
O Amigo Virtual do Filatelista 
ANO 1    Edição da Filatélica Penny Black / Portal do Selo   NÚMERO 1 

 
 

EDITORIAL 
 
 
Com este primeiro número de o “AMIGO VIRTUAL DO FILATELISTA” 

iniciamos uma nova fase de jornalismo filatélico, para divulgar melhor a Filatelia, mas, 
sobretudo para ensinar as várias facetas da Filatelia, para quem quiser aprender a 
colecionar selos de forma correta e adquirir novos conhecimentos filatélicos. Estamos 
aqui, para solucionar dúvidas; escrevam, perguntem, sintam-se a vontade para participar 
deste mutirão filatélico. A idéia é os que sabem mais, ajudarem aos que sabem menos. 
A partir do principio que todos nós nascemos sem saber nada, entendemos que existem 
muitas dúvidas até mesmo entre filatelistas mais avançados. Portanto não é vergonha 
perguntar e procurar saber mais, para poder fazer melhor. 

 Um dia destes, ao falar com um senhor de idade ao telefone, colecionador de selos 
há muito tempo, notei que ele comprava selos novos do Brasil, com a goma perfeita e 
pacotes de charneiras. Perguntei para o que eram as charneiras e ele respondeu para 
fixar os selos nos álbuns. Aí eu disse: o senhor não deve fixar selos novos com 
charneira, pois o selo novo com a goma maculada perde o valor de novo. Ele então 
falou: verdade? Nunca me ensinaram nada disso. É uma coisinha tão simples, que todo 
mundo já sabe, mas aquele senhor não sabia. 

O objetivo deste jornalzinho é ensinar tudo, para quem quiser saber tudo. Do mais 
simples ao mais difícil. Sobre o que eu não souber responder de pronto, pois há muita 
coisa que eu também desconheço, irei procurar a resposta com os especialistas. 

Para que este jornal tenha êxito, preciso apenas de duas coisas: daqueles que querem 
aprender e daqueles que querem ensinar. Conto com a colaboração desses dois grupos 
de filatelistas, com perguntas, sugestões, artigos, estudos, curiosidades e tudo quanto 
diga respeito à Filatelia. 

Escolhemos o mês de março para este nosso primeiro número, porque no dia 5 de 
março foi o Dia do Filatelista e este jornalzinho é um presente para todos os Filatelistas. 

No dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Hoje, mulher também é 
filatelista e das boas. Antes éramos quase nenhuma em um mundo só de homens, hoje 
somos muitas, quase tantas e tão boas quanto os homens. Parabéns, meninas, “O 
AMIGO VIRTUAL DO FILATELISTA” também é um presente para vocês. 

                                                                           
 

                                                                                          Ana Lúcia Loureiro Sampaio 
 

 
 
 
 
 



 
O ABUSO NA FILATELIA BRASIELEIRA. 

Por: Ana Lúcia Loureiro Sampaio 
 

 
 
 
 

 
Não sei se o mesmo ocorre com todos, mas alguns amigos e clientes estão 

reclamando da quantidade de selos que precisam comprar a mais para preencher todos 
os espaços do Álbum de Selos do Brasil. Na verdade eu também acho um abuso. Aquela 
folhinha: O CIRCUITO DAS FRUTAS, tão bonita assim do jeito que foi emitida, com 
duas séries completas, entra inteira, depois só a metade e depois ainda, só os selos 
destacados. A pessoa precisa comprar duas folhinhas para preencher os espaços do 
álbum.  

Muitos colecionadores vão desistindo no caminho devido a essa imposição do 
álbum em colocar folhas fechadas e abertas, selos que são emitidos em pares, em duas 
posições diferentes e também lugar para os selos destacados. E mais abuso então, ajuda 
o correio a fazer, modificando posições de selos em uma mesma folha ou emitindo dois 
tipos de selos em uma única folha em que apenas no meio existe uma carreira de pares. 
Aí esses pares já saem do correio, supervalorizados, pois o filatelista precisa comprar 
uma folha de selos para ter os dois selos destacados e o bendito par central. Com o 
passar dos anos poucos poderão ter esses pares em seus álbuns, que com certeza irão 
custar cada vez mais caro. 

Falando em abuso, penso nos 104 selos personalizados que foram emitidos em 
1909, e nos 12 que já saíram em fevereiro. Onde é que vamos parar?  Quantos os 
puderam encomendar do correio com facilidade? As pessoas que colecionam selos 
evidentemente não são pobrezinhas; mas no momento atual, gastam muito para viver e 
educar os filhos decentemente. O perfil do filatelista mudou; já não colocam o selo 



como prioridade em suas vidas, como alguns faziam antigamente, que nem roupas 
compravam para gastar em selos. 

 A maior parte dos colecionadores antigos andava meio esfarrapada e com sapatos 
gastos, para poder comprar selos. O típico filatelista morava em casa caindo aos 
pedaços, quase paupérrima, mal alimentando a família, se é que a tinha. O principal era 
comprar selos, porque achavam que com os selos iria ficar rico e assim juntava e 
juntava selos e deixava depois uma herança que era um verdadeiro castigo para a 
mulher e os filhos, que não entendiam nada de selos e, sobretudo odiavam selos, devido 
à vida apertada que passaram, justamente devido aos tais papeizinhos tão amados pelo 
falecido. Os infelizes herdeiros acabavam vendendo todo o entulho por qualquer preço 
que algum malandro já sabedor de tudo quanto havia no bolo. Ou pior ainda, davam 
tudo para aqueles amigos filatelistas, que estavam sempre por perto aconselhando. 

