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PEQUENO DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA FILATÉLICA * **

A

ABRAFITEABRAFITE: Associação Brasileira de Filatelia Temática, entidade fundada em 1971, com sede em 
São Paulo, que congrega os filatelistas temáticos.

ABRAJOFABRAJOF: Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos, entidade com sede em São Paulo, que 
congrega os jornalistas filatélicos nacionais.

ACESSÓRIOSACESSÓRIOS:  São os  materiais  de apoio utilizados  pelos  filatelistas,  tais  como: pinça,  lente, 
charneira, filigranoscópio, odontômetro, classificador, envelope transparente, catálogos, hawid, etc.

ADELGAÇAMENTOADELGAÇAMENTO:  É  o  selo  com papel  esfolado  em uma  ou  mais  partes,  ocasionando  a 
diminuição de sua espessura. É chamado pelos  franceses de aminci.

* Compilação elaborada pelo autor a partir da seguinte bibliografia: Manual de Filatelia de A.C. Pereira e C. D. César, 
Introdução ao Estudo da Filatelia de R. G. Queiroz, Revista Teminha emitida pela ABRAFITE, Dicionário Filatélico, 
ABRAFITE, in  http://www.abrafite.com.br/dicionario1.htm , Dicccionario de Filatelia de Javier Padín Vaamonde in 
http://www.filatelia-fundacionadf.com/esp/index.php , Pequeno Dicionário Filatélico, de Ana Lúcia Loureiro Sampaio, 
in  www.portaldoselo.com.br/pequenodicionariofilatelico.pdf e  Glossário  de  Carlos  Pimenta,  no  site  Filatelia  em 
Portugal: http://www.caleida.pt/filatelia/gloss/gloss.html
**O autor é filatelista temático, membro da Associação Filatélica de Santa Catarina (AFSC), da Associação Brasileira 
de Filatelia Temática (ABRAFITE), integrante da diretoria da FEFINUSC e expositor com suas coleções “Petroleum: 
The Black Gold” “Earthquake” e “Energia Nuclear”.
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AÉREOAÉREO: É o selo emitido para portear a correspondência na modalidade serviço aéreo. No Brasil 
foram emitidos selos específicos para tal fim no período compreendido entre 1927 e 1966.

AEROFILATELIAAEROFILATELIA:  É  o  ramo da  filatelia  que  se  especializa  no  estudo  do  correio  aéreo.  Os 
filatelistas que se dedicam à aerofilatelia estudam o desenvolvimento do transporte de correio por 
via aérea, desde os seus primórdios, utilizando-se, para isto, de documentos postais diretamente 
relacionados com eles.

AFSCAFSC: Associação Filatélica e Numismática de Santa Catarina, 6 de agosto de 1938 e sediada em 
Florianópolis, SC – Brasil.

AGÊNCIA POSTALAGÊNCIA POSTAL: Unidade dos Correios destinada a atendimento postal e outros serviços.

AGÊNCIA FILATÉLICAAGÊNCIA FILATÉLICA: Unidade dos Correios, destinada ao atendimento aos filatelistas, com a 
venda de selos comemorativos e demais peças filatélicas.

AEROGRAMAAEROGRAMA:  Correspondência  circulada,  por  via  aérea,  com  selos  e  carimbos  especiais. 
Atualmente, pré-franqueado, ele compõe um envelope, vendido por várias administrações postais.
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AIRGRAPHAIRGRAPH: Carta microfilmada, utilizada na 2 ª Guerra Mundial, em razão do grande volume de 
cartas dos exércitos aliados.

ÁLBUMÁLBUM: Conjunto de folhas onde se dispõem os selos que compõem a coleção. 

AUTÔMATOAUTÔMATO:  Etiqueta  utilizada  para  franqueamento  de  correspondência,  sendo  impressa  por 
máquina eletrônica.

AVISO  DE  RECEBIMENTO  (AR)AVISO  DE  RECEBIMENTO  (AR):  Trata-se  de  um  serviço  opcional  que,  através  do 
preenchimento de formulário próprio, mediante o pagamento de tarifa própria, permite comprovar 
ao remetente para quem foi entregue o objeto por ele postado.

