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Apresentação

             Sou um filatelista temático 
                 por mutação no DNA!



Agradecimentos

                                             

                                          
                                          Troca constante de  

                                         experiências com
                                          os mais experientes 



Premiações

 A coleção tem ouro FIP em: Bandung – 
2017 e Brasília - 2017



Ponto de vista da apresentação

                                             

      Identificar as partes que compõe o todo.



Filatelia

 Filatelia é o estudo e o colecionismo de 
selos postais e materiais relacionados. 

 A filatelia tem várias áreas de estudo.
 A filatelia temática é uma destas áreas.
 A petrofilatelia, por sua vez, é uma 

especialidade da filatelia temática. 



Conceito de Filatelia Temática

“Um conjunto composto de elementos 
filatélicos colocados de tal maneira que faça 
ressaltar um tema. (...)



Conceito de Filatelia Temática

“… De fato, uma coleção temática assenta 
sobre dois pilares, por um lado, o tematema 
(petróleo) baseado na ilustração ou no sentido 
do selo, acompanhado de um texto explicativo, 
e por outro lado, a filateliafilatelia que constitui o único 
material de base da coleção” (Frans de Troyer)



Tema
 Origem no vocábulo latino “thema”.
 Assunto ou matéria de que se trata ou que 

se quer desenvolver numa coleção.
 Proposição, de que se vai tratar ou que se 

vai provar.



Fio condutor

 “O tema é a ideia básica que, tal como um fio 
condutor, liga todos os elementos filatélicos. 
O desenvolvimento do tema é a razão de ser 
da incorporação dum selo ou de uma 
obliteração numa coleção.” (Troyer)



Fio condutor

 É coluna vertebral da 
coleção.



Podemos limitar a filatelia?

 Não existe, sob qualquer pretexto, 
justificativas plausíveis para limitação da 
filatelia.



Podemos limitar a filatelia?

 Na estruturação da coleção temática 
devemos dispor de todos e mais variados 
tipos de elementos filatélicos (selos, 
obliterações, inteiro postais, formulários de 
telegramas, cadernetas, etc.), independente 
do país que os emitiu ou da época.



Podemos limitar a filatelia?

 Não / Não / Não



Podemos limitar a filatelia?

 “Limitar o desenvolvimento filatélico é 
contraditório com uma das regras essenciais 
da filatelia temática: ela dispõe de tudo o que 
a filatelia pode oferecer não só de todas as 
espécies de elementos filatélicos (selos, 
obliterações ...) como também das emissões 
filatélicas de qualquer país.” (Troyer)



Material Filatélico Apropriado

 Material postal filatélico apropriado é aquele 
que, para o propósito de envio por correio ou 
outros meios de comunicação postal, tem 
sido emitido, projetado para emissão, ou 
produzido na preparação da emissão, e 
usado postalmente ou tido como válido para 
tal fim por governos, agências postais locais 
ou privadas, assim como por outras 
autoridades devidamente encarregadas ou 
autorizadas. 



Selo

 O selo é o elemento básico de uma coleção 
filatélica temática, JAMAIS O ÚNICO.

 Conceito: é um papel valor, emitido por uma 
administração postal oficial, destinado ao 
franqueamento de cartas ou outros serviços 
postais. 



Ordinários ou comemorativos

 Ambos podem e devem ser empregados



Conjunto de Selos

                               (Se tenant)



Selo: Apêndice ou vinheta
 Algo que vem junto (grudado, anexado) 

com o selo postal



Selos com Publicidade

Sim



Selos: Auto adesivos?

 Sim



Não emitidos ? Ilegais?

 Sim



Sobrecargas

 Uma sobrecarga consiste num número, 
texto, lista, tarja ou ilustração oposta, num 
segundo momento (segunda impressão), 
sobre um selo ou série de selos já emitido.



Blocos (Souvenir Sheet)

 Formado de um ou mais selos  



Perfins



Erros de Impressão

 Variedades: erros, dobras, variação de cor...



Tetê-bêche
Cabeças invertidas - sim



Transferência no verso

 Impressões no verso (Transfer / Mirror)



Podemos enfocar a Mídia
 Atenção no material (mídia) onde o selos 

foi impresso e nas suas peculiaridades.



Formas da emissão

 Forma artística da emissão postal



Specimen

 Mostra



Provas e ensaios de selos, … I

 Artista, impressão,  ...



Provas e ensaios de selos,… II

 … do processo de impressão



Provas e ensaios de selos,… III

 Deve ter ao menos uma folha de estudo



Plates

 A estrutura para impressão do selos



Black proof - Áustria

Usar com reservas.



Cadernetas
 Trata-se de um caderno de selos, provido de 

capa.
 Os franceses o chamam de “carnet' e os 

americanos de “booklet”. 



Cadernetas: Partes internas

Plenamente aproveitáveis!