O filatelista atual é integrado a uma sociedade de consumo em que os filhos são os 
principais motivos de investimento. As mulheres também colecionam selos, pois o 
poder aquisitivo delas, muitas vezes, supera o do homem. A vida agora é outra, com 
muitos passeios, férias, fim de semana na praia ou no sítio e todas essas coisas curtidas 
pela família em conjunto. Homens, mulheres e crianças ventem-se bem, todos gostam 
de ter boas roupas e sapatos, as escolas particulares são caras e as distrações em casa 
também são muitas, com a televisão a cabo, o DVD, os jogos eletrônicos e este 
insubstituível amigo de todas as horas, sua excelência o computador, sem o qual já não 
conseguimos fazer mais nada.  Assim, não sobra muito dinheiro nem tempo para os 
selos.  

Hoje só as pessoas mais inteligentes e cultas colecionam selos porque sabem que 
aprendem muito com eles. Eu mesma vejo nos selos apenas a importância cultural dos 
mesmos. Não me interessa se um selo é caro ou barato, se é raro ou não; importa só o 
conteúdo. Como também percebo cada vez mais, que as pessoas os colecionam com 
esse sentido; de aprender e de ensinar os filhos a se interessarem em aprender.  O que, 
aliás, é muito bom e enquadra a coleção de selos definitivamente em sua verdadeira 
função que é a educação e a transmissão de cultura, assim como o são os livros também. 

Como os filatelistas são pessoas inteligentes, sabem que colecionar selos é bom 
desde que não atrapalhe sua vida e a de sua família com gastos excessivos. É justamente 
por essa razão que muitos deles estão indignados com a disposição dos selos no álbum e 
a ganância do correio. 

Para esses abusos existem várias soluções que devem partir do próprio colecionador: 
em primeiro lugar parar de mandar fazer os selos personalizados no correio e comprá-
los depois em ano completo no comerciante de sua escolha. Um de cada é o suficiente 
em uma coleção. Parar de começar a procurar selos com vinhetas diferentes; é isso 
mesmo que o correio quer para ganhar mais. Ter vinhetas diferentes não acrescenta ao 
valor filatélico algum à coleção e mesmo que a vinheta seja temática, não serve para 
coleção temática. 

Outra medida interessante para parar com o abuso é não preencher todos os espaços 
do álbum colocar apenas as peças inteiras como são. Eu mesma acho uma grande 
besteira abrir blocos para colocar só os selos junto com os blocos. Ter os blocos já é 
suficiente. Se um selo sai em par, vamos colocar apenas o par na posição original, não é 
preciso inverter a tal posição e muito menos colocar também os selos separados. Com as 
quadras vale à mesma coisa. Não há necessidade de se preocupar com os espaços 
vazios, todo filatelista é muito criativo e pode ter idéias interessantes para cobri-los. 
Alguns espaços para selos abertos cobrem folhas inteiras que podem ser tiradas do 
álbum. O que não vale é a pessoa desistir de colecionar selos por causa do abuso, como 
alguns já estão fazendo. Quem quiser, pode até continuar montando a coleção em folhas 



brancas ou quadriculadas que caibam no álbum ou, então, em bom classificador 
seguindo a ordem do catálogo. O que não pode é sentir-se escravizado ao abuso e à 
ganância ou, pior ainda, desistir.   

Quem quer, gosta e pode fazer tudo completo, que o faça; mas é preciso que fique 
bem claro para todos, que em filatelia cada um faz o que gosta e do jeito que puder. 
Desde que os selos sejam sempre perfeitos e bem cuidados.  

 
 
 

 
 

 
 

As Grandes Séries, As Séries Ônibus, As Emissões 
Conjuntas e Os Giros de Selos. 

Por: Ana Lúcia Loureiro Sampaio 
 

 
 
 
As emissões das Grandes Séries Coloniais começaram com a França, em 1906 e 

1908 com uma série de Palmeiras Nativas, emitida pela França para seis de suas 
Colônias. Participaram desta emissão, as seguintes colônias: Costa do Marfim, 
Dahomey, Guiné, Alto Senegal - Niger, Mauritânia e Senegal. Foi emitida uma série 
para correio comum e outra para taxas devidas. A de selos para correio comum 
compunha-se de 96 selos, somando os de todas as colônias e custaria hoje 2155 €, 
completa mint (nova com goma perfeita) o que, hoje em dia, é muito raro de se 
encontrar. 



A seguir, em 1931 a França, voltou a emitir para parte das colônias uma Grande 
Série com a propaganda da Exposição Colonial de Paris. Desta vez, participaram: 
Cameron, Congo, Costa do Marfim, Costa da Somália, Dahomey, Gabão, Guadalupe, 
Guiné, Guiana, Alto do Rio Volta, Índia, Indochina, Madagascar, Mauritânia, Niger, 
Nova Caledônia, Oceania, Oubangui, Reunião, Saint-Pierre et Miquelon, Senegal, 
Sudão, Tchad, Togo e finalmente Wallis et Futuna. Vinte e seis colônias e, regiões de 
controle comercial, em alguns países. Ao todo, 103 selos formam esta série que hoje, 
completa e mint valem 575 €.  

