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EDITORIAL 
 

Em maio, no dia 7, tivemos o Dia do Oftalmologista e no dia 8 o Dia Internacional 
da Cruz Vermelha. Assim, abrimos este jornal com um excelente trabalho sobre a Cruz 
Vermelha e de como fazer uma coleção sobre esse assunto tão importante para toda 
humanidade. Este artigo foi publicado há anos, em nosso antigo jornalzinho “O Amigo 
do Filatelista”. O artigo em questão é de autoria de um grande colecionador do tema 
Cruz Vermelha, várias vezes premiado em diversas exposições; trata-se do Dr. Henrique 
Garrofé Junior, já falecido, mas que durante muitos anos foi nosso cliente. 

Para comemorar o Dia do Oftalmologista, apresentamos, também aqui neste jornal, 
um artigo de um oftalmologista e um ótimo filatelista temático, o muito conhecido Dr. 
Helion de Mello e Oliveira, do Centro Temático de Campinas. Este artigo, que também 
já foi publicado em nosso extinto jornal impresso “O Amigo do Filatelista”, vai nos 
contar sobre um assunto inusitado, que poucas pessoas teriam a idéia de fazer, a coleção 
temática sobre a Retina. Vale a pena ser lido. Para entender a imensidão do universo dos 
selos e tudo quanto se pode criar com eles. 

Temos também um artigo de um grande colecionador de selos, talvez um dos 
maiores dos últimos anos, o Dr. Oswaldo Parreiras, infelizmente falecido, que nos vai 
ensinar muito sobre Maximafila.  

Depois vamos saber uma porção de coisas sobre Girafas, vamos ter mais uma parte 
da série sobre Autômatos, Semi-Autômatos e Selos Etiquetas, já iniciada no número 
anterior deste jornal, vamos aprender sobre os selos com Hinos Nacionais que podem 
formar uma bonita coleção e finalmente um breve estudo destrinchando O Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda.  

Aproveito para dedicar esta edição do Amigo Virtual do Filatelista a todos os 
jornalistas, publicitários e relações públicas porque dia 23 será o Dia das Comunicações 
Sociais e devemos também dar os nossos parabéns aos Correios e a todos aqueles que se 
ocupam em idealizar e fazer tudo o que se requer para concretizar a emissão de um selo, 
porque também o selo é um veículo da Comunicação Social. 
 
Ana Lúcia. 
 
 
 
 
Expediente:  
Edição da Filatélica Penny Black 
Rua Aurora, 776 conjunto 257 - telefone 011-3222 0277 
Editora: Ana Lúcia   
Arte Final: Giorgio  
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CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL 

 
Henrique Garrofé Jr. (falecido)  

Rio de Janeiro - RJ. 

  

É uma organização internacional apolítica, cuja sede é em Genebra, Suíça. Fundada 
por Henri Dunant (Jean Henri Dunant), em 1863, impressionado com o que viu na 
Batalha de Solferino (24 - VI - 1859), Itália. 

 

Henri Dunant, homem de negócios, estava ã procura de Napoleão III para um 
entendimento sobre um projeto que desejava desenvolver. Mas, o horror que viu, sendo 
a morte era o menor dos sofrimentos, fé-lo abandonar tudo e, dirigindo-se às mulheres 
de Castiglione, bradava: Tutti Fratelli... Tutti Fratelli. Em seu traje colonial branco, pois 
vinha da Algéria, foi atender aos feridos, independentemente das nacionalidades. Assim 
também o povo seguiu o exemplo e mobilizou-se nesse sentido. 

Num estado de revolta, em que se encontrava, escreveu o livro "Uma Recordação de 
Solferino", que causou grande impacto na alta sociedade e nos governantes, o que veio a 
facilitar a sua luta junto às autoridades. Foi intensa sua atividade diplomática junto a 
governantes e pessoas afins. Charles Dickens após ler o seu livro, num artigo, chamou-o 
"O Homem de Branco". 

Uma Sociedade Genebrina beneficente organizou o "Comitê dos Cinco", com o 
General Dufour, G. Moynier, T. Maunoir, Louis Appia e H. Dunant, que convocaram 
uma Conferência Internacional, a fim de por em prática as idéias de Dunant. 
Compareceram 36 delegados oficiais representando 16 governos. Em 26 de setembro de 
1863, vários problemas foram debatidos, até mesmo um dos delegados chegou a falar: 
"... a melhor solução seria simplesmente suprimir, de forma humanitária todos os 
feridos graves após...". Felizmente não encontrou eco. 

Em 22 de agosto de 1864, realizou-se a Convenção de Genebra, por convite do 
Conselho Federal da Suíça a fim de ratificarem a Conferência Internacional de 1863. 
Compareceram 17 Estados. Tema único da reunião: Neutralidade das ambulâncias e do 
pessoal sanitário usados pelos beligerantes. 

A primeira intervenção da Cruz Vermelha ocorreu na Guerra Dinamarco-Prussiana 
(1864), o emblema foi portado pelo médico Dr. Louis Appia. 
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As ambulâncias alemãs, americanas, belgas, holandesas, francesas, inglesas, 
italianas e suíças portavam, em 1870, na Batalha de Dedan, o emblema da Cruz 
Vermelha. 

Em 1876, na Guerra do Oriente, a Sublime Porta, informou ao Conselho Federal da 
Confederação Suíça, depositário da convenção de Genebra, que passaria a adotar o 
símbolo do Crescente Vermelho sobre fundo branco. 

Sangue, Amor e Paz é isto que sentimos ao lermos sobre as atividades desta 
organização ímpar no mundo, pois vê e ouve, mas não quer saber de distinguir quem é, 
e sim, que alguém precisa e será atendido. 

Vários membros da Cruz Vermelha, até de sua direção, já foram vitimados no 
exercício de uma missão, inclusive a esposa de um Presidente da República, Aurora 
Aragon Quezon, em abril de 1949, nas Filipinas, junto com os seus familiares. Inúmeras 
outras pessoas tiveram esse mesmo fim, citaremos mais duas: Edith L. Cavel na Bélgica 
foi fuzilada pelos alemães em 1915 e Maryse Bastie na França, em Lyon a serviço da 
Cruz Vermelha. 

As atividades da Cruz Vermelha foram se expandindo em sua abrangência até ao 
leque de ações dos dias atuais. Princípios Fundamentais norteiam as ações da Cruz 
Vermelha: 

• Humanidade  
• Imparcialidade  
• Neutralidade                                                         
• Independência  
• Voluntariado                                                                    
• Unidade  
• Universalidade  

Seja na Guerra ou na Paz, está sempre pronta para auxiliar ao necessitado. É o 
ferido, o doente, a criança, o idoso, o refugiado, o prisioneiro, o inválido, o prisioneiro 
de guerra, o homem do mar - por quem tanto se interessou a Rainha da Itália, após a 
Batalha Naval de Lissa em 1886, o deficiente e a transfusão de sangue, as creches, o 
transporte de feridos, o auxílio nas catástrofes e nas calamidades. 

