
DIA DO SELO - 2022

Foi em cinco de março de 1829 que D. Pedro I baixou o decreto que organizou os Correios
do Brasil, definindo tarifas e questões importantes para a regulamentação e o 
desenvolvimento dos serviços postais nacionais. 

Tais medidas resultaram na independência e organização dos Correios do Brasil e 
possibilitaram que em 1º de agosto de 1843 (14 anos depois) fosse emitido o primeiro 
selo postal brasileiro.

A decisão de se comemorar o “Dia do Filatelista Brasileiro” a cada 05 de março ocorreu 
bem mais tarde, em 1969, em São Paulo, durante um congresso organizado pela 
Comissão Estadual de Filatelia, com a adesão de várias entidades congêneres do país e 
em lembrança do dia em que foi baixado o decreto imperial antes mencionado.

A palavra filatelia origina-se das palavras gregas: "phílos" (que significa‘amigo’ ou ‘que 
tem afinidade por’) + "atáleia" (que significa 'isenção de taxas ou impostos), e, segundo 
filólogos, ,"atáleia" é a palavra grega mais próxima do atual conceito de selo postal.

A filatelia expande-se através de vastas áreas de estudo: filatelia tradicional, história 
postal, correio aéreo, pré-filatelia, marcofilia, inteiros postais, filatelia temática, 
aerofilatelia, astrofilatelia, maximafilia, filatelia juvenil, literatura filatélica, selos fiscais e 
outras... 

Apesar das diferenças entre os vários tipos de coleções, pelo menos um objetivo comum 
une todos filatelistas: a vontade de conhecer mais sobre um lugar, objeto, pessoa, país, 
etc, através dos selos.

O mercado de selos, além de ser composto por quem ama a filatelia, movimenta valores 
de tal forma que para comerciantes e aficcionados, as vendas e aquisições de selos 
representam investimentos, e em alguns países a filatelia pode ser mais lucrativa do que 
investir nas Bolsas de Valores.

E é assim, entre pinças e  lupas, catálogos e classificadores, envelopes e selos, que nós, 
filatelistas, somos atraídos pela história e arte contidas em cada estampa e, desta forma, 
ao colecionarmos, cuidamos de manter viva a cultura postal e universal que habita em 
cada "pedacinho de papel" chamado de selo!
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