Em 1935, os ingleses gostaram da brincadeira e emitiram a sua primeira Grande 
Série comemorando o Jubileu de George V. Emitiu para 62 de suas colônias e regiões 
de controle comercial; algumas outras ficaram de fora. Ao todo 249 selos, sendo que o 
valor desta série completa hoje é de 1200 € se estiver mint.  

Selos a parte, quando se faz um levantamento destes para saber o número de 
colônias participantes e de selos de uma Grande Série Colonial, ficamos estarrecidos em 
ver continentes inteiros em poder de alguns poucos países. Não é a toa que o mundo é 
hoje o que é. Depois há gente que ainda não acredita em vampiro. Mas chega de 
lamentações, vamos adiante. 

Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda e Itália também tiveram suas colônias e 
fizeram suas Grandes Séries, mas não de maneira tão grande quanto França e Inglaterra. 
A França emitiu 25 Grandes Séries Coloniais no período de 1906 até 1969. Esta última 
foi apenas com seus territórios além mar. A Inglaterra emitiu 6 Grandes Séries Colônias 
incluindo a da  Coroação da Rainha Elizabeth II em 1953, que encerra o seu período de 
Grandes Séries Coloniais.  

Depois, à medida que esses países foram perdendo ou libertando suas colônias, 
surgiram as Grandes Séries de Países de Expressão Francesa, e, na Inglaterra, as 
Grandes Séries do Império e do Commonwealth (todos os países que, embora 
independentes, já haviam sido colônias do Império). A França e os seus países de 
influência emitiram entre 1958 e 1985 um total de 62 Grandes Séries cada uma sobre 
algum acontecimento comum entre esses países ou, de interesse geral mundial. A 
Inglaterra e seus filhotes, de 1963 a 1992 emitiram um total de 35 Grandes Séries.  

O importante deste tipo de emissão em Grandes Séries é que atraiu muitos jovens 
para a Filatelia. A maior parte dos selos antigos não era bonita. Quando foram iniciadas 
essas emissões das Grandes Séries, além de muito atraentes, os selos atiçavam a 
curiosidade dos jovens para conhecerem países novos, dos quais nunca haviam ouvido 
falar, além do desejo de possuir todos os dessas emissões como se fossem figurinhas. 
Sem dúvida alguma foram as Grandes Séries que incentivaram e ajudaram a produzir os 
Grandes Filatelistas Universais do passado.  

                      
 
A partir das Grandes Séries, depois da criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU), logo após a Segunda Guerra Mundial, nasceram as Séries Ônibus. A ONU com 



seus diversos Setores de Ação no mundo começaram com o apoio da UPU a divulgar 
seus eventos, campanhas de saúde, educação, preservação da natureza, lutas contra 
preconceitos, contra drogas, os anos internacionais; como o da mulher em 1975 e o da 
criança em 1979 e muitos outros e tantos acontecimentos diversos, sempre em busca da 
paz e da compreensão entre as pessoas e os povos. 

 Essas séries começaram a ser emitidas em 1952 com o primeiro aniversário do 
estabelecimento da ONU como Órgão Capacitado a Emitir Selos, em conformidade com 
as regras da União Postal Universal. Depois, a ONU sugeriu e a UPU aprovou e quase 
todos os países do mundo emitiram um selo ou uma série comemorando o Quarto 
Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já com o mesmo tipo de 
colaboração, em 1953 foi o Ano de Proteção aos Refugiados, e a estas seguiram-se 
muitas outras Séries Ônibus. Ainda hoje sempre desse tipo de emissão no sentido de 
ajudar a esclarecer e educar a humanidade com as suas campanhas, todas elas voltadas 
para o bem comum. Como foi com a Campanha Mundial contra a Fome em 1963 e 
tantas outras que movimentaram os países ricos a estender as mãos para o terceiro 
mundo, como antes, eram então chamados os atuais países em desenvolvimento. 

 Estas séries sem dúvida alguma são um serviço de valor inestimável, propagando o 
trabalho humanitário, movendo populações em busca de um aprendizado melhor para 
suas crianças, estabelecendo campanhas de saúde pública mundial e, promovendo 
muitos outros benéficos na tentativa de eliminar as desigualdades sociais entre ricos e 
pobres. Seus selos emitidos por todos os países ou quase todos, geralmente nem são 
muito caros. É uma forma interessantíssima de se fazer uma coleção universal só com 
assuntos de grande interesse mundial e aprender mais sobre a vida, a cultura e a 
necessidade de preservar o nosso planeta para as futuras gerações poderem viver com 
paz e dignidade. 

A UPU (União Postal Universal) também foi promotora de muitas Séries Ônibus 
importantíssimas a respeito de consciência social, dignidade humana e impulso às 
Ciências das Comunicações. A UPU não é apenas uma controladora de emissões, 
condenando umas e outras, mais do que tudo foi o esteio da Globalização do Mundo 
tendo um pedacinho de papel, logo de início, como o símbolo de que todos poderiam se 
comunicar de maneira econômica e fácil, tendo uma organização internacional dos 
correios e meios de comunicações escritas ou faladas do mundo. A sua primeira Série 
Ônibus, saiu quando comemorou o seu 75º aniversário em 1949, depois desta, muitas 
outras vieram divulgando correios, cabos submarinos, comunicação por satélite, 
centenário do selo postal, congressos da própria UPU, exposições filatélicas e tantos 
outros assuntos científicos e humanitários que vem ajudando o mundo a se comunicar e 
se entender melhor. 