Carimbos Comemorativos 
 Preferência para carimbos em peças 

realmente circuladas, bem como os “plates” 
e provas.



Carimbos de Fantasia (Fancy 
Cancel)

 Nos primórdios da filatelia (no período 
clássico), os carimbos apresentavam-se de 
várias formas (pontos, barras, círculos, etc.) 
visando sempre cobrir boa parte da 
superfície dos selos no firme propósito de 
inutilizá-lo.



Carimbos Datadores
 “Por vezes, abusa-se do carimbo que é 

utilizado de qualquer maneira, porque se lhe 
dá um significado que ele não tem. Não 
convém utilizar um carimbo datador de 
Rhondorf de 19.4.1969, para indicar que 
Konrad Adenauer aí morreu nesse dia.” 
(Troyer)



Etiquetas ou carimbos para o 
Correio Registrado

 Algumas administrações postais autorizam o 
uso de etiquetas ou carimbos com inscrições 
relativas ao evento, o que as reveste de 
cunho temático.



Flâmulas

 Fruto da mecanização.



Franquias Mecânicas I

 Franquias mecânicas são impressos que as 
agências de correios utilizam, no 
porteamento de correspondências, em 
substituição ao selo postal.



Franquias Mecânicas II
 Os cartões de registro de franquias, prova, 

plates e specimens também pode ser usadas



Carimbos Complementares
 carta registrada, enviada via aérea, 

devolvida, expressa, com endereço 
desconhecido, postada depois da hora (DH),  
com aviso de recebimento (AR), mediante 
mão própria (MP), taxada (T), impresso ou 
na identificação de um posto de correio 
temporário ou ambulante.



Censuras

Encontramos elementos interessantes em 
matéria de censuras no que concerne a 
temática.



Cartas Acidentadas
Incidentes do transporte



Correspondência Oficial
 Retratam inúmeros serviços



Fieldpost
Cartas de campos de batalhas.



FDC
 Os FDC são sobrescritos ilustrados, 

confeccionados pelas administrações postais 
ou por particulares, especificamente para aí 
se colar um selo, série de selos ou bloco, 
obliterado por ocasião do primeiro dia de sua 
emissão, com um carimbo pertinente. 



Máximo Postal
 Os máximos postais constituem-se em 

postais ilustrados (suporte), providos dum 
selo tratando do mesmo motivo da ilustração, 
adicionado de uma obliteração que deve 
estar correlacionada com o assunto.



Inteiros Postais - I

 “Um inteiro postal é um documento filatélico 
(postal ou documento) que têm por ele 
próprio, poder de franquia.”



Inteiros Postais - II

 O inteiro acaba sendo reconhecível, em 
regra, pelo selo pré-impresso diretamente 
sobre o postal, cinta ou envelope.



Inteiros Postais - III
 Existem entretanto exceções, quando neste 

consta outra indicação (Porte Pago), bem 
como, as famosas ...

Busta Lettera Postale.



Inteiros Postais - IV

 Os inteiros devem ser apresentados em sua 
totalidade em nossas coleções. É 
inadmissível cortá-los ou refilá: atos de 
verdadeira mutilação destas peças



Inteiros Postais - V
 Devemos atentar para o fato de que os 

inteiro podem ser:  oficiais (inteiramente 
emitidos pelos correios), autorizado pelos 
correios ou privados.



Inteiros Postais - VI

- Publibel (Belgas) e Eco Cards (Japoneses)



Inteiro Postal - VII

Specimes, provas e erros são bem-vindos



V-Mail / Airgraph
Tratam-se de peças únicas na história postal 
universal. 



Formulários de Telegrama

 Existem significativas semelhanças entre os 
telegramas e as cartas.



Recibos de Telegrama

 Comprovantes de postagem de um 
telegrama.



Envelopes de Cheque Postal

 Trata-se de envelope oficial utilizado pelos 
correios da França, Bélgica, Alemanha, 
Marrocos, dentre outros, em seus serviços 
de Cheque Postal.



Outros Itens

 Recibos de Carta Registrada e coupon-
réponse.



Estudo e conhecimento do tema

 O estudo do tema deve ser profundo.
 Apenas estudando podemos incluir 

determinadas peças
 Pesquisa tem duas frentes: a temática e a 

filatélica



Estudo e conhecimento do tema
 Diversas fontes:



Exemplo:

 Qual a relação do petróleo com Walter 
Raleigh?



Resposta
 Walter Raleigh, em 1595, viu um lago de 

Asfalto em Trinidad Tobago. Os nativos 
usavam o asfalto para calafetar suas 
embarcações.

 Sem estudo não eu saberia isto!



Equilíbrio no uso das peças

Tudo reside no equilíbrio afinal:



Criatividade
Seja na forma de contar o tema ou na forma 
de aproveitar as peças:



Conclusão

 Muita pesquisa filatélica! Muito Estudo!



Final

 Grato pela atenção


