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Os cervídeos estão presentes em todos os continentes,
mesmo na Austrália onde foram introduzidos. A família
conta com 40 espécies, subdivididas em um pouco me-
nos que 200 subespécies. Os cervídeos colonizam todos
os tipos de territórios, mesmo as zonas de alta monta-
nha. Existem selos representando quase todas as espéci-
es e mesmo numerosas subespécies.
Os documentos a seguir apresentados não são mais que
uma amostra representativa, evidentemente incompleta,
dos selos conhecidos.

ORIGENS DA FAMÍLIA.
- Os primeiros cervídeos fósseis foram descobertos na
Ásia Central e datam 30 milhões de anos.
Eram animais de pequena estatura, não tinham chifres
mas possuíam caninos superiores muito desenvolvidos..
Os representantes actuais dos cervídeos primitivos são o
HYDROPOTE e o CERVO ALMISCARADO.
- Os primeiros cervos propriamente ditos viviam há 10
milhões de anos. O maior cervo que já existiu foi o CER-
VO MEGACEROS, que desapareceu no final da era
glaciária.
Foi descoberto nas turfeiras da Irlanda e da Europa Cen-
tral. O Cervo Elafe apareceu no final da era terciária.

OS CERVÍDEOS DA EUROPA
O cervo vermelho (Cervus elaphus) - Ver Fig. 01
- A espécie existente em França é o CERVUS ELAPHUS
HIPPELAPHUS mas existem numerosas subespécies,
menores (Escócia, Córsega, Itália) ou maiores (Cáucaso).
- Peso: 100 a 300 kg (à medida que nos deslocamos para
Este o peso aumenta).

- Bramido característico e profundo em locais que se
mantêm imutáveis no tempo.
- Armações com os galhos dispostos transversalmente
como os dedos de uma mão.

O cabrito montês (Capreolus capreolus) - Fig. 02
- É o mais pequeno e o mais conhecido dos cervídeos
europeus. Peso: 20 a 30 kg.
- Comportamento territorial dos machos dominantes.
- A fêmea apresenta o fenómeno da diapausa embrioná-
ria e dá à luz duas crias a maior parte das vezes, o que
não constitui a regra na generalidade dos cervídeos.
- Em França esta espécie não está representada
filatelicamente!

O gamo (Dama dama) - Fig. 03
- Cervídeo de grandes armações espalmadas;
- Peso: 80 a 150 kg ;
- Frequentemente animal de parque ou de criação.
- Disseminadas na Europa subsistem algumas popula-
ções selvagens.

O alce (Alces alces) - Fig. 04
- É o maior dos cervídeos actuais.
- Peso: 150 a 500 kg.
- Altura medida no garrote atinge 200 cm.
- Armações espalmadas implantadas horizontalmente no
crânio.
- Muito bom nadador, vive em locais húmidos ou perto
de lagos e ribeiros.

A rena (Rangifer tarandus) - Fig. 05
Noruega, Finlândia. Na Suécia existem apenas renas
domesticadas.
- É o único cervídeo cuja fêmea também tem armações.
- Peso: 80 a 150 kg.
- Dedos afastados para não se enterrar na neve ou em
terrenos húmidos.
- Armação com os galhos inferiores espalmados e apon-
tados para baixo a fim de poder escavar na neve.
- Efectua migrações anuais.

OS CERVÍDEOS ASIÁTICOS
O cervo elafo asiático (Cervus elaphus...) - Fig. 06
- Numerosas subespécies, desde a Ásia Menor até ao norte
do Afeganistão (Maral do Cáucaso, Hangul da Caxemira,
Shou do Tibete, cervo de Yarkand, cervo de Bactriane)
algumas das quais ameaçadas.

O wapiti asiático (Cervus canadenses sibiricus) - Fig. 07
- Kasaquistão, Altaï Russo, Mongólia, Manchuria.
- Aspecto e dimensões sensivelmente iguais aos da espé-
cie americana (descrita mais à frente).
- Muitas vezes inadequadamente designado como
MARAL (esta subespécie é o cervo elafo da Ásia Menor
e do Cáucaso).
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O cabrito montês Asiático (Capreolus pygargus) - Fig.
08
- Sibéria, norte da Ásia
- Uma subespécie, CAPREOLUS BEDFORDI encontra-
se na China e na Coreia.
- Cervídeo de maiores dimensões que o seu parente eu-
ropeu..
- Peso até 50 kg.
- Armação maior, frequentemente com oito galhos.
- Efectua migrações na Manchúria, no decurso das quais
atravessa a nado o rio Amor.

O alce asiático (Alces alces) - Fig. 09
- Sibéria, Mongólia, Manchúria.
- Diversos tipos de armações, maiores que as do alce
europeu.
- A dimensão das armações aumenta de Oeste para Este.

A rena asiática (Rangifer tarandus...) - Fig. 10
- Diversas variedades repartidas pela tundra e pela taíga.

O gamo da Mesopotâmia (Dama mesopotamica) - Fig. 11
- Subsiste no Médio-Oriente em alguns parques zoológi-
cos (Irão, Israel).