                    

                                                                                                                                

A parábola do "Bom Samaritano" citada na Bíblia e o fato ocorrido após a tomada 
de Jerusalém (1187), protagonizado por El-Melik El-Nasir Salah El Din Yousouf 
(Saladino) que, após expulsar os cruzados de Jerusalém, permitiu que os Cavaleiros de 
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São João cuidassem dos seus feridos na própria cidade, não seriam eventos 
premonitórios de uma futura ORGANIZAÇÃO MUNDIAL? 

A história é longa e a Literatura pertinente é vasta, além das Revistas Filatélicas 
Temáticas, ex.: "Le Philateliste Croix-Rouge", que estão sempre memorizando os 
eventos referentes à Cruz Vermelha. Vamos deixar a história para a Literatura 
específica, que é vasta e, pensemos na Filatelia. 

O que colecionar... : 

1. Selos da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho com e sem emblema, mas em 
benefício da instituição;  

2. Selos do extinto Sol e Leão Vermelho;  
3. Variedades, blocos, folhinhas, cadernetas, com e sem picote;  
4. Carimbos postais e privados;  
5. Inteiros postais;  
6. FDC e Envelopes circulados;  
7. Selos de Guerra da Cruz Vermelha, selos de campos de prisioneiros, referentes à 

Cruz Vermelha;  
8. Correspondência;  
9. Franquias mecânicas;  
10. Perfins;  
11. Selos de franquia de porte (Cruz Vermelha Portuguesa)  
12. Idem, sem indicação da Cruz Vermelha;  
13. Selos de uso de Sociedades Auxiliares da Cruz Vermelha  

a - Aliança Suíça dos Samaritanos 

b - Associação Suíça dos Enfermeiros e Enfermeiras 

14. Selos de Franquia da Suíça (nº. 142 e 495);  
15. Selos Pró-Pátria da Suíça de 1952;  
16. Correio de Prisioneiros de Guerra com impressos da Cruz Vermelha;  
17. Marcas postais dos Navios-Hospitais da Cruz Vermelha;  
18. Obliterações militares com alusão à Cruz Vermelha;  
19. Correio interno utilizado pelas Sociedades nacionais e seus comitês regionais 

(provinciais);  
20. Sociedades afins.  

Hoje existem dois símbolos: a CRUZ e o CRESCENTE representam as Sociedades 
integrantes da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho, em vez da Liga de Sociedades da Cruz Vermelha (8ª Assembléia 
Geral, Budapeste, 25 de agosto de 1991). Em quatro de setembro de 1980, o símbolo 
Sol e Leão Vermelho do Iran, foi substituído pelo Crescente Vermelho, segundo 
comunicação feita ao governo suíça depositário da Convenção de Genebra. Desde sua 
fundação, vários símbolos foram recusados, sendo que a Estrela Vermelha de David 
continua a ser usada em Israel. Cruz, Crescente, Sol e Leão Vermelho, não interessa a 
forma e sim que o símbolo representa:  o sinal da existência de uma mão amiga que não 
distingue cor, raça, religião ou convicção política. Atualmente, 188 países participam da 
Cruz Vermelha Internacional. 
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:  

OS HINOS NACIONAIS NA FILATELIA 

Mario Xavier Jr. Membro da diretoria da Sociedade Philatélica Paulista.  

São Paulo - SP 

No dia 21 de abril de 1985, quando a notícia da morte do Presidente Tancredo 
Neves, tomava conta do Brasil, a cantora Fafá de Belém dava, pela televisão, uma 
interpretação surpreendente ao Hino Nacional. 

Para muitos, uma verdadeira heresia, porque o hino, cantado com acompanhamento 
de apenas um piano tinha arranjo e andamento diferentes daqueles exigidos por lei. 
Alguns dias depois, o Ministro da Justiça isentou de quaisquer sanções a gravação feita, 
entendendo que apenas em ocasiões oficiais fosse observada a lei. 

Muito popular desde 1831, somente em 1890 é que foi feita a oficialização da 
música de Francisco Manuel da Silva como Hino Nacional Brasileiro. A letra, depois de 
muitas versões, somente foi consagrada em 1922 com versos de Osório Duque Estrada. 
Em 1945, por ocasião do 150º Aniversário do Nascimento de Francisco Manuel da 
Silva, foi emitido um selo com sua efígie, tendo por fundo os compassos iniciais do 
hino. Este selo foi impresso em dois papéis diferentes, um com a filigrana "Casa da 
Moeda" (RHM 204) e outro com a filigrana "Cruz de Cristo" (RHM 203). Este último 
em poucas folhas e, conseqüentemente, mais raro. Por ocasião do Centenário da 
Independência, o Uruguai homenageou o Brasil com o uso de um carimbo mecânico 
destacando um verso de nosso hino. 

Vários países honraram seus hinos nacionais através de selos postais. Talvez o caso 
mais conhecido seja o da emissão tcheca de 1934, comemorando o centenário do seu 
hino. Foram emitidos dois valores com motivos alegóricos, em folhas, com denteado 9 
½ (Yvert. 290/1) e dois blocos, ou mini-folhas, com 15 selos denteados 14 x 13, em 
papel cartonado, envoltos pelas notas musicais e texto do hino (Yvert. BF ½). Estas 
mini-folhas são hoje das peças mais raras de uma temática musical. Posteriormente, o 
compositor Frantisek Skroup e o poeta Josef Tyl, autores do hino, foram homenageados 
(Yvert. 1201 e 866).  

Possivelmente, a Marselhesa seja o hino mais conhecido em todo o mundo. A 
França erigiu um monumento ao seu hino, um alto-relevo no Arco Triunfo da Estrela, 
em Paris, reproduzindo nas emissões dos órfãos da 1ª Guerra Mundial (Yvert. 154/5, 
231/2) e do centenário da morte de Rouget de Lisle, autor do hino (Yvert. 315). 

Outro famoso hino, a Internacional, a solene canção da Internacional Socialista que 
durante anos serviu como hino oficial soviético, teve seu 75º Aniversário, em 1963, 
festejado pela Alemanha Oriental. Foram emitidos dois selos com as efígies de Eugene 
Pottier e Pierre Degeyter, os operários franceses autores dos versos e da música 
internacional (Yvert. 671/2). Em 1966, a União Soviética homenageou Pottier por 
ocasião de sesquicentenário de seu nascimento (Yvert. 3091). 
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"The Star Spangled Banner" (A Bandeira Salpicada de Estrelas), outro hino famoso, 
tornou-se oficialmente reconhecido como hino oficial dos Estados Unidos somente em 
1931. Sua letra é de Francis Scott homenageado com selo (Yvert. 513) em 1948. 

