatura. 

Sem mensagem impressa. Recibo: composto de 2 setores: um para o Carimbo da Estação e legenda 

TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas e outro com o Brasão de Armas da República 

e legenda Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, dedicado a assinatura do destinatário acusando o recebimento do telegrama. Quadro 

Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo para o recebimento. Parte Central, 

para o Carimbo da Agência de Origem / Numeração de 5 dígitos, sob a legenda DEPARTAMENTO 

DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a 

legenda Telegrama Social. 

 

TS 3 – Imagem Central: Raiar do ANO NOVO. Sem mensagem impressa. Recibo composto de 3 

setores: um para o Carimbo da Agência de Destino, o segundo com a imagem do Brasão de Armas da 
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República, legenda DCT e número de série com 6 dígitos, dedicado a assinatura do destinatário 

acusando o recebimento do telegrama. O terceiro setor foi destacado.Não possuímos material suficiente 

para análise.Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo com a 

legenda TELEGRAMA SOCIAL em linhas curvas e com numeração de série com 6 dígitos. Entre 

parênteses a palavra “urbano”.Parte Central, sobre a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, reservada para o endereçamento. Canto superior direito reservado para o Carimbo da 

Agência de origem. (fig. 4) 

 

 
Fig. 4 – Raiar do Ano Novo 

 

 

TS 4 – Imagem Central: Em cor marrom, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o 

menino Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular para texto e assinatura. Sem 

mensagem impressa. Canto inferior esquerdo do retângulo indicativo MOD. 561/562 - SU Recibo: Sem 

informações. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo com a 

legenda TELEGRAMA SOCIAL, letras góticas, em linhas curvas. Palavra Urbano entre parênteses, 

numeração com seis dígitos e indicativo de série (conhecidas A, B). Parte Central, para o Carimbo da 

Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto 

superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 4a – Imagem Central: Em cor marrom, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o 

menino Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular para texto e assinatura. 

Mensagem impressa: Os melhores votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo. Canto inferior esquerdo do 

retângulo indicativo MOD. 561/562 - SU Recibo: Sem informações. Quadro Superior a Imagem, 

composto de 3 setores: Canto superior esquerdo com a legenda TELEGRAMA SOCIAL, letras góticas, 

em linhas curvas. Palavra Urbano entre parênteses, numeração com seis dígitos e indicativo de série 

(conhecida B). Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO 

DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a 

legenda Telegrama Social. 
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TS 4b – Imagem Central: Em cor marrom, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o 

menino Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular para texto e assinatura. 

Mensagem impressa: Agradecendo, cordialmente, seus votos de felicidades, desejo-lhe próspero Ano 

Novo. Canto inferior esquerdo do retângulo indicativo MOD. 561/562 - SU Recibo: Sem informações. 

Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo com a legenda 

TELEGRAMA SOCIAL, letras góticas, em linhas curvas. Palavra Urbano entre parênteses, numeração 

com seis dígitos e indicativo de série (conhecida B). Parte Central, para o Carimbo da Agência de 

Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito 

reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 5 – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular com linhas pontilhadas para texto e 

assinatura. Sem mensagem impressa.Canto inferior esquerdo do retângulo indicativo MOD. 561/562 - 

SU Recibo: Sem informações. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior 

esquerdo com a legenda TELEGRAMA SOCIAL, letras góticas, em linhas curvas. Palavra Urbano entre 

parênteses, numeração com seis dígitos e indicativo de série (conhecida A). Parte Central, para o 

Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama 

Social. 

 

TS 6 – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Sem mensagem impressa. Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de Envio 

com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e 

Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, 

Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de série (conhecida B) e outro como 

Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e 

legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e assinatura do 

destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo: legenda 

TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas, palavra urbano entre parênteses, numeração 

de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda 

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o 

endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 
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Fig. 5 –Três Reis Magos - multicolor 

 

TS 6a – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Mensagem impressa: Os melhores votos de Boas Festas e Feliz ano Novo. Recibo: composto 

de 2 setores: um como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas 

da República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS 

E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de 

série (conhecida D) e outro como Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ 

Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO 

DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e 

assinatura do destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior 

esquerdo: legenda TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas, palavra urbano entre 

parênteses, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o Carimbo da Agência de 

Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito 

reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 6b – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Mensagem impressa: Um Feliz Natal e que o Ano Novo lhe seja bom. Recibo: composto de 

2 setores: um como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da 
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República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de Cr$ 1,00 e outro como Comprovante de 

Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e legendas: 

Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS e 

assinatura do destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior 

esquerdo: legenda TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas, palavra urbano entre 

parênteses, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o Carimbo da Agência de 

Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito 

reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 6c – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Mensagem impressa: Feliz Natal e que no Ano Novo realizemos nossas esperanças maiores. 

Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência de Origem/ 

Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO 

DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 

dígitos e indicativo de série (conhecida A) e outro como Comprovante de Recebimento com Carimbo da 

Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras 

Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos 

com indicativo de série e assinatura do destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 

setores: Canto superior esquerdo: legenda TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas, 

palavra urbano entre parênteses, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o 

Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama 

Social. 

 

TS 6d – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Mensagem impressa: Gratos pelas boas relações de negócios durante o ano, rogamos aceitar 

nossos melhores votos para o Ano Novo. Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de 

Envio com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da 

Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama 

Social/Urbano, Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de série (conhecida C) e outro 

como Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da 

República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e assinatura do 

destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo: legenda 

TELEGRAMA SOCIAL em letras Góticas e linhas curvas, palavra urbano entre parênteses, numeração 

de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda 

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o 

endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 7 – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Sem mensagem impressa. Indicativo do Remetente. Recibo: composto de 2 setores: um 

como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da República e 

legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de 

série numérica (conhecida  N 1) e outro como Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência 

de Destino/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras 

Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos 
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com indicativo de série e assinatura do destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 

setores: Canto superior esquerdo: legenda TELEGRAMA SOCIAL em letras Retas, palavra urbano, 

numeração de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a 

legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para 

o endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 7a – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Mensagem impressa: Os melhores votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo. Indicativo do 

Remetente. Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência 

de Origem/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras 

Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de 

Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de série numérica (conhecidas  N 1, 2) e outro como 

Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e 

legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e assinatura do 

destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo: legenda 

TELEGRAMA SOCIAL em letras Retas, palavra urbano, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. 

Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS 

CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda 

Telegrama Social. 

 

TS 7b – Imagem Central: Multicolor, os Três Reis Magos diante da cabana com Maria e o menino 

Jesus na manjedoura. Abaixo da imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e 

assinatura. Mensagem impressa: Que todas as alegrias e felicidades lhes sejam proporcionadas no Natal 

e Ano Novo. Indicativo do Remetente. Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de Envio 

com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e 

Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, 

Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de série numérica (conhecida  N 1) e outro como 

Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e 

legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e assinatura do 

destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo: legenda 

TELEGRAMA SOCIAL em letras Retas, palavra urbano, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. 

Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS 

CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda 

Telegrama Social. 

 

TS 8 – Imagem Central: Multicolor, Árvore de Natal enfeitada, presentes, um galo cantando, sinos, 

ramalhete de azevinho e uma igreja sobre uma colina encimada pela Estrela de Belém. Abaixo da 

imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e assinatura. Sem mensagem impressa. 

Indicativo do Remetente. Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de Envio com 

Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e 

Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, 

Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de série (conhecida  E) e outro como 

Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e 

legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e assinatura do 

destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo: legenda 

TELEGRAMA SOCIAL em letras Retas, palavra urbano, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. 

Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS 
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CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda 

Telegrama Social. 

 

 
                                          Fig. 6 - Árvore de Natal 

 

TS 8a – Imagem Central: Multicolor, Árvore de Natal enfeitada, presentes, um galo cantando, sinos, 

ramalhete de azevinho e uma igreja sobre uma colina encimada pela Estrela de Belém. Abaixo da 

imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e assinatura. Mensagem impressa: Um 

Feliz Natal e que o Ano Novo lhe seja o Ano Bom. Indicativo do Remetente. Recibo: composto de 2 

setores: um como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência de Origem/ Brasão de Armas da 

República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de 

série (conhecida  E) e outro como Comprovante de Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ 

Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO 

DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e 

assinatura do destinatário. Quadro Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior 

esquerdo: legenda TELEGRAMA SOCIAL em letras Retas, palavra urbano, numeração de 6 dígitos e 

indicativo de série. Parte Central, para o Carimbo da Agência de Origem sob a legenda 

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o 

endereçamento, sob a legenda Telegrama Social. 