B

BENZINABENZINA:  Produto  derivado  de  petróleo  utilizado  para  verificação  de  defeitos,  tais  como 
adelgaçamento, e filigranas nos selos, por intermédio do filigranoscópio. Encontra-se disponível nas 
farmácias  e  drogarias,  na sua modalidade retificada,  a  única que deve ser empregada com fins 
filatélicos.
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BILHETE POSTALBILHETE POSTAL:  É um tipo de inteiro-postal,  criado em 1865, pelo austríaco Henrich Von 
Stephan,  constituindo-se  num cartão  com selo  já  impresso,  por  vezes  adicionado  com alguma 
ilustração, via de regra temática.

BISSETADOBISSETADO: Selo cortado pelo correio, em sua metade, geralmente de forma transversal,  para 
utilização no porteamento de correspondência, na falta de um valor. Esta prática era utilizada, por 
exemplo, quando não havia selos de 100 réis, então cortavam-se selos de 200 réis ao meio.

BLOCO COMEMORATIVOBLOCO COMEMORATIVO:  É uma emissão oficial comemorativa, composta de um ou mais 
selos  impressos  em pequena  folha,  podendo  ser  usado  no  todo  ou  em parte.  O selo  pode  ser 
picotado ou não. É o feuillet dos franceses e o souvenir sheet dos ingleses.

BLOCO DE SELOSBLOCO DE SELOS: Termo utilizado para designar um conjunto de selos não destacados uns dos 
outros, em número superior a quatro, dispostos em sentido horizontal ou vertical.

BRAPEXBRAPEX:  Sigla de “Brazilian Philatelic Exhibition”, Exposição Filatélica Brasileira, de âmbito 
nacional , organizada periodicamente pela FEBRAF. 

BONDE POSTALBONDE POSTAL: Bonde destinado ao transporte de correspondência.

BURILBURIL: Instrumento de gravador, em aço, utilizado para gravar em metal, quando da execução da 
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chapa do selo. 

BURILAGEMBURILAGEM: Fundo formado por linhas entrecruzadas ou paralelas, sobre as quais se destaca o 
desenho principal de um selo. A burilagem tem por finalidade dificultar as falsificações.

BRASILIANABRASILIANA: Exposição Mundial, realizada no Brasil. organizada pela FEBRAF,  com patrocínio 
da FIP. 

C

CABEÇAS-OPOSTASCABEÇAS-OPOSTAS: Quando na folha um selo é impresso invertido em relação ao que lhe fica 
logo abaixo ou ao lado, um par deles constitui o que chamamos cabeças opostas ou tête-bêche, no 
dizer dos franceses.

CADERNETACADERNETA:  Trata-se  de um caderno de selos  provido de uma capa,  destinado a  facilitar  a 
guarda de selos, que serão usados oportunamente na postagem de cartas. É o carnet dos franceses.

CAIXA POSTALCAIXA POSTAL: Caixas de correio alugáveis destinadas a distribuir correspondência ao cliente no 
próprio local do agente distribuidor, isto é, na própria agência postal.
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CARIMBOCARIMBO:  Marca aposta aos selos com fim de obliterar os mesmos, inutilizando-o para nova 
franquia. Geralmente indica a data e o local de sua aplicação. É um instrumento de metal, borracha, 
cortiça ou madeira.

CARIMBO COMEMORATIVOCARIMBO COMEMORATIVO: Marca postal com uma legenda, ilustrada ou não, destinada a 
comemorar  um evento  especial,  ou  homenagem a  uma personalidade,  com tempo  previamente 
determinado de utilização.

CARIMBO MUDOCARIMBO MUDO:  Carimbos antigos, feitos geralmente de rolha, sem quaisquer dizeres, com 
desenhos  específicos,  destinados  apenas  a  impedir  a  reutilização  dos  selos,  sem  finalidade  de 
identificação postal.

CARIMBO DE PRIMEIRO DIA DE CIRCULAÇÃOCARIMBO DE PRIMEIRO DIA DE CIRCULAÇÃO: Carimbo postal que indica o primeiro dia 
de circulação de um selo ou uma série de selos.