A Argentina emitiu, em 1944, dois blocos beneficentes mostrando os primeiros 
acordes e versos do seu hino (Yvert. BF 4/5). O México recordou o centenário de seu 
hino, em 1954, com seis selos (Yvert 646/8 e Ae 186/8). A Bolívia, em 1946, com seis 
selos e dois blocos (Yvert. 277/82 e BF 3/4), mostrando os autores e os primeiros 
compassos e versos de seu hino. 

São muitas as emissões feitas pelos vários países com os compositores e poetas de 
seus hinos. Fazendo, ou não, parte de uma coleção mais geral de música, os selos dos 
hinos nacionais têm atraído muitos filatelistas por suas inúmeras possibilidades de 
colecionismo. 

NR – O Reino de Butan destacou-se pela emissão de selos postais de apresentações 
exóticas. No ano de 1975, emitiu uma série de selos que eram nada mais que pequenos 
discos musicais. Um dos selos contém o Hino Nacional de Butan.  

 

 

 

A RETINA NA FILATELIA 

Helion de Mello e Oliveira. (Membro da diretoria do Centro Temático de Campinas) 

Campinas - SP 

A Filatelia Temática permite que se estudem os mais variados assuntos, ilustrando-
os com material postal. Este material inclui selos, em várias formas de inteiros postais, 
carimbos, franquias mecânicas, telegramas, etiquetas de registro, cadernetas, etc. 

A pesquisa para identificação deste material nem sempre é fácil, seu sucesso 
depende da persistência do filatelista estudioso. Todo tema, por mais inusitado que seja, 
pode ser motivo de uma coleção temática. 

Vejamos neste artigo o que pode ser mostrado sobre a RETINA, pequena e tão 
importante estrutura ocular. 

Na Antigüidade, estudiosos como Averroes (1126-98) identificaram a retina como a 
estrutura responsável pela foto-recepção, contrariando a crença difundida na época, que 
atribuía essa função ao cristalino. 

Galeno (131-201) atribuía ao olho sete camadas e Leonardo da Vinci deixou vários 
desenhos anatômicos do globo ocular, que ainda não mostravam sua anatomia tal como 
hoje é conhecida. 
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Das três camadas que compõem o olho, a retina é a camada mais interna. Sua 
anatomia microscópica vem sendo estudada desde que Leeuwenhodeck (1632-1723), 
através de sua invenção, o microscópio, descreveu os cones e os bastonetes. 

Ramon y Cajal (1852-1934), histologista espanhol, muito contribuiu para os atuais 
conhecimentos da estrutura microscópica da retina, mostrada nos selos da Finlândia e 
Suriname. 

A fisiologia da retina, que era um mistério para os antigos, está hoje esclarecida, 
devendo-se muito deste conhecimento aos trabalhos de Sperry, Hubel e Wiesel  sobre as 
vias ópticas. 

O exame da retina tornou-se possível a partir de 1851, quando Helmholtz inventou o 
oftalmoscópio, fato considerado como marco inicial da oftalmologia moderna. 

O primitivo oftalmoscópio de Helmholtz permitia o exame indireto da retina, o que 
está representado no selo das Filipinas ilustrado com José Rizal, oftalmologista e herói 
nacional daquele país, tendo como paciente sua própria mãe. Este aparelho ainda pode 
ser visto nos selos da Alemanha Ocidental e Oriental que também mostram o grande 
oftalmologista alemão Albrecht Von Graefe.

Uma versão moderna deste mesmo aparelho é vista em um inteiro postal emitido 
pela Austrália Outro aparelho que permite a visualização da retina é o Biomicroscópio 
inventado por Gullstrand.. 

O aspecto da retina quando examinada através de um destes aparelhos está 
representado no selo da Suazilândia onde podem ser observada a papila (que é o nervo 
óptico), os vasos retinianos e a própria retina (de cor laranja ao fundo). 

A retina pode ser explorada funcionalmente através de eletro-retinografia, mostrada 
por um selo do Suriname. 

Numerosas são as patologias que podem afetá-la, seja por alterações locais ou por 
repercussão de doenças gerais sobre esta delicada estrutura ocular. Peças filatélicas 
ilustram as retinopatias diabética e hipertensiva, o deslocamento da retina e os tumores 
intraoculares , destacando-se o retinoblastoma, um grave tumor que ocorre na infância. 

Dentre os oftalmologistas estudiosos da retina destaca-se o suíço Jules Gonin, 
descobridor de uma cirurgia para curar o deslocamento da retina. Ainda na terapêutica, 
um inteiro postal da Romênia mostra um aparelho de Laser destinado ao tratamento de 
várias patologias oculares, com destaque para a retinopatia diabética. 

Nos vários campos do saber, numerosas são as personalidades homenageadas em 
peças postais – pessoas que foram privadas da visão. Algumas por problemas retinianos, 
como é o caso de John Milton, o autor do livro "O Paraíso Perdido", que ficou cego por 
deslocamento da retina, assim como Joseph Pulitzer, o famoso jornalista norte-
americano. 
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O 28º Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Thomas Woodrow 
Wilson perdeu a visão do olho esquerdo por hemorragia devida à oclusão da veia central 
da retina. 

Nos Congressos Oftalmológicos são debatidos problemas relativos à retina. Assim, 
no XV Congresso Internacional, realizado no Cairo, Egito, em 1938, um dos temas foi 
"Alterações retinianas na hipertensão arterial" e no XXIII Congresso Internacional de 
Kioto, no Japão, em 1978 foi debatido o tema "Epitélio pigmentar da retina". Durante o 
XXV Congresso Internacional também foi organizado um Simpósio sobre a retina. 

Referências Filatélicas (Catálogo Scott) 

1. Averroes – Jordânia, 679 – Espanha, 1461 – Síria, 832  
2. Galeno – Yêmen, 433/5  
3. Leonardo da Vinci – Italia, 347/8, 601, 601b, C-29/31.  
4. Anatomia – Cuba, 1976 – Suécia, 1525.  
5. Leeuwenhoeck – Holanda, 897  
6. Ramon y Cajal – Espanha, 545, 793 – Suécia, 711 – Espanha, carimbo Bilbao 

1986.  
7. Histologia – Finlândia, 1989 – Suriname, 412.  
8. Fisiologia – Suécia, 1525  
9. Helmholtz – Alemanha (Berlin), 9N314, DDR, 61.  
10. Oftalmoscopia Indireta – Filipinas, 1291 – Alemanha Ocidental, 9N417 – 

Alemanha Oriental, 1932.  
11. Oftalmoscopia Direta – Austrália – Inteiro Postal  
12. Fundo de Olho – Suazilândia, 262.  
13. Gullstrand – Suécia, 910  
14. Lâmpada de Fenda – Ghana, 592 – Guiné, B12 – Togo, C278.  
15. Eletro-retinografia – Suriname, 412.  
16. Retinopatia Diabética – Áustria, 1130.  
17. Retinopatia Hipertensiva – Uganda, 209.  
18. Deslocamento de Retina – Italia, carimbo, 1980 – Conf. Int. Sul Destacco di 

Retina  
19. Tumor – DDR, carimbo 1981 – Symp. On Intraocular Tumors  
20. Jules Gonin – Suiça, 537 e carimbo da Basiléia de 1970.  
21. Laser – Romênia, 1985 – Inteiro Postal.  
22. John Milton – Hungria, 1819 – Rússia, 2153.  
23. Joseph Pulitzer – USA, 946 – Saint Lucia, 561.  
24. T.W. Wilson – USA  
25. XV Intern. Congr. Ophth. – Egito, 220/2  
26. XXIII Intern. Congr. Ophth. – Japão, 1325  
27. XXV Congr. Intern. Oftalmologia – Italia, Firenze, 1986.  