O alce almiscareiro (Moschus moschiferus) - Fig. 12
- Norte da Índia, China, Mongólia, Coreia.
- Pequeno cervídeo primitivo, sem armações, a única
espécie que possui uma vesícula biliar. – Abusivamente
caçado por causa da glândula abdominal dos machos
utilizada em perfumaria.
- Peso: 9 - 17 kg.
- Caninos superiores com até 8 cm.
- Sobe às árvores.

O cervo do Pai David (Elaphurus davidianus) - Fig. 13
- Desapareceu do seu habitat natural há 2 ou 3000 anos.
- Descoberto em 1865, por um missionário francês, no
Palácio Imperial de Pequim.
- Sobrevive graças à sua introdução em Inglaterra.
- Patas grandes como as da rena, adaptadas a terrenos
pantanosos.
- A gestação mais longa entre os cervídeos : 10 meses.
- Armações características, com os galhos posteriores
alongados.

O cervo de Schomburgk (Cervus schomburgki) - Fig. 14
- Extinto em 1931 (Tailândia).

O hydropota (Hydropote inermis) - Fig. 15
- China Oriental, Coreia.
- Pequeno cervídeo primitivo, sem armações.
- Peso: 10 - 15 kg.
- Caninos superiores muito grandes (7 cm).
- 2 a 3 filhotes por ano, por vezes mais.



- Introduzidos em Inglaterra e em França (onde parece
ter desaparecido).

O muntjac (Muntiacus muntjak) - Fig. 16
- Cinco espécies, subdivididas em quinze subespécies,
repartidas por todo o sudeste Asiático.
- Cervídeo primitivo com dois chifres curtos, cada um
com um galho que cresce numa haste muito longa.
- Peso: 14 a 18 kg.
- Persistem longos caninos superiores que servem de
meio de defesa.
- Não apresenta um verdadeiro período de cio; pode
reproduzir-se durante todo o ano.

O cervo áxis ou chital (Axis axis) - Fig. 17
- Índia, Ceilão.
- Bela pelagem ruiva mosqueada de branco.
- Peso: 70 a 90 kg.
- Reprodução durante todo o ano.
- Armação com no máximo 6 galhos.
- Foi introduzido em diversos países (República Che-
ca, Argentina).

O cervo d’Eld (Cervus eldi) - Fig. 18
- Índia, Birmânia, Indochina, Tailândia.
- Peso: 120 à 125 kg.
- Chifres recurvados para a frente: no apogeu 12 à 14
galhos.
- Fortemente ameaçado no país de origem.

O cervo sika (Ceruus nippon) - Fig. 19
- Onze subespécies, no Japão, na China, Coreia,
Manchúria.
- Peso: 70 à 80 kg.
- Armação raramente têm mais de 8 galhos.
- Criado em certos países para a produção de chifres
recém formados (utilizados como afrodisíacos).
- A subespécie da Formosa, cervus nippon taiouanus,
está ameaçada de extinção. Pelagem mosqueada. (Fig.
19A)

O cervo sika pseudo axis (Cervus nippon pseudoaxis) -
Fig. 20
- Subespécie do cervo sika, restringida ao Vietname.
- Pelagem mosqueada (por vezes é confundido com o
cervo axis).
- Armação raramente tem mais de 8 galhos.
- Fortemente ameaçado.

O cervo rusa ou sambar de Timor (Cervus timorensis) -
Fig. 21
- Peso: 150 - 200 kg.
- Armação: 6 galhos.
- Este cervo, originário da Indonésia, foi a providência
dos navegadores do Século XVI. Foi introduzido em di-
versas ilhas a fim de servir de reserva alimentar (Ilha

Maurício, etc.).

O cervo sambar (Cervus unicolor) - Fig. 22
- Índia et todo o Sudeste Asiático.
- O maior cervídeo do Sudeste Asiático. 16 subespécies.
- Peso até 300 kg.
- Em geral as Armação dos machos não excedem 6
galhos.
- Filhotes sem manchas.
- Armação: galhos « de massacre » colocados muito em
baixo e verticais ; Armação longa e terminando em
forquilha.
- Existência ameaçada pela competição do gado do-
méstico.

O cervo porco (Cervus porcinus) - Fig. 23
- Norte da Índia, Birmânia, Ceilão, Tailândia,
Indochina, Filipinas.
- Peso médio: 35 kg.
- Animal muito vivo, com aspecto robusto.
- Pelagem mosqueada durante vários anos.
- Canais lacrimais muito desenvolvidos.
- Armação com 6 galhos.

O cervo de Duvaucel (Cervus duuauceli) - Fig. 24
- Também chamado “cervo dos pântanos”. Índia,
Nepal.
- Cervídeo muito belo. Chifres recém-nascidos cor de
rosa.
- Peso: 160 - 190 kg.
- Cio e nascimentos durante todo o ano.