CECOGRAMACECOGRAMA: Correspondência impressa com utilização do Braille. É isento de porte de acordo 
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com o art. 15 do Regulamento de execução da UPU - Congresso de Tóquio 1969.

CENSURA POSTALCENSURA POSTAL:  Poder arbitrário exercido pelo Estado,  em períodos de quebra da ordem 
constitucional,   que  lhe  confere  o  direito  de  interditar  ou  restringir  a  livre  manifestação  de 
pensamento escrito,  pela  via  epistolar,  quando considera que tal  direito  pode ameaçar  a ordem 
pública vigente.

CENTRADOCENTRADO: Selo com as margens de largura iguais em todos os seus lados.

CHAPACHAPA: Peça de metal utilizada na impressão do selos, transmitindo ao papel as formas e cores. 

CHARNEIRACHARNEIRA: Pequeno retângulo de papel vegetal gomado, usado para a fixação dos selos em 
álbuns, por exemplo. 

CIRCULADACIRCULADA: Denominação dada à peça postal que efetivamente passou pelo sistema postal.

CLASSIFICADORCLASSIFICADOR: Conjunto de folhas de cartão com tiras transparentes para colocação dos selos. 
É frequentemente utilizado pelo filatelista, para armazenar e classificar os selos antes destes serem 
colocados no álbum ou para guardar os repetidos.

COUPON-RÉPONSECOUPON-RÉPONSE:  Fórmula de crédito postal,  estabelecido entre  países-membros da União 
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Postal Universal, e destinada a possibilitar a aquisição de selos. Corresponde, em valor, ao primeiro 
porte de uma carta simples, via superfície,  originária desses países ou destinada a qualquer um 
deles.

D

DIA DO SELODIA DO SELO: Instituído em 1936, o Dia do Selo visa comemorar, em cada país, a data em que o 
seu primeiro selo postal foi posto em circulação. No Brasil é comemorado em 05 de março.

DEFEITUOSODEFEITUOSO:  Selo  que  se  apresenta,  estragado,  rasgado,  com  falta  de  picotes,  ...  portanto 
impróprio para uso em nossas coleções. Em se tratando de selos raros, de grande valor, admitem-se 
certos defeitos que, todavia, devem ser indicados pelo colecionador.

E

EDITALEDITAL:  Impresso  emitido  pelas  administrações  postais  com a  finalidade  de  tornar  público  e 
oficializar o lançamento de um selo. Constitui-se em outras palavras na “certidão de nascimento do 
selo”.  Contêm  o  histórico  da  peça,  tiragem,  picotagem,  tamanho,  bem  como,  outros  detalhes 
técnicos.
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ENVELOPE DE PRIMEIRO DIAENVELOPE DE PRIMEIRO DIA: Internacionalmente conhecido pela sigla FDC, do inglês First 
Day Cover. Envelope contendo a menção "1 º Dia", composto de um ou mais selos de uma mesma 
série, obliterados com a data do dia de sua emissão ou com o carimbo comemorativo pertinente. 

ESPECIMENESPECIMEN:  É  um selo  de amostra,  enviado pelas  Administrações  Postais  à  UPU,  para  sua 
divulgação entre os países membros, bem como, a autoridades do próprio país em que é emitido, 
não tendo valor de postagem. Apresentam a sobrecarga ou perfuração SPECIMEN, AMOSTRA, 
MUESTRA,  MUNSTER, ou simplesmente uma ligeira tarja preta num dos ângulos do selo.

ERROERRO: É a variação existente em um selo, capaz de diferenciá-lo dos demais, seja em decorrência 
da impressão,  da perfuração,  da composição,  da chapa ou de outro motivo que lhe tenha dado 
origem.

F

FAC-SÍMILEFAC-SÍMILE: Este vocábulo quando aposto num selo, indica que se trata de uma imitação e como 
tal é oferecido.   

FALSOFALSO: Selo feito com fins fraudulentos, por particulares, lesando aos correios e aos filatelistas.
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FANCY CANCELLATIONFANCY CANCELLATION: Expressão inglesa que designa os carimbos com fantasias (figuras de 
animais, vegetais, estrelas, árvores de natal, objetos, desenhos ou manchas de silhueta) utilizados 
nos EUA.