 

 
 

 
 



 
 
As precursoras das Emissões Conjuntas, propriamente ditas, começaram com 

aquelas que hoje chamamos Anexos do Tema Europa, que na verdade o precederam, 
com as organizações de união entre os paises europeus tanto os do oeste, como os de 
leste, logo após o sofrimento e o caos provocado por duas grandes guerras em tão curto 
período de tempo; a 1ª Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a 2ª Guerra Mundial de 1939 a 
1945.  

Entretanto se excluirmos essas duas Grandes Guerras que abalaram o mundo, os 
países da Europa, na verdade sempre viveram e se relacionaram de forma muito 
conturbada, com as fronteiras modificando-se a todo o momento e mesmo agora não 
podemos dizer que a Europa viva inteiramente em paz, apesar dos esforços de muitos 
para isso. 

 

           
 

Mas, como ia dizendo, logo após as guerras, com as campanhas de amizade, 
reconstrução, união e paz muitos órgãos foram surgindo com a intenção de consertar 
todos os estragos ocorridos e começar uma nova era de paz, união e prosperidade. 

Havia também o cuidado de amenizar a tensão entre os dois blocos que se formaram 
na Europa com um deles sob a influência ainda dos aliados e o outro dominado pela 
União Soviética e o Comunismo. A chamada Guerra Fria. Essas organizações 
européias, mais voltadas para a paz, a defesa e a continuidade de suas nações, formaram 
primeiro a OTAN ou, NATO, tanto faz, (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e 
no seu 3º aniversário, em 1952, os paises que faziam parte desse grupo concordaram em 
fazer uma emissão conjunta. A Europa do Leste também emitiu muitas séries em 
conjunto sobre conferências de paz e cooperação na Europa. Mas podemos considerar 
como sendo a 1ª emissão conjunta a do chamado Tema Europa em que alguns paises 
europeus que iniciavam a formação do Mercado Comum Europeu concordaram em se 
unir ao redor de um tema comum de comércio, colaboração, paz e progresso. Já então se 
procurava a unificação da Europa como hoje está e sempre crescente, à medida que os 
novos países vão sendo admitidos na União Européia. 

 



                     
 

Na 1ª emissão do Tema Europa em 1956, participaram apenas seis países: 
Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda com o assunto: A Torre do 
Progresso em que se lê a palavra EUROPA na vertical, em perspectiva, como uma torre 
bem protegida, com rumo a uma escalada infinita. Os desenhos das emissões eram 
sempre os mesmos, mas os selos não eram idênticos, cada país emitia de acordo com 
seu próprio modo ou personalidade cultural: cores, tamanhos e formatos. O número de 
países participantes da organização e da emissão foi crescendo com o correr do tempo. 

No ano de 1974, houve uma mudança, tendo como assunto a escultura na Europa, 
cada país emitiu com suas próprias esculturas e daí, com os assuntos mudando a cada 
ano, os selos já não tiveram mais o mesmo desenho e sim com as suas próprias 
características de sua participação no mundo, apesar de o assunto ser o mesmo para 
todos. Entretanto conservaram por anos o mesmo emblema ou logotipo para identificá-
los como pertencentes àquela Emissão Conjunta e continuou também a palavra 
EUROPA impressa em alguma de suas margens. A partir de 1993 o emblema ou 
logotipo foi abolido e permanece até hoje apenas a palavra Europa. As participações 
atuais desta emissão são entre 50 a 59 países. 

Aqui na América, nós temos o Tema América, que começou a sair em homenagem 
aos 500º Aniversário do Descobrimento da América. Aliás, precedendo-o, a primeira 
emissão foi em 1989. Trata-se de uma Emissão Conjunta dos Países da América e 
Espanha, a qual se juntou depois Portugal. Tendo sempre um assunto em comum sobre 
as coisas desses países e campanhas. 

Em 1956, surgiu a Primeira Emissão conjunta com menos países. Os Países 
Nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, em conjunto, emitiram 
uma série de propaganda da sua união, uma linda série em que o motivo é um vôo com 
cinco cisnes cantores. Aqui já vemos um pouco mais restrita a participação de países em 
uma Emissão Conjunta. Os países nórdicos continuam sempre fazendo as Emissões 
Conjuntas para fazer suas propagandas culturais, turísticas e artísticas. A partir destas 
Emissões conjuntas de menor parte, várias outras Emissões Conjuntas de grupos de 
países foram surgindo. 

Atualmente as novas Emissões Conjuntas vão se restringindo a poucos países, dois, 
três, quatro máximo, mas com um assunto forte, um vínculo importante entre eles; 
como foi o caso da emissão de 1995 no Brasil e no Japão, comemorando a amizade de 
100 anos entre os dois países. Há muitas desse tipo saindo de forma cada vez mais 
freqüente. Agora mesmo, acaba de sair uma Emissão Conjunta belíssima com a Itália, 
Vaticano e San Marino em 21 de outubro de 2009 comemorando O Dia da Língua 
Italiana, que homenageia Dante Alighieri e a sua imortal Divina Comédia. 