OS CERVÍDEOS DE ÁFRICA
O cervo da Barbaria (Cervus élaphus barbarus) - Fig. 25
- Único cervídeo do continente africano. Uma peque-
na população é conservada na Tunísia.
- Subespécie de pequena dimensão do cervo elafo: 9-
10 kg.

OS CERVÍDEOS DA AMÉRICA DO NORTE
O cervo da Virgínia (Odocoileus virginianus) - Fig. 26
- Muitas vezes designado “cervo de cauda branca” e
por vezes “cabrito montês  americano”.
- Muito grande variabilidade. Numerosas subespécies
(38) desde o Sul do Canada até ao Norte do Brasil
(ver parte correspondente à América do Sul”.
- Peso: 40 a 150 kg.
- Tem um « espelho » branco e uma longa cauda de
25 cm que levanta como um penacho ao correr.
- Armação muito curvada para a frente (10 a 12 ga-
lhos).
- Serviu de modelo a Walt Disney para o Bambi ...

O cervo mulet (Odocoileus hemonius) - Fig. 27
- Presente no  Oeste do Canada, dos Estados Unidos
et no México.
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- Por vezes dá origem a híbridos com o cervo da
Virgínia.
- Peso: 80 à 150 kg.
- Armação: 8 à 10 cm.
- Mancha preta na fronte que forma umas sobrance-
lhas espessas.
- Cauda termina num tufo de pelos negros.

O wapiti americano (Cervus canadensis) - Fig. 28
- Nitidamente maior que o seu parente europeu, o cer-
vo elafo.
- Peso: 300 à 500 kg.
- Bramido característico correspondendo a um mugi-
do ondulante e agudo.
- Armação com os galhos superiores todos dirigidos
para a frente e não estirados: distinção relativamente
ao cervo elafo.
- Geralmente o quarto galho da armação é muito de-
senvolvido.

O caribu (rena americana) (Rangífer tarandus ...) - Fig. 29
- Maior dimensão e armação mais imponente que nas
subespécies do Ocidente.
- Menores dimensões na subespécie mais setentrional
(Peary).

O alce americano (Alces alces ...) - Fig. 30
- Quatro subespécies, todas de dimensões superiores
às do alce da Eurásia.
- As dimensões corporais aumentam de Este para Oes-
te.

OS CERVÍDEOS DA AMÉRICA DO SUL
O daguet vermelho (Mazama americana) - Fig. 31
- Dimensões pequenas.
- Peso: 16-21 kg
- Armação: 2 hastes curtas de 12 cm no máximo.
- Não tem período de cio bem definido..

O huemul (Hippocamelus bisulcus) - Fig. 32
- Cervídeo robusto vivendo na alta montanha, até aci-
ma dos 4000 metros.
- Peso: 50-70 kg.
- Apresenta caninos superiores que não ultrapassam
os lábios.
- Armação : quatro galhos

O blastocero ou cervo dos pântanos (Blastocerus
dichotomus) - Fig. 33
- Peso: 100-120 kg.
- Cascos largos e fechados por uma membrana (adap-
tação aos solos pantanosos).
- Cio ao longo de todo o ano.
- Armação : 8 a 10 galhos
- Espécie ameaçada.
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O cervo das pampas (Ozoteros bezoarticus) - Fig. 34
- Peso: 60 - 80Kg.
- Liberta um cheiro intenso, detectável de muito longe.
- Armação: 6 quatro galhos.
- Espécie em perigo de extinção.

O cervo da Virgínia (Odocoileurs virginianus) - Fig. 35
- Numerosas subespécies inclusive na América Cen-
tral.

OS CERVÍDEOS IMPORTADOS
 - Fig. 36
O cervo da Virgínia  - Fig. 37
O cervo élafo - Fig. 38
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TROCA DE OPINIÃO

O ano de 1981 foi considerado pela Organização das
Nações Unidas “Ano Internacional dos Deficientes”.
Andorra Espanhola também comemorou o evento com a
emissão de um selo (YT 134) com o valor nominal de 50
pesetas.
Porque se pretendia alertar o público para a situação em
geral dos deficientes, independentemente das formas
assumidas e das problemáticas sociais envolvidas, na
designação do evento aqueles são designados no plural:
“dos deficientes”. No entanto Andorra Espanhola foi uma
excepção, aplicando o singular: “Any Internacional del
Minusvalid”. Andorra Francesa designa “dels
Minusvalids”.
Recentemente apareceu num leilão internacional a peça
que acima se reproduz. Ao afirmar no canto superior
direito “FRANQUICIA POSTAL INTERIOR / Per enviar
a l’estranger posar-hi et corresponent segell” este
aerograma aparenta ter o pagamento para circulação
incluindo, tratando-se de um inteiro postal. O catálogo
Michel de inteiros postais referencia-o. Curiosamente
reproduz o «erro» do selo.
Mas quem é que manda por via aérea correspondência de
um local de Andorra para outro? Com uma franquia
interna os selos de Andorra podem circular em toda a
Espanha? Procurámos obter resposta  a esta última questão
mas não o conseguimos.
Trata-se de um inteiro postal apenas formalmente, ou
também o é na prática de circulação de correspondência?