FEFIBRAFEFIBRA: Federação dos Filatelistas Brasileiros

FERRUGEMFERRUGEM: Manchas que aparecem nos selos, com o tempo, produzidas por fungos. É passível 
de eliminação mediante lavagem química. A ferrugem é progressiva, podendo chegar a danificar 
irremediavelmente os selos.

FILIGRANAFILIGRANA: Marca visível, existente na trama do papel, quando o selo é colocado contra a luz ou 
mediante o emprego da benzina, no filigranoscópio – recipiente, não muito profundo, de cor preta.

FILIGRANOSCÓPIOFILIGRANOSCÓPIO: Recipiente de louça ou de plástico, preferentemente retangular, não muito 
profundo, de cor preta. Coloca-se o selo no seu interior, com a estampa voltada para baixo, e, sobre 
ele, pingando algumas gotas de benzina, a filigrana aparece mais claramente,

FIPFIP: sigla que designa a Federação Internacional de Filatelia.

FOSFORESCENTEFOSFORESCENTE:  Tipo  de  papel  com  substância  luminescente,  visível  facilmente  com  a 
lâmpada de quartzo.

FLÂMULAFLÂMULA: Associação de uma legenda publicitária a um carimbo datador.
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FRANQUIA MECÂNICAFRANQUIA MECÂNICA: Processo de franqueamento de correspondência por meio mecânico, 
podendo ser oficial quando a máquina é da administração postal ou particular, quando a máquina é 
alugada a usuários particulares. Também recebe o nome de mecanofilia. Por vezes, são adicionados 
as franquias mecânicas elementos temáticos importantes.

FRAGMENTOFRAGMENTO: Pedaço de envelope ou carta contendo selo carimbado.

I

INTEIRO POSTALINTEIRO POSTAL: É uma peça postal que compreende um selo impresso oficialmente ou uma 
marca ou inscrição indicando que um determinado valor facial, referente a um serviço postal ou 
relacionado, foi previamente pago. Gravuras ou inscrições são, em regra, acrescentados.

L

LEGENDALEGENDA: Inscrições que aparecem nos selos.

M 

MARGEMMARGEM: Espaço entre o desenho do selo e seu contorno.
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MÁXIMO POSTALMÁXIMO POSTAL:  Peça filatélica formada por cartão contendo uma imagem, selo aposto ao 
cartão e carimbo, todos eles se referindo ao motivo do selo.

O

OBLITERAÇÃOOBLITERAÇÃO:  Marca oriunda da aplicação de um carimbo no selo, evitando-se, desta forma 
que seja re-utilizado para custear serviços postais.

OBLITERADOOBLITERADO: Carimbado

ODONTÔMETROODONTÔMETRO:   Pequena  peça  em  cartão,  plástico  ou  metal,  com  uma  escala  numérica 
destinada a medir o número de picotes dos selos a cada 2 cm.

OFICIALOFICIAL: Selo utilizado para comprovar o pagamento da correspondência oficial. No Brasil, os 
selos oficiais foram utilizados entre 1906 a 1919. 

OFF-SETOFF-SET: Processo de impressão onde uma chapa de zinco e alumínio é gravada quimicamente, a 
imagem é transferida para um cilindro de borracha, e, finalmente, é feita a impressão sobre o papel, 
a partir do cilindro. Examinando selos impressos em off-set, com lupa, observamos pequenos ponto 
de cor (superfície granulada).

OLHO-DE-BOIOLHO-DE-BOI: Primeiro selo postal emitido pelo Brasil e o terceiro no mundo. Foram criados em 
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30 de novembro de 1841, através de uma lei do imperador D. Pedro II. 

OLHO DE CABRAOLHO DE CABRA: Selos emitidos em 1 º janeiro de 1850, de modelo inspirado nos Olhos-de-boi 
e cujos algarismos são impressos verticalmente nos valores 10, 20, 30, 60, 90, 180, 300 e 600 réis. 

OLHO DE GATOOLHO DE GATO: Selo emitido em 27 de agosto de 1854. Semelhantes aos Olhos de Gato, nos 
valores de 10, 30, 280 e 430 réis foram emitidos com a finalidade de facilitar a fiscalização postal 
do transporte de jornais e revistas e são coloridos (azul,vermelho e amarelo). 