Algumas das novas Emissões conjuntas, no próprio selo já indicam quais países 
fazem parte da emissão, o que já facilita muito ao colecionador desejoso de se dedicar a 
este tipo de coleção, para sair em busca dos selos. É uma forma interessante de se 
colecionar selos de diversos países e sempre com um propósito importante para os 
países envolvidos. 



 

 
 
Ainda existem também os Giros de Selos, quando falamos, por exemplo, em todas 

as emissões que saem sobre a Copa do Mundo, Olimpíadas e tantos outros eventos de 
assuntos gerais e interesse comum no panorama mundial, mas aqui neste caso, cada país 
emite com e quanto quer, sem qualquer dependência dos demais. Colecionar um Giro de 
Selos, também é muito interessante e há muita gente que até gosta de fazer aqueles que 
são de assuntos históricos, como em 1989, o Bicentenário da Revolução Francesa, A 
Passagem do Cometa Halley em 1986, Os Cento e Cinqüenta anos do Penny Black em 
1990, e O Centenário do Cinema Mundial em 1995, Comemoração do Novo Milênio e 
tantos outros. 

 

           
 
São por estas e outras razões, que podemos dizer que a Filatelia é a União entre os 

Povos, é Cultura, Arte, Beleza e, sobretudo uma Fonte Inesgotável de Trabalho 
Humanitário, que vem sendo cada vez mais bem conduzida pelos órgãos competentes 
de desenvolvimento e progresso no mundo. 

 
 

ANA LÚCIA RESPONDE. 
 
Faça as suas perguntas, tire suas dúvidas e sinta prazer em colecionar os seus selos 

da melhor forma possível e correta. 
 

 - Pergunta que o senhor Leonardo enviou por e-mail: 
> 

> Boa noite! Estou começando no mundo da filatelia agora, porém algumas dúvidas 
vêm a minha mente. Qual a diferença entre um álbum e um classificador? Deverei 
acomodar meus selos usando a charneira, porem se precisar movê-los como irei 



suceder? O álbum ou classificador (não sei qual é o lugar definitivo para acomodar os 
selos) possui, digamos, pequenas bolsinhas plásticas para colocar os selos sem precisar 
colocá-los? Qual é o jeito certo de se organizar? 
>Obrigado.  
 
- Resposta: 

 
Caro Sr. Leonardo: As diferenças entre o álbum e o classificador são as seguintes: 
 1 - O classificador tem menos folhas que um álbum; assim, nele cabem menos selos 

se quisermos  arrumar a coleção de um modo que todos os selos fiquem visíveis e não 
amontoados como a maior parte das pessoas o fazem. 

2- O classificador tem tiras de acetato, papel manteiga ou, celofane, onde os selos 
podem ser encaixados, no álbum é preciso usar charneiras para fixar os selos e para que 
os selos não sofram a agressão da charneira, devem ser colocado antes nos protetores. 

3- Para quem tem pouco tempo ou paciência para arrumar a coleção, o classificador 
é melhor, pois é só ir encaixando os selos conforme a ordem do catálogo; o álbum é 
mais trabalhoso, pois é preciso recortar o protetor para ficar só um pouco maior que o 
selo, e precisa fixar a charneira  no protetor. O álbum com folhas quadriculadas é mais 
fácil para ser usado, pois o quadriculado serve para acertar a simetria dos selos. 

 4- O álbum é melhor que o classificador, para organizar os selos, pois as folhas 
podem ser movidas para trás  e para frente, conforme a ordem de catálogo, alfabética 
ou, tema. As folhas podem ser feitas  a medida que se compram as séries ou, selos 
isolados e depois, podem ser colocadas na ordem em que se desejar. No classificador às 
vezes é preciso estar remanejando sempre os selos, se não foram reservados espaços 
para tudo quanto se precisa colocar e ainda não temos. Estes cálculos não são muito 
fáceis de fazer, pois os selos variam muito de tamanho. A arrumação no classificador é 
fácil quando se vai organizar  os selos por ordem de catálogo; mas aí, é preciso também 
ter o catálogo.  

5- Para colecionar  só os selos do Brasil, são melhores os álbuns próprios, pois ele já 
vem com as figuras dos selos e é só fixar o selo no seu lugar; sempre dentro do protetor; 
mas nem é necessário ter um catálogo. 

6- Existem álbuns próprios também para países estrangeiros, também com figuras, e 
já com os protetores nas figuras onde basta encaixar os selos, mas aí é preciso 
encomendá-los no exterior e são muito caros. 

