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Uma lambida nele faz você adquirir quase seis calorias. Alguns poucos podem valer £ 1,5 
milhões. Agora, alguns até cheiram a chocolates e a incêndios! 

Para os filatelistas ou "timbremaniacos" notícias como estas adquirem importância e geram 
grande excitação. Recentemente, talvez para reverenciá-lo o Royal Mail "reimprimiu" o Penny 
Black , 164 anos depois de seu aparecimento, para festejar os 250 anos da Royal Royal Society 
For The Encouragement Of Arts, Manufactures And Commerce. tal fato gerou uma grande 
expectativa e foi considerado um grande acontecimento do ponto de vista de marketing. Mas 
porque tanto movimento e espalhafato por isso? Bem, aqui seguem 20 razões para você 
entender porque o selo postal é mais do que aquele papel humilde grudado em um envelope. 

1 - Tenha cuidado quanto você lambe a cola. A goma dos selos regulares contém até 5.9 
calorias. A goma inglesa contém gelatina animal. Nos EUA, entretanto, é subproduto vegetal, 
enquanto nos selos israelitas a gelatina está ausente. 

2 - Um pedaço minúsculo de papel amarelo se tornou mais valioso selo
isolado, quando um comprador anônimo pagou £1,5 milhão por ele em 1996.
O selo sueco de 1880, também é também a mais valiosa coisa vendida se
considerarmos seu peso e tamanho.  

Nota: atualmente o selo cotado como o mais valioso do mundo é o Magenta de 1 cent da
Guiana

3 - A Inglaterra inventou e emitiu o primeiro selo do mundo, o 
Penny Black, no dia 6 de maio de 1840, depois que Sir Rowland Hill propôs 
a adoção do pré-pagamento da taxa postal. Dos 68.158.080 Penny Blacks 
emitidos, é estimado que ainda hajam cerca de 3 milhões deles. Um 
envelope com sua presença e um carimbo de primeiro dia de circulação 
pode valer cerca de £45.000. 

4 - Estima-se que na Inglaterra hajam cerca de 2,5 milhões
de colecionadores e que pelo mundo afora este número
chegue a 30 milhões. A casa Filatélica mais antiga do
mundo em atividade é a Stanley Gibbons estabelecida em
Londres em 1856. 

5 - Toda e qualquer emissão de selos na Inglaterra
tem de receber antes a aprovação real antes de ser emitida. Em outubro de 1994 o Royal Mail 
esqueceu deste detalhe e produziu um selo de 26p selo sem consultar a Rainha. Nele, sua 
cabeça parecia estar saindo de uma chaminé. Milhões foram impressos antes dela os aprovar. 

6 - A Rainha também é colecionadora. Seu rosto é também estampado em selos de 54 países 
diferentes. Sua coleção, de valor inestimável, teve início com o Príncipe Alfred em 1890 e está 
guardada em mais de 1.000 álbuns. 



7 - O Correio Suíço lançou em 2001 um selo com cheiro de chocolate, celebrando os 
tradicionais fabricantes desta maravilha instalados na Suíça. Não foi o primeiro selo com cheiro 
e os tipos de cheiro são muito variados indo desde a cheiro de fumaça da floresta (lançado pelo
Brasil) passando por cheiros de manga, jasmim, chuva e marsala. 

8 -  Selos do tipo auto-adesivos foram introduzidos no 
Reino Unido em 1997. Correspondem agora a cerca de 3,1 
bilhões dos 4,5 bilhões de selos vendidos a cada ano. 
Recentemente ainda no Reino Unido, foi lançado o primeiro 
selo digital ("SmartStamp") que pode ser "baixado" via 
internet e ser impresso diretamente sobre envelopes em 

nossa casa. 

9 - Os selos britânicos são os únicos que não apresentam o nome do país estampado 
na imagem. Ele é conhecido apenas pela presença da cabeça do Monarca, sempre colocada na 
parte superior direita do selo. 

Nota: Nos selos comemorativos é comum encontrarmos a cabeça da rainha no lado superior direito do selo, porém
não acontece o mesmo com os Machins e selos da fase clássica da Inglaterra.

10 - Willian Shakespeare se tornou o primeiro cidadão fora da família real a aparecer em um
selo britânico em 1964. Em 1999 o Royal Mail quebrou também a tradição de não apresentar 
pessoas vivas (fora da família real) em seus selos apresentando um selo de 19p em que os 
artistas Freddie Mercury e Roger Taylor são também identificáveis, além da rainha. 



11 - Como exotismo podemos relatar lançamentos de Serra Leoa e
do Tonga na forma de papagaios, bananas e melancias. 

12 - O incrível uso dado aos selos britânicos fez com que
o retrato da Rainha desenhado por Arnold Machin e
que ilustra selos lançados em 1967, seja a imagem mais
vezes reproduzida em todos os tempos já que a mesma já
apareceu em mais de 150 bilhões de vezes, mais que
qualquer outra imagem=em qualquer tempo de nossa
história. 

13 - O menor selo do mundo mediu 8x9.5mm e foi emitido pela 
Colômbia em 1856. O maior foi emitido em 1972 em Fujeira e mede 
81x147mm. 

14 - Durante o período de alta inflação na Hungria, 
em 1946, um selo no valor nominal de 
500.000.000.000.000 pengos foi emitido, 
tratando-se do maior número impresso em um selo. 

15 - Os selos Britânicos são impressos pela empresa de papéis de segurança Walsall com 
sede em Birmingham e pela empresa De La Rue em Wycombe High. Em velocidade máxima, as 
rotativas dessas empresas podem produzir até 24.000 selos por minuto. A polpa de madeira 
usada para o fabrico do papel utilizado é uma mistura em que predomina o eucalipto. 

16 - O erro de impressão mais famoso é o associado a um selo de
24 cents americano lançado em 1918. O selo mostra  um avião impresso
de cabeça para baixo. O "Jenny Invertido" pode chegar a custar cerca
de U$=175.000. Erros em selos não são incomuns, recentemente um
selo irlandês de 65 cents colocou a ilha de Chipre na posição onde se
encontra em verdade a ilha de Creta. 



17 - A falta de selos já provocou revolta! Isso aconteceu quando a 
Inglaterra venceu o Campeonato Mundial de Futebol de 1966 e a procura pelo
selo emitido foi muito maior do que a demanda. 

18 - A Itália emitiu um selo 3-D ainda em 1956. Ele mostrava
uma imagem do mundo. O reino de Butão emitiu um selo que
continha um pequeno dispositivo eletrônico que permitia que fosse
ouvido o hino nacional do país. 

Nota: Para ver os selos em 3-D é necessário o uso de óculos especiais.

19 - O inglês Dean Gould de 39 anos de Felixstowe, Suffolk, detém o recorde mundial 
lambidas em selos! Ele conseguiu lamber e colocar em envelopes nada menos do que 450 
selos em apenas quatro minutos em novembro de 1995. 

20 - Selo pode ser um bom negócio! Por exemplo: se você 
comprasse os selos lançados recentemente em honra do jubileu 
da Rainha da Inglaterra você poderia ter pago à época £1 e 
agora vendê-lo por £45 que é seu atual preço de mercado. O 
conjunto emitido por Gales relativo a Princesa Diana na época 
(1999) vendido por £1.50 vale hoje cerca de £150,  portanto, 
porque não começar a sua coleção agora?
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