ORDINÁRIO (SELO)ORDINÁRIO (SELO): Selo  comum utilizado  para  postear  correspondência,  caracterizando-se 
pela  tiragem  geralmente  ilimitada,  isto  é,  impresso  emitido  mediante  demanda,  através  da 
reutilização de uma mesma matriz, às vezes por anos a fio. 

P

PACELLIPACELLI: Série emitida pelo Brasil em 1934.

PALMARÈSPALMARÈS:  Lista de premiação.

PARPAR: Conjunto de dois selos iguais, unidos verticalmente ou horizontalmente.

PAPEL “COUCHÉ”  OU  GESSADOPAPEL “COUCHÉ”  OU  GESSADO:  Papel  cuja  superfície  é  muito  lisa  e  brilhante  sendo 
revestida de uma finíssima camada de gesso.

PAPEL PELÍCULA OU CEBOLAPAPEL PELÍCULA OU CEBOLA: Papel muito fino assemelhado à pele de cebola.
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PAPEL TINTADOPAPEL TINTADO: Papel colorido por intermédio de impressão prévia com tinta de fundo em tom 
mais suave que a cor do selo. Designa igualmente o papel que aparece colorido pela infiltração da 
tinta de impressão do próprio selo, ou por sujeira na chapa de impressão.

PAPEL ACETINADOPAPEL ACETINADO: Papel macio e ligeiramente lustroso.

PAPEL TRAMADOPAPEL TRAMADO: Papel que apresenta, apresenta, por transparência, uma trama fina.

PERFURADOS  OU  PERFINSPERFURADOS  OU  PERFINS:  São  selos  que  apresentam  perfuração,  reproduzindo  letras, 
números ou desenhos, efetuados pelos Correios ou por entidades particulares.

PICOTE OU DENTEPICOTE OU DENTE: Seqüência de furos ou dentes que delimitam um selo. Eles são obtidos por 
meio de máquinas especiais e se destinam a facilitar a separação dos selos.

PINÇAPINÇA: Instrumento para manusear selos, sem fazer pressão ou danificá-los, de vários tamanhos, 
de metal ou plástico, extremidades lisas e bem maleáveis, indispensável ao filatelista, pois evita 
totalmente o indesejável contato da mão com os dedos.
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PIGEONGRAMAPIGEONGRAMA:  Correio por intermédio de pombas. Aproveitando a instintiva qualidade dos 
pombos para regressar ao seu local de residência, independentemente de onde quer que estejam, em 
muitas  ocasiões  estas  aves  acabam  sendo  utilizadas  para  o  transporte  de  correio.  Os  mais 
conhecidos  foram  em  1870,  durante  o  cerco  de  Paris,  onde  foram  enviadas  mensagens  em 
microfilme oficiais e privadas e, em 1898, em Great Barrier Island (Nova Zelândia) estabeleceu-se 
um correio chamado "pigeongrama", entre esta ilha e Auckland.

PLISSADO OU PLIÊPLISSADO OU PLIÊ: Vocábulo proveniente do francês “plissé” , denomina as dobras ou pregas 
que acidentalmente, se verificam no papel. Tal acidente, durante o processo de impressão, costuma 
deixar faixas em branco sobre o selo.

PRECURSORESPRECURSORES: Sinônimo de pré-filatélico. São marcas postais utilizadas antes do advento do 
selo postal.

PRÉ-OBLITERADOPRÉ-OBLITERADO:  Selo  já  vendido  com a  obliteração,  feita  pelo  Correio.  Esta  prática  foi 
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iniciada, em 1920, na França.

PROVA DE ARTISTAPROVA DE ARTISTA:  É o desenho do selo feito pelo desenhador,  impresso e já em gravura 
definitiva da qual se tiraram várias provas geralmente em cor negra. As provas de artista podem ser 
assinadas pelos seus autores tendo, neste caso, uma valorização significativa.