Agora respondo à sua pergunta sobre os protetores. Os protetores são mesmo como 
bolsinhas. São de duas tiras de acetato presas apenas de um lado no sentido horizontal. 
A tira que ficará fixa no álbum é preta brilhante e a de cima que segura o selo é 
totalmente transparente. Essas tiras têm 22 cm. de comprimento e com alturas variáveis 
de acordo com a altura do selo que precisamos proteger. Usando as tiras da altura 
certa,quando colocamos o selo dentro do protetor, precisamos cortá-las apenas no 
sentido vertical deixando um pequeno, mas bem pequeno mesmo, espaço de cada lado 
do selo. Esse espaço lateral que sobra irá emoldurar o selo e consequentemente 
embelezá-lo. Mas os protetores não são usados apenas para proteger os selos da 
charneira, servem também para proteger os selos da umidade  que os embolora ou 
enferruja. Todo o colecionador experiente coloca seus selos dentro de protetores mesmo 
quando vai arrumá-los em classificador, principalmente se os selos forem mint (novos 
sem carimbo e com a goma perfeita) Se precisar de mais alguma explicação, estamos 
aqui para ajudá-lo, pode perguntar o que quiser. 
 
Um grande abraço: Ana Lúcia 



 
Considerações sobre a temática “Brasiliana” 

De Ricardo F. Jorge Pinet  
Membro da Diretoria do Clube Filatélico do Brasil – no Rio de Janeiro 

www.clubefilatelicodobrasil.com.br
 
  

         Inicialmente gostaríamos de esclarecer o que é a temática chamada de Brasiliana , 
assim como existem os temas de flora, fauna, esportes, escotismo, espiritismo e tantos 
outros.  
        O Aurélio define o termo “brasiliana” como uma coleção de livros, publicações e 
estudos acerca do Brasil e como brasilianista um estrangeiro especialista ou estudioso 
de assuntos brasileiros.  Assim, devemos entender também a coleção Brasiliana como 
uma coleção de selos estrangeiros acerca do Brasil ou mais especificamente que 
contenham alguma referência ao Brasil. Essa referência pode ser direta quando o selo 
estampa alguma coisa que tenha relação com o Brasil, como uma bandeira, um evento 
ou uma personalidade brasileira ou indireta quando o selo estampa algum evento ou 
personalidade que indiretamente faça parte do desenvolvimento histórico-cultural do 
Brasil.   

 
         
Alguns filatelistas, para desenvolvimento do tema, costumam incluir também selos do 
Brasil visto que para alguns episódios da vida brasileira não existem selos ou peças 
filatélicas estrangeiras que os documentem.  Costumamos considerar então duas 
modalidades do tema, uma “pura” onde se colecionam apenas selos estrangeiros e outra 
“composta” onde são incluídos selos do Brasil. Particularmente, sou adepto da primeira 
modalidade, que tem como objetivo a pesquisa do material filatélico existente no 
estrangeiro com referencia ao Brasil e visto que a coleção de selos do Brasil deve ser 
feita a parte. Dependendo do colecionador podem ser incluídos todos os demais 
documentos postais e filatélicos, como inteiros postais, postais máximos, Fdcs e ainda 
para os adeptos da Classe Aberta, cartões postais, cartões telefônicos, bilhetes de loteria, 
etc. 
       A temática Brasiliana remonta dos primórdios das chamadas coleções temáticas 
anteriormente chamadas de coleções por assunto ou por imagem e existem muitos 
artigos publicados em revistas filatélicas, especialmente as específicas em Temática.  
         A primeira tentativa de catalogação do material segundo consta na literatura foi 
elaborada por um colecionador apelidado de “Filarico” que relacionou na época os selos 
estrangeiros que tinham relação como o Brasil, como visita de chefes de estado, pontes, 
bandeiras etc. Posteriormente, por outros filatelistas, novas tentativas de catalogação 
foram feitas sem, contudo poder expressar exatamente o que deve ser incluído ou não, 
visto que a seleção do material deve ser de escolha exclusiva do colecionar. Cabe a ele 
escolher o que deve ou não ser incluído para o desenvolvimento do tema, especialmente 
no caso do filatelista desejar expor. Recordo-me que um determinado colecionador de 
Brasiliana, incluía em seu roteiro o selo francês retratando Napoleão Bonaparte, e 
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justificava a sua presença pelo fato de Bonaparte ter sido responsável pela 
transmigração da família real para o Brasil. Um outro colecionador incluiu um selo do 
Peru referente às Olimpíadas de Londres em 1948, considerando que a rota do avião 
desenhada no selo passava pelo espaço aéreo do Brasil. Entendemos, portanto que a 
inclusão de um selo ou peça filatélica depende exclusivamente do filatelista, seja ele 
expositor ou não, mas desde que seja perfeitamente justificada dentro das regras da 
Filatelia Temática. 
          Para finalizar este modesto trabalho é preciso informar que a temática Brasiliana, 
refere-se exclusivamente ao Brasil diferente, portanto das temáticas universalistas como 
a Colombiana, Garibaldina, Darwiniana e outras que focalizam personagens 
mundialmente conhecidos onde devem ser colecionados selos de todos os paises. Para 
os colecionadores que desejem compor uma Brasiliana “pura”, baseada na pesquisa 
filatélica e na busca de material estrangeiro sugerimos que a exponham exclusivamente 
no Brasil, onde será mais bem entendida e apreciada. Aos que desejam competir em 
exposições internacionais recomendamos a montagem da Brasiliana “composta” onde é 
possível desenvolver um trabalho mais completo da história e da cultura brasileira, com 
o devido cuidado de não utilizar somente selos do Brasil cujas quantidades de 
informações temáticas são suficientes para o desenvolvimento de uma proposta de 
divulgação independente da inclusão de selos estrangeiros.     