 

MAXIMAFILIA 

Oswaldo Parreiras um dos maiores filatelistas da atualidade (falecido) 

Niterói - RJ 
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Sempre foi hábito dos filatelistas, selar e carimbar editais, convites, programas e 
cartões alusivos a eventos associados à emissão de selos. Isto aconteceu, demais, no 
passado, onde a selagem e obliteração dos cartões em sua face e não no verso, para 
envio de mensagens resultou, em 1947, na realização, em Dijon, França, do I Congresso 
Internacional para a utilização filatélica desses cartões, por nós conhecidos como 
Máximos Postais. 

O assunto foi debatido novamente, em Caen, também na França, em 1963 e, em 
1971, no Congresso da FIP, em Budapeste, Hungria, a Maximafilia foi proposta como 
um dos segmentos especializados da Filatelia. Ainda em 1971, 1973 e 1975, 
respectivamente, em Bruxelas, Munique e Madrid, o tema voltou à pauta para, 
finalmente, em 1977, em Amsterdã, ser criada a categoria, a título provisório ou 
experimental, submetida a uma Sub-Comissão de Filatelia.  

A Maximafilia voltou a ser debatida nos Congressos de Praga e Sofia, para, em 
1988, em Essen, receber a sua autonomia e independência total. Na época, só na França, 
existiam 2.894 associações especializadas. Em 1982, em Paris, a Rússia propôs a 
extinção da categoria, retirando a proposta em 1983, no Rio de Janeiro. 

A Maximafilia é composta por três segmentos, integrados, interdependentes e 
concordantes, mútua e reciprocamente: um cartão postal, um selo (ou se-tenant) e a 
obliteração neles aposta. 

São características do cartão postal: 

a) que ele tenha uma das duas dimensões oficiais: 15 cm x 10,5 cm ou 14 cm x 9 cm, 
nos sentidos horizontal ou vertical, com aproveitamento de, pelo menos, 75% de sua 
área útil; 

b) que guarde concordância absoluta com o selo e sua obliteração, não podendo 
reproduzir o próprio selo; 

c) não são permitidos cartões com montagens, recortes, desenhos, fotografias e tudo 
mais que fuja à idéia de uma unidade impressa; 

d) existe a possibilidade de um mesmo cartão servir para dois ou mais selos, assim 
como a de um mesmo selo pode ser aposto em mais de um cartão; 

e) cada cartão deve ter um único selo, exceto em caso de vinheta (não tem valor de 
correio ou filatélico sem o selo a que pertence) ou peça em se-tenant. 

São características do selo postal: 

a) a absoluta concordância com o cartão e o carimbo obliterador; 

b) que seja sem defeitos, novo e colado na face do cartão, em área de presença discreta e 
sem cobrir detalhe essencial da peça; 

c) não podem ser selos de taxas, beneficentes, fiscais, pré-obliterados, oficiais do "colix-
posteaux", nem figurar na relação de emissões condenadas pela FIP; 

 9



d) em caso de bloco, coloca-se apenas o selo (destacado do bloco) na face do cartão e as 
margens do bloco são coladas em seu verso; 

e) quando com vinheta sem valor postal, ela tem que concordar com o tema do selo. 
Não é permitida a utilização apenas da vinheta; 

f) em se tratando de peças em "se-tenant" (quando a imagem do selo se projeta por mais 
um ou mais selos, separados pelo picote), admite-se a sua colocação em um todo, desde 
que sem exageros ou prejuízo para a visão do cartão. 

São características da obliteração: 

a) que possua concordância com o cartão e o selo; 

b) que seja, preferencialmente, de primeiro dia, admitida a obliteração aposta durante 
todo o período em que o carimbo fica disponível; 

c) quando não há informação confiável do período de circulação do selo, tal período é 
arbitrado em cinco anos; 

d) tanto pode ser utilizado o carimbo comum, singelo, como carimbo artístico com 
imagens e complementos, todavia os últimos prevalecerão sobre os primeiros em caso 
de empate na pontuação da coleção; 

só é válida a obliteração do país que emitiu o selo; 

e) a obliteração tem que atingir, simultaneamente, o selo e o cartão; 

f) quando houver vinheta ou "se-tenant", o carimbo tem que atingi-los; 

g) é desnecessária a carimbagem simultânea com carimbo comum e artístico; 

h) tem que haver concordância de tempo e lugar. 

São fatores em matéria de concordância em se tratando de... 

a) monumentos ou paisagens, selo e carimbo têm que ser do lugar onde se situam; 

b) pessoas: valem as datas de nascimento, morte, cargos ou funções e locais em que os 
elementos anteriores tenham ocorrido; 

c) fauna e/ou flora, na zona geográfica em que se situam os focalizados. Quando se 
tratar de animais em cativeiro, selo e cartão não devem focalizar a vida livre em seu 
"habitat", do animal focalizado; 

d) acontecimentos, selo e cartão serão, sempre, do local onde ocorreram; 

e) esportes: tem que haver harmonia com o local onde eles são praticados e observância 
de regras básicas da competição e modalidade focalizados: o exemplo clássico é o do 

 10



pugilismo olímpico, onde selos e cartão devem mostrar os pugilistas com a proteção da 
cabeça; 

f) obras de arte, o local onde se encontram (praça, igreja, museu, etc). 

As coleções são montadas em folhas tais que comportem 2 cartões por folha, sejam 
eles na posição vertical ou horizontal, combinações de uns com outros, sem 
superposições de beiradas ou sem espaço entre eles e, principalmente, com lugar para a 
legenda que deve ser curta, sintética e precisa. 

