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MAXIMAFILIA: UMA OPÇÃO DENTRO DA FILATELIA –  V 
        Prosseguindo:
          Para a realização de Máximos-Postais (Maximum-Card) existem normas (estatutos) estabelecidas pela Comissão de Maximafilia da F.I.P.
        
          3 – O CARIMBO
          c) Concordância de Tempo -  A data da obliteração deve estar dentro do período de validade do selo, isto é, entre o primeiro dia de circulação até o último dia de comercialização pela Administração Postal. A concordância de tempo deve ser observada, especialmente nos lançamentos de selos em congressos, Exposição Postal do país emissor do selo.
          d) Carimbos de propaganda de uma administração no exterior ( a maioria por ocasião de congressos, feiras, exposições, etc.), que não sejam especificamente destinados ao cancelamento de correspondência, não são reconhecidos.
          e) As obliterações podem ser feitas com carimbo datador comum (data e local da Agência Postal), carimbo especial ou carimbo de propaganda aplicados à máquina ou manual, bem como qualquer carimbo para obliteração de  correspondência.
          f) Concordância do motivo – Uma obliteração torna-se mais valiosa se for ilustrada e se completar harmonicamente a unidade do selo e o cartão-postal. Essa concordância máxima pode ser obtida através de carimbos de máquina ou manual. Porém o mais importante do que a concordância da ilustração é a concordância de lugar.
          g) Carimbos de selos, que se encontram fora do país de emissão do selo, apresentam problemas especiais, tal como: caso o selo emitido  homenageie um acontecimento ocorrido em outro país, uma paisagem, obra ou documento de outro país não é possível a realização de um Máximo-Postal, uma vez que não é possível a concordância de lugar. 
          h) Uma obliteração recebe o conceito “máximo”  quando é feita no dia da comemoração do acontecimento  ou da homenagem à pessoa; “muito bom” quando ocorre no primeiro dia da emissão (contanto que haja, também, concordância de lugar) e “ satisfatório ”, em outras datas. 
           ( Fonte: Revista COFI – Correio Filatélico - ECT)  . 

 FILATELIA 77 > Loja Filatélica especializada em vendas pela Internet – Aqui você encontrará todo o material que você precisa para ampliar a sua coleção. Acesse www.filatelia77.com.br  e conheça as novidades. Agora já estão com novo número de telefone.
 Anotem : 0**11 – 4607-9148 .

LUBRAPEX 2006 – EXPOSIÇÃO FILATÉLICA LUSO-BRASILEIRA -    De 30 de outubro a 5 de novembro de 2006, nas dependências do Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, será realizada a XIX Exposição Filatélica Luso-Brasileira (LUBRAPEX-2006), promovida pela Federação Brasileira de Filatelia, com apoio do Clube Filatélico do Brasil e patrocínio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Participarão filatelistas do Brasil, de Portugal e de outros países de língua portuguesa. 

III  ENCONTRO NACIONAL DE FILATELIA E NUMISMÁTICA DE TAQUARA – RS. ÿ