 

TS 8b – Imagem Central: Multicolor, Árvore de Natal enfeitadas, presentes, um galo cantando, sinos, 

ramalhete de azevinho e uma igreja sobre uma colina encimada pela Estrela de Belém. Abaixo da 

imagem, moldura retangular formada por azevinhos para texto e assinatura. Mensagem impressa: Que 
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todas as alegrias e felicidades lhes sejam proporcionadas no Natal e Ano Novo. Indicativo do 

Remetente. Recibo: composto de 2 setores: um como Comprovante de Envio com Carimbo da Agência 

de Origem/ Brasão de Armas da República e legendas: Ministério da Viação e Obras 

Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS/ Telegrama Social/Urbano, Taxa de 

Cr$ 1,00, numeração de 6 dígitos e indicativo de série (conhecida E) e outro como Comprovante de 

Recebimento com Carimbo da Agência de Destino/ Brasão de Armas da República e legendas: 

Ministério da Viação e Obras Públicas/DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, 

repetição da numeração de 6 dígitos com indicativo de série e assinatura do destinatário. Quadro 

Superior a Imagem, composto de 3 setores: Canto superior esquerdo: legenda TELEGRAMA SOCIAL 

em letras Retas, palavra urbano, numeração de 6 dígitos e indicativo de série. Parte Central, para o 

Carimbo da Agência de Origem sob a legenda DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E 

TELEGRAFOS. Canto superior direito reservada para o endereçamento, sob a legenda Telegrama 

Social. 

 

TS 9 – Imagem a mesma utilizada na Mensagem Social de 1961 nos valores de Cr$ 10,00 e Cr$ 15,00. 

Desenho de Di Cavalcanti com Estrela de Belém e Igreja. Faixa com os dizeres: Feliz Natal e Próspero 

Ano Novo. Abaixo da imagem, mensagem impressa: Votos sinceros para que o Natal seja 

particularmente alegre e o Ano Novo traga muita felicidade e paz. .Canto inferior esquerdo com o 

indicativo: MC – DCT – Telegrama Social (fig.7) 

 

TS 9a – Imagem a mesma utilizada na Mensagem Social de 1961 nos valores de Cr$ 10,00 e Cr$ 15,00. 

Desenho de Di Cavalcanti com Estrela de Belém e Igreja. Faixa com os dizeres: Feliz Natal e Próspero 

Ano Novo. Abaixo da imagem, mensagem impressa: Votos sinceros para que o Natal seja 

particularmente alegre e o Ano Novo traga muita felicidade e paz. .Canto inferior esquerdo com o 

indicativo: MC – DCT – Telegrama Social – TSF - 1. 
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Fig. 7 - Estrela de Belém e Igreja 

 

 

TS 10 – Imagem a mesma utilizada na Mensagem Social de 1961 nos valores de Cr$ 10,00 e Cr$ 15,00. 

Desenho de Di Cavalcanti com José, Maria e o menino Jesus na Manjedoura. Anexo ao desenho: 

Feliz Natal/Próspero Ano Novo. Abaixo da imagem, mensagem impressa: Que a felicidade d Natal lhe 

propicie a certeza de melhores dias no Ano Novo.Canto inferior esquerdo com o indicativo:MC – DCT 

– Telegrama Social. (fig.8) 

 

TS 10a – Imagem a mesma utilizada na Mensagem Social de 1961 nos valores de Cr$ 10,00 e Cr$ 

15,00. Desenho de Di Cavalcanti com José, Maria e o menino Jesus na Manjedoura. Anexo ao 

desenho: Feliz Natal/Próspero Ano Novo. Abaixo da imagem, mensagem impressa: Que a felicidade d 

Natal lhe propicie a certeza de melhores dias no Ano Novo.Canto inferior esquerdo com o indicativo: 

MC – DCT – Telegrama Social – TSF – 2. 
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Fig. 8 - José, Maria e o menino Jesus na Manjedoura. 
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