 

 
O Marechal Cândido Rondon 

 
FÁBIO SERRA FLOSI 
(ABRAJOF, AFSC, CFB, FEFIBRA, SPP) 
fabioflosi@hotmail.com  
 
 
O selo de correio, um pequeno retângulo de papel onde é impressa uma imagem, 

além de executar a função de franquear uma correspondência, comprovando o 
pagamento da prestação de um serviço postal (entrega da carta), é um valioso auxiliar 
no estudo da História, da Geografia, das Ciências, da Religião, das Artes, dos Esportes, 
da Fauna e Flora, etc. 

Consultando o Catálogo de selos do Brasil, da Editora RHM, encontra se uma 
quantidade enorme de temas que podem ser facilmente explorados através dos selos 
postais comemorativos, permitindo a montagem de interessantes coleções temáticas. 
Como exemplo, neste trabalho será estudado um personagem de grande importância na 
História do Brasil. 

 
1 - A vida e a obra do Marechal Rondon 

 
Em 5 de maio de 1865, na sesmaria do Morro Grande, em Mimoso, Santo Antonio 

do Leverger (vizinhanças de Cuiabá), Estado do Mato Grosso (MT), nasceu Cândido 
Mariano da Silva Rondon. Após realizar seus estudos básicos, transferiu-se para a 
cidade do Rio de Janeiro. Formou-se Engenheiro Militar, em 1890, na Escola Militar da 
Praia Vermelha. 

Militar, sertanista e geógrafo, Rondon dedicou toda sua vida à pátria, aos índios e às 
comunicações. Notabilizou-se por ser o responsável pela integração do território 
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nacional através da instalação (aproximadamente 6.000 km) de linhas de telégrafo 
elétrico, o qual foi inventado em 1844 por Samuel Morse e introduzido em nosso país 
em 1852. 

O seu primeiro contato com os indígenas foi a partir de 1890 quando participou da 
construção de uma linha telegráfica que ia desde Cuiabá até Registro do  Araguaia, 
próximo à divisa com os Estado de Goiás. Entre 1900 e 1906 participou da construção 
de linhas telegráficas interligando Cuiabá e Corumbá, alcançando as fronteiras do 
Paraguai e da Bolívia. 

Em 1906 encontrou as ruínas do Forte Príncipe da Beira, na margem direita do rio 
Guaporé (atual Guajará-mirim), no Estado de Rondônia, próximo à fronteira com a 
Bolívia. Trata-se de uma das maiores edificações realizadas pela Engenharia Portuguesa 
no Brasil (foi construída em 1776). Entre 1907 e 1915 foram erguidas linhas 
telegráficas interligando o Mato Grosso ao Amazonas. Também, nesse período, ocorreu 
a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, interligando Porto Velho a Guajará-Mirim. 

À medida que Rondon desbravava o interior do Brasil, instalando linhas telegráficas 
na selva, ele ia conhecendo novos grupos indígenas e observando como esses povos 
sofriam nas mãos de exploradores sem escrúpulos como, por exemplo, fazendeiros que 
os matavam ou os mantinham como escravos. Sua sensibilidade humanística contribuiu 
muito para um contato pacífico com as diversas tribos indígenas ainda não civilizadas.  

Por ser um grande defensor dos silvícolas, Rondon criou e adotou o seguinte lema: 
“Morrer, se necessário for. Matar nunca!”. Em 20/06/1910, sob sua a influência, foi 
criado o SPI (Serviço de Proteção aos Índios), a primeira entidade do governo a tratar da 
questão indígena. Em 5/12/1967 esse órgão foi substituído pela atual Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI). 

Em 5/51955, data de seu 90º aniversário, Cândido Mariano da Silva Rondon 
recebeu do Congresso Nacional o título de Marechal do Exército Brasileiro. 

Rondon faleceu na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, em 19 de janeiro 
de 1958, com quase 93 anos de idade. 

Em 26/4/1963, através de um decreto especial do governo, Rondon foi reconhecido 
como Patrono da Arma de Comunicações do Exército do Brasil, devido ao seu 
pioneirismo na área das Telecomunicações. Como vimos, ele fez a integração do país 
através do telégrafo elétrico que foi o mais importante meio de comunicação da sua 
época. 

Outra homenagem a esse ilustre brasileiro foi a escolha, em 1971, da data de seu 
aniversário (5 de maio) como Dia Nacional das Comunicações, o qual é comemorado 
anualmente em todo território brasileiro. 

 
 

2 – Selos em homenagem ao Marechal Rondon 
 
Em três oportunidades a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) emitiu 

selos para homenagear o Marechal Cândido Rondon. 
 



 
                                                               

Figura – 1 
Dia do índio, das Américas e homenagem ao Mal. Rondon. 

Selo RHM C-406 (valor facial Cr$ 2,50) emitido em 19/4/1958. 
 
A primeira emissão foi em 19/4/1958 (figura 1). No lado direito do selo aparece a 

efígie de Rondon. No lado esquerdo, tendo um rio no plano de fundo, aparece parte do 
corpo de um índio observando, no alto, um avião monomotor. 

 

 
 

Figura – 2 
Centenário do nascimento do Marechal Cândido Rondon. 

Selo RHM C-526 (valor facial Cr$ 30,00) emitido em 7/5/1965. 
 
