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Circular da Secretaria Internacional 219 
 Tanzânia (Rep. Unida) – Selos postais 

ilegais 2011 
 
 
Prezada Senhora, Prezado Senhor, 
 
Tanzania Posts Corporation, o operador designado da REPÚBLICA UNIDA DA 
TANZÂNIA solicita que comunique aos Países-membros da UPU o seguinte: 
 
«Tanzania Posts Corporation descobriu a existência de selos postais ilegalmente 
emitidos e distribuídos no mercado mundial por partes não autorizadas. 
 
Parece que várias pessoas desconhecidas e pouco escrupulosas, procuram 
destruir a confiança no nosso país fazendo circular selos postais supostamente 
emitidos pela Tanzânia (Rep. Unida). Esses selos são os seguintes: 

– Tanzania Olympic 2011, novos não destacados, Jogos olímpicos de Londres 
2012 (golfe, basebol, basquetebol, atletismo), 1 folheto + 4 selos em venda no 
site Delcampe (data de fim do leilão: domingo 11 de Setembro de 2011,  
13 h 35). 

– Desenhos para crianças (2011). 
 
Amostras destes selos estão reproduzidas em anexo. Esta deplorável actividade 
causa um prejuízo moral e económico ao nosso país. 
 
Tanzania Posts Corporation, que é a única autoridade habilitada a emitir e distribuir 
selos postais em virtude da legislação nacional, denuncia e condena este acto 
repreensível e tomará as medidas que se impõem para impedir esta tentativa de 
usurpação dos seus direitos, que constitui além disso uma violação dos Actos da 
UPU. 
 
Tanzania Posts Corporation apela à solidariedade de todos os Países-membros da 
UPU, dos seus operadores designados e dos seus parceiros, para lutar contra esta 
actividade perigosa e prejudicial ao nosso sector de actividade. 
 
Todos os selos emitidos pela Tanzânia (Rep. Unida) desde 2002 estão registados 
no sistema WNS da UPU; estes selos são as únicas emissões lícitas reconhecidas 
pelo operador designado da Tanzânia. São visíveis quer no Website do WNS 
(www.wnsstamps.ch), quer no Website da Tanzania Posts Corporation 
(www.posta.co.tz).» 
 
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Director do Desenvolvimento dos Mercados 



2 
 

Anexo 1 
 

Selos postais emitidos ilegalmente e denunciados co mo tal por Tanzania 
Posts Corporation, o operador designado da Tanzânia  (Rep. Unida) 
 
 

4.  Tanzania Olympic 2011 MNH 
London 2012 Olympics – Base-ball 

2.  Tanzania Olympic 2011 MNH 
London 2012 Olympics – Athletics 

3.  Tanzania Olympic 2011 MNH London 
2012 Olympics – Basket-ball 

1.  Tanzania Olympic 2011 MNH  
London 2012 Olympics – Basket-ball 



3 
 

 
 
 
 
 

5.  Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Golf 

6.  Children cartoon stamps 2011 


