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encionei no boletim 223 que, no dia 6 de maio de 2015, 
comemoramos os 175 anos da reforma do Sistema Postal Inglês e, 
também, na mesma data, o lançamento do primeiro selo do 

mundo (Penny Black). William Chen questionou essa afirmação, dizendo que o 
Penny Black foi distribuído a partir de 1 de maio de 1840 e a permissão de venda e 
circulação a partir de 6 de maio de 1840. Chen apresentou literaturas que 
comprovavam essas datas, imagens de envelopes circulados e outras peças 
distribuídas a partir de 1 de maio de 1840 (Mulready Envelope, Mulready Letter 
de 1 penny e 2 pence), com a mesma determinação de permissão de venda e 
circulação a partir de 6 de maio de 1840. 

 

William Chen está correto. Na data de 1 de maio de 1840 foi distribuído os 
selos de 1 penny (Penny Black), de 2 pence (Penny Blue), Mulready Envelope de 1 
penny e 2 pence, Muready Letter de 1 penny e 2 pence. A permissão de venda e 
circulação somente a partir de 6 de maio de 1840, sendo que, em caso de 
utilização indevida, desconsideração do pagamento e utilização do selo, 
pagamento de multa pela destinatário no valor do dobro da tarifa. 

 

Conforme consta no “The Encyclopedia of British Empire Postage Stamps 
1661-1951”, está claro a data de distribuição (1 de maio) e a permissão da data de 
venda e (6 de maio), com a determinação de cobrança adicional pelo destinatário, 
em caso de utilização entre 1 e 5 de maio: 

 

“The Penny Black (and the Mulready envelopes and letter sheets were put on 
sale on May 1st 1840, but they were not available for use prior to May 6th. 
Examples of the Penny Black used on May 2nd are known (from Bath and from 
London) and a number of the Mulready 1d. from May 1st to 5th. In most 
instances, these letters, these letters were treated as unpaid and additional 
postage had to be paid by the recipient.” [1]  

 

 O livro “The World of Stamp Collecting”, reforça esse entendimento e traz 
em seu texto a aplicação da multa no dobro da postagem, caso ocorresse a 
utilização de selos entre 1 e 5 de maio: 

 

M 



 

 “The Penny Black and Twopenny Blue went on sale on 1 May 1840 and were 
valid for postage from 6 May onwards. The prepayment of postage remained 
optional for several years, to give people a chance to get used to the idea, but 
unpaid letters were charged double postage to the recipient, a custom that has 
been retained for unpaid or underpaid letters to this day.” [2] 

Envelope circulado em 1 de maio de 1840 com Penny Black [3] antes do período de 
permissão de circulação (6 de maio). Multa aplicada no dobro da postagem (2 pence), 
pago pelo destinatário. 

 
O texto acima, extraído do livro The World of Stamp Collecting, explica ainda 

que o pagamento antecipado da postagem permaneceu opicional por vários anos, 
para dar às pessoas uma chance de se acostumar com a ideia de pagamento 
antecipado da postagem. 



 

 

 

 
Envelope circulado em 
2 de maio de 1840, de 
London para Morpeth, 
utilizado Penny Black 
antes do período de 
permissão de 
circulação  
(6 de maio) 
 
 
 
 
 
 
Mulready Envelope - 1 
penny, para cartas 
com peso até 1/2 onça 
(15 gramas), circulado 
em 28 de setembro de 
1840 de Keighley para 
Ripon, via Bradford 
(Coleção de William 
Chen). 
 
 
 
 
 
Mulready Letter 
Sheet - 1 penny, para 
cartas com peso até 
1/2 onça (15 gramas), 
circulado em 13 de 
maio de 1850, de 
Birmingham to 
Smethwich (Coleção 
de William Chen) 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mulready Letter 
Sheet - 2 pence, para 
cartas com peso até 1 
onça (30 gramas), 
não circulado 
(coleção de William 
Chen) 
 
 
 
 
 
 

Mulready Envelope - 2 pence, para cartas com peso até 1 onça (30 gramas),  não circulado 
(coleção de William Chen) 



 

Anuncie no boletim da SPP 

Entre em contato com a secretaria da SPP, por e-mail (sppaulista@uol.com.br), 
ou por carta (Caixa Postal 710 - Cep: 01031-970 - São Paulo - SP) 

Acesse o website da SPP (www.sppaulista.com.br) 

Acompanhe pelo website as atividades e a programação filatélica da SPP, 
palestras, exposições, lançamento de selos, notícias e venda sob ofertas. 

Envelope circulado em 6 de maio de 1840 (data inicial de permissão de circulação), com 
10 Penny Black - “The Kirkcudbright Cover” [4] 
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