Na segunda emissão, ocorrida em 7/5/1965 (figura 2), é mostrada a efígie de 

Rondon (parte superior do selo), os mapas dos Estados para onde Rondon realizou 
expedições (parte central do selo), e objetos típicos utilizados pelos indígenas (parte 
inferior). 

 
 



 
 

Figura – 3 
120 anos do nascimento do Mal. Rondon, sertanista (1865-1958). 
Quadra de selos RHM C-1453 (valor facial Cr$ 220,00) com carimbo 

comemorativo de Porto Velho, RO, emitidos em 5/5/1985. 
 
Já na terceira emissão, feita em 5/5/1985 (figura 3), no primeiro plano aparece a 

efígie de Rondon (lado esquerdo) e um aparelho telegráfico do tipo Morse (lado 
esquerdo do selo). No plano de fundo são mostrados os postes que suportavam as linhas 
telegráficas. 
 
3 – O Projeto Rondon 

 
Trata-se de um movimento nascido no meio universitário em 1967. Atualmente é 

coordenado pelo Ministério da Defesa. Conta com a participação voluntária, em épocas 
de férias escolares, de estudantes universitários. 

O seu objetivo básico é a busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável de comunidades carentes, ampliem o bem estar dessa população e ajudem 
no desenvolvimento da mesma. 

Paralelamente, visa aproximar os estudantes universitários da realidade brasileira, 
contribuindo para sua formação acadêmica. 

A primeira operação do Projeto Rondon ocorreu em 11/7/1967, quando um grupo 
formado por trinta estudantes e dois professores partiu da cidade do Rio de Janeiro para 
o então Território Federal de Rondônia. 

Em torno do lema “Integrar para não entregar”, o Projeto Rondon vem até hoje 
aproximando brasileiros de todas as regiões do país e cumprindo com o ideal de seu 
patrono, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Mais detalhes podem ser 
obtidos em: https://www.defesa.gov.br/projeto_rondon. 
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Figura – 4 
Projeto Rondon. 

A) Selo RHM C-672 (valor facial NCr$ 0,50) emitido em 5/5/1970. 
B) Carimbo comemorativo de 10 anos de criação (Catálogo Zioni # 2504). 

 
Em 5/5/1970, data do 105º aniversário do Marechal Rondon, a ECT emitiu um selo 

no formato quadrangular (figura 4A) para homenagear as atividades do Projeto 
Rondon. Nas cores verde, amarelo e azul, nesse selo é reproduzido o mapa do Brazil e, 
sobre ele, o símbolo do projeto. No canto direito inferior aparece o lema “Integrar para 
não entregar”. 

Um carimbo comemorativo de 10º aniversário foi utilizado entre 29/7 e 2/8/1977, 
em Brasília, DF (figura 4B). Na parte inferior do carimbo está a frase: “Opção jovem 
de desenvolvimento”. 
 
4 – O Estado de Rondônia (RO) 

 
Está localizado na região norte do Brasil e sua capital é Porto Velho. Tem como 

limites os Estados do Mato Grosso (a leste), Amazonas (ao norte), Acre (a oeste) e a 
República da Bolívia (a oeste e ao sul). 

Um decreto-lei do governo, em 13/9/1943, criou o Território Federal do Guaporé 
com partes desmembradas dos Estados do Amazonas e do Mato Grosso. Em 17/2/1956 
passou a ter a denominação de Território Federal de Rondônia, uma justa homenagem 
ao Marechal Rondon. Em 1981, devido ao crescimento de sua economia e de sua 
população, passou à condição de Estado. 

 
 

 
 

Figura – 5 
Rondônia - RO 

Selo personalizado RHM C-2926, SP-144 (1º porte para carta comercial) emitido em 24/12/2009. 



 
Para homenagear Rondônia, em 24/12/2009 a ECT emitiu um selo personalizado 

(figura 5). Tendo como plano de fundo a bandeira do Estado, em sobreposição destaca-
se o mapa desse Estado e, dentro dele, são reproduzidas: a foto de uma locomotiva 
usada na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a vista aérea do Forte Príncipe da Beira. 

Na parte personalizada (conjugada ao selo) é mostrado, com detalhes, o mapa do 
Estado de Rondônia, com seu brasão no canto esquerdo inferior e sua bandeira no canto 
direito superior. 

Peças filatélicas relacionadas com o selo mostrado na figura 5 podem ver vistas em:     
http://www.selosefilatelia.com/PastaLancamentos09/028pa.html. 

Informações sobre o Estado de Rondônia e sobre o selo mencionado estão em: 
http://www.girafamania.com.br/listaestados/br-ro.htm.  
 

5 – Considerações finais 
 
O trabalho apresentado poderá ser o início do estudo para a montagem de um 

capítulo de coleções temáticas relacionadas com: 
 
- Os índios no Brasil. 
- O telégrafo elétrico no Brasil. 
- As Telecomunicações no Brasil. 
- A integração do território brasileiro. 
- Os Estados do Brasil. 
- Personagens da História do Brasil. 
 
Basta ter o catálogo RHM de selos do Brasil nas mãos dar asas à imaginação! 
O autor agradece ao filatelista de Curitiba, João Alberto Correia da Silva 

(jalbertocs@selosefilatelia.com), a ajuda no fornecimento de material importante para a 
feitura deste trabalho. 
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