PROVA DE CHAPAPROVA DE CHAPA:  Prova impressa,  tal como os selos, em blocos de mais de um exemplar, 
podendo ser de cor, papel ou denteado 
 

PROVA DE CORPROVA DE COR: Experimentação realizada antes da impressão definitiva do selo, visando testes e 
escolher a cor mais apropriada 

PROVA DE CUNHOPROVA DE CUNHO : Prova efetuada antes da reprodução da chapa .

PROVA DE GRAVADORPROVA DE GRAVADOR:  Prova  mostrando o  processo  evolutivo  do  trabalho  do  gravador,  e 
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produzidas por sua iniciativa .

PROVA DE LUXOPROVA DE LUXO: Provas feitas com o fim de serem oficialmente oferecidas. É o exemplar de 
selo, bloco ou mesmo folhinha, tirado em papel diferente, geralmente de melhor qualidade do que o 
utilizado para a emissão normal. 

PROVA DE PAPELPROVA DE PAPEL: Prova para escolha de papéis .

PROVA DE PRELOPROVA DE PRELO: São assim chamadas as primeiras folhas impressas de um selo, tiradas em 
papel definitivo ou não, destinadas a ajustar a máquina e a perfeita distribuição da tinta. 

PROVISÓRIOSPROVISÓRIOS:: Selo, em geral com sobrecarga, empregado para suprir a falta de selos de uma 
emissão usual.

Q

QUADRAQUADRA: Conjunto de quatro selos iguais unidos uns aos outros

R

RARIDADERARIDADE: Selo ou peça filatélica  que não é comum de se encontrar,  nas  condições que se 
apresenta.
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REGOMADOREGOMADO: É o selo que, depois de ter perdido sua goma original, por alguma razão, vem a 
receber um nova camada de cola, objetivando assim passar por novo.

REIMPRESSÃOREIMPRESSÃO: Nova triagem de um selo, utilizando-se da mesma chapa original, decorrente de 
determinação oficial. A reimpressão é muito comum em selos ordinários que tem tiragem ilimitadas 
e suas novas impressões são procedidas mediante demanda. Nas reimpressões é comum nuances de 
cor, chapas gastas, utilizações de diferentes papéis, ...

REINCISOREINCISO: Selo onde aparecem sinais de dupla impressão, parcial ou total, em alguns pontos da 
gravura.

REPARADOREPARADO: Selo concertado com habilidade. A olho nu é quase impossível verificar se um dado 
selo é reparado ou não. Para detectá-lo é imprescindível o uso de filigranoscópio ou da lâmpada de 
quartzo. No mercado filatélico  brasileiro há diversos selos reparados, em especial “Olho de Boi” e 
“Inclinados”. Os selos raros reparados não são desprezados; perdem, entretanto, grandemente seu 
valor.

RETOCADORETOCADO: É o selo que apresenta pequenas e localizadas modificações em relação ao desenho 
original, provenientes de um retoque feito na chapa, desgaste pelo uso da mesmo, ou para modificar 
certos detalhes do selo.

S

SELO COMEMORATIVOSELO COMEMORATIVO: Selo emitido por uma administração postal, com tiragem geralmente 
limitada, para comemorar um determinado acontecimento ou evento histórico. 

SELO LOCALSELO LOCAL:  Selo  emitido  numa cidade  ou  território  e  destinado unicamente  a  servir  para 
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pagamento das tarifas postais dentro dos seus limites.

SELO NOVOSELO NOVO: Selo que não foi usado postalmente, conservando-se no estado em que foi emitido. 
É também chamado de mint.

SELO USADOSELO USADO: Selo que cumpriu a sua missão, circulando postalmente, e que foi devidamente 
anulado pelos correios por meio da oposição de  marca postal.

SEMI-POSTALSEMI-POSTAL:  Recebem  esta  designação  os  selos  cujo  valor  facial  total  não  serve  para  o 
franqueio, tendo somente valor postal uma parte, destinando-se a outra a beneficência. 

SELO TIPOSELO TIPO: Selo padrão de uma emissão.