Em algumas competições, as dimensões das folhas são fixadas em regulamento. Foi 
o que ocorreu na Hafnia 87, Finlândia e Praga 88, Índia 89 e London 90, onde as folhas 
tinham 285 x 220 mm. A Espanha as usa com 290 x 260 mm; Portugal com 285 x 266 
mm e, a França com 320 x 240 mm. Com o advento do computador, em que a largura 
padrão das impressoras é para folhas A4 (210 x 297 mm), quem quiser fazer suas folhas 
no micro, tem que adquirir uma impressora especial, capaz de atender às dimensões 
oficiais (HP 950C; DPC 20 ou semelhantes) 

As coleções podem ser: 

a) por países ou grupos de países com laços geográficos comuns; 

b) especializadas ou de estudo, com determinada celebridade, animal ou flor, estilo 
arquitetônico, pintor, escultor, etc; 

c) temáticas, expondo uma idéia a ser desenvolvida ao longo da coleção; 

d) por assunto, relacionadas com a finalidade da emissão: ONU, Europa, Cruz 
Vermelha, Nobel, etc; 

 

A emissão de Máximos Postais pode ser altamente compensatória para os Correios 
de um país. O Fundo para a Natureza, com mais de 100 filiados, os utilizou para 
angariar fundos para suas finalidades. 

Os Cartões Máximos se apresentam ao enriquecimento das coleções filatélicas de 
outras naturezas, como equivalente dos blocos, FDC e similares. 
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A ZOOTERAPIA ATRAVÉS DO COLECIONISMO TEMÁTICO 
 

Sérgio Eduardo Sakall 

São Paulo-SP 

 "Nada se pode ensinar a um homem, pode-se apenas ajudá-lo a descobrir as coisas 
dentro de si mesmo". (Galileu Galilei) 

Talvez, o maior de todos os segredos da humanidade, a mais enigmática criatura da 
Terra seja o próprio homem. Muitos foram os sábios que buscaram uma auto-análise, 
uma investigação sistemática de si mesmo, mediante certos processos de método 
psicanalítico. Sobretudo, hoje, para o homem moderno e tão "estressado", parece mais 
que uma necessidade alcançar tal conhecimento... 

Tudo aquilo que é difícil de ser compreendido, os ditos enigmas, ou qualquer 
descrição obscura e ambígua de alguma coisa que seja difícil decifrá-la, sempre foi 
motivo da curiosidade humana. Embora explicar enigma não chega a ser a atividade 
preferida por boa parte de nossa autocrítica. 

De qualquer forma, alguns buscam respostas na ciência, outros na religião, 
entretanto, encontrar razões empíricas desatadas de exatidão é a minha proposta! 

Explicar o porquê de  eu colecionar girafas remete-me a uma pergunta que não quer 
calar: 

• O que faz um homem que um animal não faça para sobreviver?  
• Ele pensa!  

É sabido que qualquer coleção representa trabalho. Ela é orientada através dos mais 
variados e inimagináveis motivos. Há quem diga que até anjos e arcanjos contribuem. 
Não importa qual seja a inspiração, no entanto, seguindo este pensamento, o das alturas, 
fica fácil imaginar algumas razões: a girafa é o animal mais alto do Planeta, logo, "pôr" 
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ou "ir" às alturas através dessa coleção temática, para mim, significa pensar em verbos 
como elevar, exaltar, endeusar, mitificar, atribuir qualidades ideais, ou seja, idealizar. 

Afinal, sendo a criatura mais alta do mundo, o quê, exatamente, representaria toda 
essa altura? 

Por um lado, a altivez representa brio, nobreza, elevação, dignidade, por outro, 
arrogância, orgulho, amor-próprio, superioridade. Analisando-me, encontro quantas 
vezes fui nobre, elevado, brioso, digno, ilustre, assim como arrogante, orgulhoso ou 
presunçoso... 

Fisionomicamente, então, nem se fala... De minha descendência européia herdei 
uma altura acima da média dos brasileiros. Assim como uma girafa, eu não tenho 
grandes tendências a engordar, talvez seja pela constante inquietação física ou até pela 
estrutura óssea. 

Enfim, analisar-me através deste diferente e exótico animal, faz-me pensar... 

Desde nossos primórdios, na Mesopotâmia, os sumérios e outros povos não podendo 
explicar os fenômenos da natureza, viam neles a obra de muitos deuses. Divinizaram a 
terra, os astros, as montanhas, os rios, o vento. Eram, portanto, politeístas. Igualmente 
aconteceu com os antigos egípcios, povo de profundas crenças religiosas que adorava 
numerosos e estranhos deuses. 

A religião egípcia desempenhou um papel ideológico fundamental, teve tamanha 
importância que predominou na formação de sua civilização e de sua organização 
social, assim como influenciou a filosofia, a literatura e as artes. O culto religioso 
exaltou inicialmente as forças cósmicas e naturais, como o Sol e o Nilo, essenciais à 
vida do Egito Antigo. A partir daí, a evolução da religião passou por três fases 
principais. Os primeiros deuses assumiram a forma animal (zoomorfismo) e cada pessoa 
tinha o seu animal-deus que a protegia. Adoravam gatos, bois, serpentes, crocodilos, 
touros, chacais, gazelas, escaravelhos etc. Entre os animais adorados, o mais famoso foi 
o boi Ápis que, quando morria, provocava luto em todo o Egito e os sacerdotes logo 
procuravam nos campos um substituto fisicamente igual. 

Mais tarde, os deuses evoluíram para a forma humana (antropomorfismo), como Ísis 
e Osíris. Na terceira fase, os deuses eram representados com corpo humano e cabeça de 
animal, ou com face humana sobre corpo de animal (antropozoomorfismo). 

As artes primitivas da Idade Média também oferecem múltiplos exemplos de 
zoomorfismo: capitéis, vasos, máscaras etc. Já na época em que a burguesia criava 
idéias que se contrapunham e dominavam, surgiram os grandes evolucionistas e, na 
seqüência, o antropomorfismo no livro: The expressions of emotions in men and 
animals, de Charles R. Darwin, 1872. 

Estas "estranhas" palavras são formadas pelos sufixos gregos: "zoo", "antro" e 
"morfismo", as quais são relacionadas aos animais, aos homens e as formas ou 
maneiras, respectivamente. Logo, zoomorfismo é a tendência de ver características 
animais nos humanos. O simples ato de representarmos a forma de um animal, também 
é considerado zoomorfismo. Nele, o comportamento humano é regido pelas normas que 
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regem os animais, uma "animalização" do homem (zoomorfização). Enquanto culto 
religioso, imprime forma animal à divindade, assim como acredita na transformação do 
homem em animal. Na crendice popular, por exemplo, o lobisomem é uma 
manifestação de zoomorfismo. Já no antropomorfismo, podemos dizer que acontece ao 
contrário, uma "humanização" dos animais, é a tendência de ver características humanas 
nos animais (antropomorfização). 

Sendo assim e utilizando a psicologia comparativa, às vezes, vejo-me na girafa, 
outras, penso que sou uma... 

Em outra linha de pensamento, a zooética (tratado sobre os costumes dos animais) 
ou etologia, ciência que estuda o comportamento dos indivíduos dentro do seu ambiente 
(ramo da biologia situada dentro da ecologia), tive a oportunidade de conferir de perto, 
não apenas uma vez, que a girafa é de índole pacífica e inofensiva. Quando se vê em 
perigo, recorre à fuga. Seu modo de andar e de correr é o que, nos cavalos, chama-se de 
andadura, o que lhe confere elegância, delicadeza, harmonia e charme ao caminhar. Daí 
eu também encontrei que, como no meu convívio social, as girafas, criaturas 
enigmáticas, também têm um comportamento arbitrário, caprichoso e imprevisível para 
a própria sobrevivência. 