SÉRIESÉRIE: Conjunto de dois ou mais selos, emitidos em uma mesma data ou em etapas sucessivas, 
versando sobre a mesma temática ou reunindo as diferentes taxas postais em curso. No caso dos 
selos ordinários, no Brasil, as séries são conhecidas por um nome especial, como ocorre com a série 
Verticais  (1850),  Madrugada Republicana,  Vovó (1920),  Netinha (1941),  Bisneta (1954),  Vultos 
Célebres, Mulheres Famosas, Cifras, Profissões Nacionais, ...

SE-TENANTSE-TENANT: Expressão francesa significando “O que não se separa”. Filatelicamente designa o 
conjunto de dois ou mais selos, denteados ou não, nos quais o desenho encontra continuidade ou 
não em outro. Desse modo, eles não devem ser separados, tratando de tê-los para em nossa coleção.
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SINETESINETE: Marca postal, em baixo-relevo, que é utilizada sobre parafina ou cera, a fim de evitar-se a 
violação do conteúdo da correspondência.

SOBRECARTASOBRECARTA: Invólucro da carta, a mesma coisa que envelope.

SOBRECARGA OU SOBRE ESTAMPASOBRECARGA OU SOBRE ESTAMPA: É um texto ou marca posteriormente aplicado sobre 
determinado selo, para assinalar um acontecimento, reabilitá-lo ou dar-lhe um valor de franquia 
novo.  A  Romênia  após  a  recente  queda  do  regime  comunista,  frente  a  uma  elevada  taxa 
inflacionária, aplicou em alguns de seus selos sobre estampas temáticas, em formas de coisas ou 
animais.

SOBRETAXASOBRETAXA: Taxa suplementar, adicionada ao valor original de um selo, que pode ser aplicado 
com o  intuito  de  modificar  o  valor  originário  ou  para  a  obtenção de  fundos  extra,  por  vezes, 
beneficentes, destinado a juventude, catástrofes naturais, .... 

STANLEY GIBBONSSTANLEY GIBBONS: Catálogo Internacional de Selos, em inglês.

T

TALHO-DOCETALHO-DOCE:  Este sistema de gravação somente pode ser feito no metal. É o melhor e mais 
nobre método para a impressão do selo pela mais vasta variedade de tons obtidos, bem como pelo 
relevo de seus traços. Estas características tornam quase impossível a sua falsificação, dado que o 
processo de gravação único torna impossível uma réplica mesmo ao gravador original. O processo 
para fazer este tipo do gravação é inverso ao utilizado no sistema tipográfico. Isto significa que a 
parte do material que se retira da placa com o buril se enche de tinta e se leva ao papel. O gravação 
do cacográfico efetua-se no zinco, cobre ou aço.
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TAXADOTAXADO:  Carta  despachada  com porte  insuficiente,  quantia  que  será  cobrado  com multa  do 
destinatário. É universalmente indicada com a oposição da letra “T” carimbada  no envelope.

TELEGRAMATELEGRAMA: Serviço de encaminhamento de mensagens urgentes, nacional e internacional, de 
uso de pessoas físicas ou jurídicas. Pode ser enviado nas agências postais e telegráficas, via Internet 
ou por telefone, 24 horas por dia. Os formulários deste serviços, por vezes apresentam elementos 
temáticos importantes.

TIPOGRAFADOTIPOGRAFADO: Tem sua origem na xilografia, embora tenha nascido no Renascimento. Processo 
tipográfico, utilizando tipos e clichês em relevo. Quando a imprensa se industrializou foi mudado o 
material em que se trabalhava, passando da madeira ao metal, como o bronze ou o aço. Atualmente 
se  faz  sobre  linóleo  e  material  plástico.  Os  selos  impressos  por  tipografia  caracterizam-se  por 
apresentar no seu verso, na forma de um ligeiro relevo, resultante da pressão exercida pela máquina 
impressora, o efeito conhecido como pisada. O desenho é formado por traços e pontos, com os 
fundos de cor lisos.

TIRATIRA:   Fileira horizontal ou vertical,  contendo 3 ou mais selos iguais, não destacados uns dos 
outros. Ao conjunto horizontal chama-se banda. 

TIRAGEMTIRAGEM: Quantidade de selos que compõem uma emissão. Os selos comemorativos tem, em 
geral, tiragens pré determinadas, enquanto os ordinários são emitidos consoante as demandas dos 
serviços postais (tiragem ilimitada).