Já no lúdico, através de uma simples brincadeira ou de uma pesquisa capaz de trazer 
informação relevante, encontrei o magnetismo animal que é chamado de 
zoomagnetismo. Talvez, a criançada goste muito das girafas porque elas têm um 
propósito inconsciente em comum: crescer, crescer, crescer... 

Com tudo isso à mente, somado, particularmente, ao colecionismo temático, parece-
me certo dizer que coleciono girafas para me conhecer profundamente... 

Quem consegue encarar uma girafa olho no olho, sem que ela se abaixe ou a pessoa 
suba até a sua altura? 

Em uma analogia, sua altura também pode significar à altura da situação, como a 
situação, ou ainda melhor, como as circunstâncias exigem. Olhar profundamente dentro 
do olho significa, talvez, descobrir a alma... 

Quem não reconhece o próprio inconformismo ou desconforto com um 
confinamento dentro dos limites humanos? Ao falarmos de zoomorfismo e 
antropomorfismo, colocamos homens e animais em pé de igualdade, confundindo-os, 
humanizando o bicho, animalizando o homem. Não faltam motivos para que surpresa e 
estranheza venham a ser as primeiras reações de quem buscar contato. Mas faz parte da 
impressão que causa em nós, gente, uma linguagem que se procura além do humano. É 
uma voz de homem que alcança as alturas e resume em uma palavra a direção de sua 
procura: despojamento. Devemos reconhecer que nosso diálogo mais fundo é conosco 
mesmo, negando, contudo, as mediações do ritual e dogma. 

Como na máxima: "Decifra-me ou devoro-te", digo à girafa (a mim mesmo): 
decifro-te e reconheço-me. 

Eu escolhi este maravilhoso animal para ajudar a me descobrir melhor. E você, qual 
elegeria para ajudá-lo a descobrir as coisas de dentro de si mesmo? 
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Os Selos Etiquetas (Autômatos e Semi-Autômatos) do Brasil 
 

Reinaldo Jacob (membro da diretoria da Sociedade Philatélica Paulista) 
Parte 2. 

 
Cabe esclarecer a diferença entre selo autômato e semi-autômato. No selo autômato 

o usuário opera pessoalmente a máquina de emissão de selos, sem a intervenção do 
agente do correio. No selo semi-autômato, necessário se faz a intervenção do agente e, 
geralmente, a máquina de emissão dos selos autômatos encontra-se dentro do balcão de 
atendimento. 

Na data de 12 de Abril de 2003, realizei uma exposição palestra sobre os selos 
autômatos do Brasil, na sede da SPP. Após a realização deste evento, depois de algumas 
pesquisas e estudos, achei de grande importância dar seqüência à matéria publicada. 
Aproveitei também sugestões e experiências de outros colegas, apaixonados e 
estudiosos sobre os autômatos do Brasil. 

Inicialmente surgiu a questão referente ao selo autômato SE-3. Alguns colegas 
entendem que este selo autômato possui características de uma franquia mecânica. 
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É bem verdade que o selo autômato SE-3 apresenta algumas características típicas 

de uma franquia mecânica. Primeiro pela aparência, segundo pelo fato de que traz em 
sua face a data da emissão. 

Mário Xavier Jr., colecionador e estudioso de franquias mecânicas, em sua 
exposição palestra sobre “Aspectos de sua coleção Franquias Mecânicas", evento que 
ocorreu na data de 15 de Março de 2003, na sede da SPP, sustentou a tese de que o selo 
autômato SE-3 trata-se de uma franquia mecânica.  

Comentou o colega Xavier que, no início da emissão e circulação dos autômatos 
SE-2 e SE-3, o correio não procedia a obliteração destes selos. Este fato também dá 
sustentação à tese de que o SE-3 pode tratar-se de uma franquia mecânica.  

Respeito a opinião dos colegas que defendem esta tese, mas, definitivamente, 
entendo que o SE-3 é um selo autômato.  

Primeiro, devido ao fato de que o selo SE-3 foi impresso por uma máquina de 
emissão de selos autômatos, no caso a máquina Suíça Frama SG 15.  

Segundo, apesar de trazer a data de emissão em sua face, o selo SE-3 poderia ser 
utilizado dias, ou até meses, após sua emissão. Lembrando-se de que na franquia 
mecânica não é possível sua utilização nos dias subseqüentes da data de emissão.  

E, finalmente, pelo terceiro fato de que o selo SE-3, como qualquer outro tipo de 
selo, necessita ser obliterado, caso contrário, pode ser reutilizado. A franquia mecânica 
não necessita de obliteração, por sinal, a franquia mecânica já é obliteradora e jamais 
poderá ser reutilizada. 

 
Outra questão que gerou dúvida e polêmica durante a exposição palestra foi sobre os 

diversos valores faciais dos autômatos SE-4 e SE-5, lançados na Brasiliana 1993. Para 
emissão destes autômatos, o Correio contratou as máquinas alemãs Klüssendorf 
847/870. 

Como é do conhecimento de todos, houve alteração do padrão monetário na data de 
01 de Agosto de 1993, mudando o Cruzeiro para Cruzeiro Real, com a divisão do valor 
monetário por 1000. 

 
Esta alteração do padrão monetário ocorreu no segundo dia da Brasiliana 1993. 

Inclusive, houve também alteração dos valores da postagem da época. 
Fato muito interessante é que, durante todo o tempo em que as máquinas 

Klüssendorf ficaram a disposição do Correio, do período de 30/07/1993 à 30/04/1994, a 
emissão sempre foi em Cruzeiros, apesar de vigorar no Brasil novo padrão monetário 
Cruzeiro Real, desde a data de 01 de Agosto de 1993. 
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O agente do correio era obrigado a proceder a divisão por 1000 do valor facial 
estampado nos selos SE-4 e SE-5, para obter o valor em Cruzeiros Reais. Isso explica os 
altos valores faciais que encontramos nestes selos. 

 
 
Quando do lançamento dos selos autômatos SE-6, que ocorreu na Feira 

Internacional do Livro de Frankfurt na Alemanha, durante o período de 05 a 10 de 
Outubro de 1994, era possível emitir quatro valores faciais, agora no padrão monetário 
Real, R$ 0,84 (primeiro porte internacional), R$ 1,50 (segundo porte internacional), R$ 
2,14 (primeiro porte internacional com registro) e R$ 2,80 (segundo porte internacional 
com registro).  

Existiam somente duas máquinas de emissão de selos brasileiros em funcionamento 
na Alemanha. Aqui novamente foi utilizada a máquina alemã Klüssendorf 847/870, uma 
instalada na própria feira e outra no Museu Postal Alemão. 
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Fato muito interessante é que, durante o período em que durou a Feira do Livro, era 

possível o envio de correspondências e pacotes (possivelmente de livros), do stand da 
ECT na feira, utilizando os selos brasileiros com destino para o Brasil. Na verdade, era 
uma espécie de correio inverso. Envio de correspondência internacional pelos correios 
brasileiros, mas, a partir da Alemanha para o Brasil. Uma espécie de Posta Restante 
(taxa devida). 

A série com os quatro valores do SE-6 era vendida na feira pelo preço de DM 13,00 
(Marco Alemão), na época, muito acima da taxa de conversão (que devia ser mais ou 
menos R$ 1,00 = DM 0,75), o que revoltava os colecionadores pelo valor elevado. 

Tenho notícia que existe uma variedade desta série de Frankfurt, com o valor facial 
de R$ 0,24. São somente 10 selos existentes. Pode ter ocorrido a emissão de alguns 
selos desta série com valores diferente de 0,84 / 1,50 / 2,14 / 2, 80, uma vez que, o 
agente do Correio digitava o valor a ser impresso. 

Referente à emissão dos selos autômatos da “pomba branca”, corretamente 
classificado no catálogo Michel Automatenmarken 2002, como Brasilien 7, constatei 
que no referido catálogo somente está classificado duas séries, lançadas na data de 20 de 
Dezembro de 1997. 

A primeira batizada como Brasilien 7.1, com os valores faciais em Reais de 0,22 / 
0,31 / 0,36 / 0,51 / 1,05. E a segunda, batizada como Brasilien 7.2, quando as máquinas 
Procomp TCV 3681 ainda emitiam com um zero a esquerda, com valores faciais de: 
00,22 / 00,31 / 00,36 / 00,51 / 01,05.  

Chamo a atenção dos colegas colecionadores de que existe ainda uma terceira série 
da “pomba branca”. Tomo a iniciativa de batizar esta terceira série como Brasilien 7.3, 
que não conta no catálogo RHM, nem tão pouco no Michel Automatenmarken 2002, 
com valores faciais de 0,27 / 0,40 / 0,45 / 0,60 / 1, 50, para os portes de primeiro e 
segundo porte para pessoa física, primeiro e segundo porte para pessoa jurídica e 
primeiro porte internacional. 
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O inicio de vendas desta terceira série da “pomba branca” foi em 18 de Abril de 
2000, quando houve alteração no valor da postagem e as vendas duraram somente por 
duas semanas.    

 

Referente à última série de selos autômatos brasileiros, conhecidos como 
“Ararajuba”, o catálogo Michel Automatenmarken 2002 batizou corretamente esta série 
como Brasilien 8. 

A primeira série que este catálogo apresenta da “Ararajuba”, batizada como 
Brasilien 8.1, com os valores faciais em 0,27 / 0,40 / 0,45 / 0,60 / 1, 05, foram lançados 
na data de 25/09/2000.  

A segunda série batizada como Brasilien 8.2, com valores faciais em: 0,40 / 0,55 / 
0,60 / 0,70 / 1, 50, foram lançados na data de 12 de Julho de 2001, quando houve 
mudança no valor da postagem.  

A emissão da terceira série da “Ararajuba”, com valores faciais em 0,45 / 0,60 / 0,70 
/ 0,80 / 1, 50, com início de vendas na data de 08 de Agosto de 2002, ainda não consta 
no catálogo Michel Automatenmarken 2002 que, quando for incluída, muito 
possivelmente será batizada como Brasilien 8.3,. 

Por motivos técnicos e operacionais da ECT, poucas máquinas ainda estão emitindo 
o selo autômato da “Ararajuba”. Quem tiver interesse em adquirir a última série deste 
selo somente conseguirá nas casas filatélicas. 

Tenho conhecimento de que existem ainda algumas “Ararajubas” com valores 
faciais na cor preta, quando deveriam estar com valores na cor azul/lilás. Difícil precisar 
se existe alguma série completa com valores na cor preta, uma vez que somente tenho 
em mãos um único exemplar desta variedade com valor facial de R$ 0,55. 
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Destaco a numeração dos selos autômatos do Brasil, pelo catálogo Michel 
Automatenmarken, que parece ser a mais correta e lógica, uma vez que, para a série da 
“pomba branca”, foi batizado como Brasilien 7, com suas possíveis séries e variedades. 
Como também para a série da “Ararajuba”, foi batizado com Brasilien 8, com suas duas 
séries e posteriormente com a terceira série. 

Entendo que o catálogo RHM deveria adotar a numeração dos autômatos brasileiros, 
que existe no catálogo Michel Automatenmarken, inclusive com a inclusão e 
atualização de todas as séries lançadas. 

 
 
 
Nota: No próximo número teremos a 3ª parte. A 1ª parte desta série composta de 8 

partes está no Amigo Virtual do Filatelista Nº. 2. 
O autor deste trabalho possui uma excelente coleção sobre este assunto, já tendo 

sido premiado em várias exposições. Podemos afirmar ser o maior conhecedor de 
autômatos, semi-autômatos e selos etiqueta e com certeza temos muito que aprender 
com ele. Se houver alguma dúvida podem fazer suas perguntas que nós as 
encaminharemos a ele  
 
 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA. 
 

     De: Ana Lúcia Loureiro Sampaio 
Maio de 2010. 

Parte 1  
 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 
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 O Reino Unido é formado pelas três nações que ocupam a Ilha da Grã-Bretanha, 
que são as seguintes: Inglaterra, Escócia, País de Galles e também a província da Irlanda 
do Norte, localizada no nordeste da ilha da Irlanda. As emissões de selos que dizemos 
ser da Inglaterra, na verdade são do Reino Unido, pois os selos servem às três nações e à 
província da Irlanda do Norte. Existem até várias emissões de selos regulares que saem 
periodicamente, com a efígie da Rainha e para cada valor são emitidos três selos na 
mesma cor com a efígie da Rainha e cada um deles com o brasão da Escócia, do País de 
Galles e da Irlanda do Norte. A moeda usada em todo o Reino Unido é a Libra 
Esterlina.  
 

 
 

O primeiro brasão é o da Escócia, o segundo é o do País de 
Galles e o terceiro da Irlanda do Norte. 

 
 
 

A Inglaterra ocupa o centro da Grã-Bretanha e historicamente vem controlando o 
poder no Reino Unido. O seu nome vem dos anglos, tribo germânica que se estabeleceu 
na ilha no século V. A capital é Londres, onde fica o governo do Reino Unido. Trata-se 
de uma monarquia parlamentarista na qual o Chefe de Estado é a rainha Elizabeth II e o 
Governo é exercido pelo Parlamento comandado pelo Primeiro Ministro as demais 
nações, Escócia e País de Galles têm a sua representação nesse parlamento.  