U

UNIÃO POSTAL UNIVERSAL (UPU)UNIÃO POSTAL UNIVERSAL (UPU):  Organização  responsável  pela  política  postal 
internacional. Esta entidade, que congrega atualmente 190 países e regiões autônomas, foi fundado 
em 1874 com o nome de União Postal Geral, tendo sua sede em Berna, na Suíça.

UNIÃO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHAUNIÃO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA: Órgão filiado à UPU, fundado em 1911 para 
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regular o serviço postal entre as administrações postais das Américas e da Espanha. 

V

VACANTE (SEDE VACANTE)VACANTE (SEDE VACANTE): Nome dado ao selo ou série de selos emitida pela Administração 
Postal da Cidade do Vaticano, durante o período em que o Trono Pontifício encontra-se vazio, por 
ocasião da morte do Papa.

VALE POSTALVALE POSTAL:  Serviço que consiste na remessa de valores, através de ordem de pagamento, 
remetido via Correios.

VALOR FACIALVALOR FACIAL: Valor de franquia que aparece impresso no selo. 

VALOR OMITIDOVALOR OMITIDO: Alguns selos são impressos em duas operações. Numa imprime-se o desenho 
e noutro o valor. Pode acontecer que uma folha deixe de receber a impressão do valor, passando os 
selos que a constituem a ser erros.
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VARIEDADEVARIEDADE:  É a presença de variações verificadas em relação ao selo-tipo de uma emissão, 
decorrentes de erros de impressão. Há variedades de cor, acidentes de picotagem, erros do desenho, 
variações de filigranas e no papel, etc. Algumas variedades são catalogadas, outras não. Algumas 
são constantes (quando se encontram sempre na mesma posição, em todas as folhas), não constantes 
ou semi-constantes (quando se encontram apenas em algumas folhas). Seus preços, por vezes, são 
bem mais elevados em relação ao selo tipo.

VERMEILVERMEIL: Medalha conferida em exposições filatélicas, com grau compreendido entre a prata e o 
ouro.

VINHETAVINHETA: Ornato tipográfico, sem poder de franquia postal, emitido por uma entidade, oficial ou 
particular,  com  o  fim  de  angariar  fundos  ou  como  instrumento  meramente  publicitário.  São 
chamados  pelos  americanos  de  Cinderela.  Quando  são  emitidas  com  fins  filatélicos,  ou  seja, 
publicidade de exposições filatélicas, chamam-se vinhetas filatélicas. 

VINHETOFILATELIAVINHETOFILATELIA: É o colecionismo de vinhetas.

V-MAILV-MAIL: Consiste em mensagens miniaturizadas, reproduzidas por microfotografias em filmes de 
16mm,  utilizada  na  2  ª  Guerra  Mundial,  em razão  do  grande  volume de  cartas  dos  soldados 
americanos para seus familiares.
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W
WADPWADP: Sigla de Word Association for the Development of Philately, Associação Mundial para o 
Desenvolvimento da Filatelia, órgão que congrega diversas entidades visando o desenvolvimento da 
Filatelia. 

WNSWNS:  Sigla  de  WADP Numbering  System (WNS),  banco de  dados  desenvolvido  pela  UPU e 
WADP, que registra os selos legalmente emitidos pelas administrações postais.

X

XIPÓFAGOSXIPÓFAGOS:  Termo médico que indica  a  separação  incompleta  entre  dois  indivíduos,  unidos 
entre si pelo apêndice xifóide do esterno. Em filatelia indica a união de dois selos diferentes. No 
Brasil podemos utilizar como exemplo os dois únicos exemplares de “Olho de Boi”, reunidos em 
par,  de diferentes valores (30 e 60 réis). É a pack strip dos franceses.

Y

YVERT TELLIERYVERT TELLIER: Catálogo Internacional de Selos. Editado na França desde 1896. 

Z

ZEPPELINZEPPELIN:Selo utilizado para pagamento de correspondência transportada a bordo de Zepelins. 
No Brasil foram emitidos no ano de 1930.
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ZEMSTVOZEMSTVO: Emissão local permitida pelo governo russo a partir de 1864, até 1917.
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