A Escócia está localizada na região norte da Grã-Bretanha, sua população tem 
origem celta e já foi independente da Inglaterra, mas em 1707 Escócia e Inglaterra 
uniram-se politicamente, mas desde 1997 possui, além da sua representação no 
Parlamento, uma Assembléia regional para decisões sobre questões fiscais e 
administrativas.  

O País de Galles situa-se em uma região montanhosa a oeste da Inglaterra. Foi um 
reduto de povos celtas até o século XII, quando o rei inglês Edward I conquistou o 
território e seu filho também Edward recebeu o título de príncipe de Galles. Até hoje os 
filhos mais velhos do monarca inglês, recebem esse título. Como a Escócia, o País de 
Galles também tem a sua Assembléia regional desde 1997. 

A Irlanda do Norte, como o próprio nome já diz, é apenas uma parte da Ilha da 
Irlanda, na realidade é o nordeste da ilha. O restante da ilha é a República da Irlanda que 
deixou de fazer parte da Comunidade Britânica em 1949.  
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Dependências da Coroa 
 

As Ilhas do Canal são as ilhas situadas no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a 
França: Guernsey e Jersey e são dependências da Coroa do Reino Unido. Essa 
dependência tem administração independente, com Assembléia Legislativa própria e 
considerável autonomia nos assuntos internos. Suas leis estão submetidas à Coroa, ou 
seja: à Inglaterra.  
 
 

 
 

 
 

A Ilha de Guersey ainda tem uma dependência própria que administra; é Aurigny 
ou Alderney e, vez por outra emite uma série de selos para sua dependência, que não 
tem correio próprio e não emite selos. 
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Ao contrário das nações: País de Galles, Escócia e a província da Irlanda do Norte, 
Guernsey e Jersey, bem como a Ilha de Man, que também é uma dependência da 
Coroa, têm seus correios próprios, emitem selos e fazem parte da UPU. 

A Ilha de Man fica no Oceano Atlântico entre a Ilha da Grã Bretanha e a Ilha da 
Irlanda; tem administração independente, Assembléia Legislativa própria, autonomia 
nos assuntos internos e leis submetidas à cora. 

O dinheiro usado nessas três dependências é também, como no Reino Unido, a Libra 
Esterlina; embora cada uma dessas dependências tenha correio próprio e emita selos. 
 

 
 

Pequeno Histórico 
 

As ilhas britânicas, todas elas: Grã-Bretanha, Escócia, Jersey, Guernsey e Ilha de 
Man, foram ocupadas pelos celtas no século VIII AC, depois, em 55 AC os romanos 
chegam também às ilhas e permanecem até o século V, quando tribos germânicas: 
anglos, saxões e jutos invadem a região. No século VIII as ilhas foram conquistadas 
pelos vickings e em 1066 a Grã-Bretanha foi ocupada pelos normandos habitantes da 
costa da França e começa o grande reinado de um país que se tornou no correr dos 
séculos um dos maiores impérios da história, com colônias espalhadas pelos cinco 
continentes e durou até o século XX. Ainda hoje mantém relações estreitas com a maior 
parte das ex-colônias formando assim a Comunidade Britânica, com muitos interesses 
em comum e associações comerciais. 

Atualmente a Coroa Britânica ainda conta com os territórios ultramarinos: 
Anguilla, Arquipélago Chagos, Bermudas, Gibraltar, Ilhas Cayman, Ilhas Geórgia e 
Sandwich do Sul, Ilhas Pitcairn, Ilhas Turcks e Caicos, Ilhas Virgens Americanas, 
Malvinas, Montserrat e Santa Helena e dependências. Esse território tem governo 
legislativo próprios, embora a Coroa exija que suas leis se enquadrem nos padrões 
britânicos. Os territórios também têm correios próprios, emitem seus selos como 
qualquer outro país e fazem parte da UPU- 

Sobre estes territórios falaremos no próximo número. 
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ANA LÚCIA RESPONDE 
 

Pergunta
Prezada Ana Lúcia,  
  
Na comunidade Amigos dos Selos, da qual sou participante, tem se comentado muito a 
respeito de como cada um gosta de acondicionar os selos e também quais materiais 
prefere usar para as coleções.  Um dos amigos comentou que viu na sua loja uma 
maneira da Sra. preparar material para uma exposição ou para a sua coleção e que 
chamou muito a atenção dele.  Disse que a Sra. colocava os selos em tiras corridas de 
Maximaphil coladas em papel cartão e distribuia os selos de uma maneira bem 
charmosa.  Teria uma maneira da Sra. scannear uma folha dessas, a mais bonita se 
possível e me enviar?  Poderia indicar-me também o material utilizado.  Assim eu a 
divulgaria no Grupo e mencionaria a fonte, o que seria muito bom para a Sra. e seus 
negócios.  . 
  
Fico no aguardo e de antemão lhe agradeço a sua gentileza. 
  
Rosa S. Angulo 
  
 
 
Reposta 
Cara amiga Rosa:  
 

O que o seu amigo viu aqui em nossa loja foram os mostruários que fazemos para as 
séries completas usadas. Como esses mostruários são para os clientes escolherem as 
séries que vão comprar, os selos precisam ficar bem expostos, o que não ocorreria se os 
colocássemos em classificadores. Além disso, como são muito manuseados, havia a 
necessidade de uma proteção maior que a obtida com os classificadores. Assim tivemos 
a idéia de fazer as nossas próprias folhas de mostruário, usando papel sulfite, tamanho 
ofício 9 e tiras de maximaphil tamanho 50. Cabem na folha exatamente 6 dessas tiras, 
bem juntas uma da outra. O papel fica inteiramente coberto. Usamos cola em bastão 
para fixar as tiras. Depois de arrumarmos as séries nas tiras, colocamos a folha dentro 
de uma bolsa plástica, dessas que vem dentro das pastas, que até já são compradas 
prontas em papelaria. Quando preparamos uma nova folha, nós a colocamos na mesma 
bolsa plástica, no verso da outra que já estava pronta. Assim, além de caberem mais 
folhas com selos na pasta, ainda escondemos as marcas da colagem das tiras que ficam 
no verso de cada folha preparada. Em uma pasta com 20 bolsas ficamos com 40 folhas 
montadas. Para as folhas ficarem mais firmes pode-se colocar uma folha de cartolina 
entre a duas folhas que ficam em cada bolsa. Aqui nós não usamos essa folha de 
cartolina evitando, deste modo, que as bolsas fiquem muito espessas; para que 
possamos colocar mais bolsas em cada pasta. 

Este modo que fazemos os mostruários é também muito bom para montagem de 
coleções, pois os selos ficam bem protegidos, podemos mostrar até para crianças, que 
costumam colocar as mãos em tudo o que estão vendo e, também os selos não saem 
muito fora do lugar e não se perdem, mesmo que a pasta caia no chão. 

Infelizmente a folha é maior que meu scanner e aparece cortada tanto na altura como 
nas laterais, nesta amostra que estou colocando aqui. Um abraço: Ana Lúcia. 
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