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SObrE OS SELOS  AbOUT THE STAMPS  

Edital nº 14
Artista: Alan Magalhães
Processo de Impressão: Ofsete
Folha: 24 selos
Forma de emissão: se-tenant com 3 selos
Papel: Cuchê gomado
Valor facial: R$2,00 cada selo
Tiragem: 900.000 selos
Área de desenho: 1º e 3º selos 27,5mm x 
35mm - 2º selo 30mm x 35mm
Dimensões do selo: 30mm x 40mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 21/7/2014
Local de lançamento: Rio de Janeiro/RJ
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2017 (este prazo não 
será considerado quando o selo/bloco for 
comercializado como parte integrante das 
coleções anuais, cartelas temáticas ou 
quando destinado para fins de elaboração 
de material promocional). 
Versão: Departamento de Filatelia e
Produtos/ECT.

Os produtos podem ser adquiridos na loja 
virtual dos Correios: www.correios.com.br/ 
correiosonline ou na Agência de Vendas a 
Distância - Av. Presidente Vargas, 3.077 
- 23º andar, 20210-973 - Rio de Janeiro/ 
RJ - telefones: (21) 2503-8095/8096; Fax: 
(21) 2503-8638; e-mail: centralvendas@ 
correios.com.br. Para pagamento, envie 
cheque bancário ou vale postal, em nome 
da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, ou autorize débito em cartão 
de crédito American Express, Visa ou 
Mastercard.
Código de comercialização: 852009887

Stamp issue nº 14
Art: Alan Magalhães
Print system: Offset
Sheet size: 24 stamps
Form of issuing: se-tenant with 3 stamps
Paper: Gummed chalky paper
Face value: R$2,00 each stamp
Issue: 900,000 stamps
Design area: 1st and 3rd stamps 27,5mm x 
35mm - 2nd stamp 30mm x 35mm
Stamp dimensions: 30mm x 40mm
Perforation: 12 x 11,5 
Date of issue: July 21st, 2014
Place of issue: Rio de Janeiro/RJ
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31st, 2017 (this delay 
does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of yearly 
collections, as thematic cards, or yet, 
whenever they are meant to be distributed 
as promotional items).
English version: Department of Philately
and Products/ECT.

Orders can be sent to the following address: 
Distance Sales Office - Av. Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar, 20210-973 - Rio 
de Janeiro/RJ, Brazil. Telephones 55 21 
2503 8095/8096; Fax 55 21 2503 8638; 
e-mail: centralvendas@correios.com.br. For 
payment send authorization for charging 
to credit cards American Express, Visa or 
Mastercard, or international postal money 
order (for countries with which Brazilian Post 
has signed agreements).

Code: 852009887

EDITAL 14 – 2014

Emissão Comemorativa
Commemorative Issue

Centenário da Seleção brasileira de Futebol
100 Anos da CbF
100th Anniversary of the Brazilian National Football Team
100 Years of the CBF

A emissão, composta por três selos no 
formato se-tenant, sintetiza a trajetória 
vitoriosa da Seleção Brasileira de Futebol, 
desde sua formação inicial até hoje. O 
selo à esquerda traz a foto da primeira 
Seleção Brasileira de Futebol em seu jogo 
de estréia, em 1914. Tendo ao fundo a 
bandeira nacional, o segundo selo exibe 
jogadores em ação, com o primeiro uniforme 
usado pela Seleção e o traje de goleiro da 
Seleção tricampeã de 1970. O terceiro selo 
destaca um jogador com o uniforme atual. 
Cada selo divulga um escudo das entidades 
organizadoras da Seleção Brasileira de 
Futebol no decorrer da história: FBS – 
Federação Brasileira de Sports, CBD – 
Confederação Brasileira de Desportos, 
e a atual CBF – Confederação Brasileira 
de Futebol. A folha de selos apresenta, 
também, na lateral esquerda, a imagem 
de um jogador representando o primeiro 
time da Seleção e o título da emissão. Foi 
utilizada a técnica de computação gráfica.         

The issue, composed of three stamps in se-
tenant format, summarizes the successful 
trajectory of Brazilian Football National 
Team from its initial formation until today. 
The stamp on the left brings the photo of 
the first Brazilian National Team in their 
opening game in 1914. With the Brazilian 
Flag on the background, the second stamp 
shows players in action, with the first uniform 
worn by national team and the goalkeeper 
uniform of the three-time champion of 1970. 
The third stamp highlights a player with 
the current uniform. Each stamp discloses 
the shields of the entities organizers of the 
Brazilian National Team throughout history: 
FBS - Brazilian Federation of Sports, 
CBD - Brazilian Sports Confederation, 
and the current CBF - Brazilian Football 
Confederation. The stamps sheet also 
shows, on the left side, the image of a player 
representing the first squad of the national 
team and the title of the issue. It was used 
computer graphics technique.



JOSÉ MArIA MArIN
Presidente da CbF

A Seleção Brasileira de Futebol foi formada, oficialmente, com a fundação 
da Federação Brasileira de Sports (FBS), a atual CBF – Confederação 
Brasileira de Futebol, em 8 de junho de 1914.  O primeiro uniforme utilizado 
pela seleção brasileira data de 21 de julho de 1914, no primeiro jogo - 
considerado não oficial pela FIFA - Fédération Internationale de Football 
Association - contra a equipe inglesa do Exeter City, que excursionava pela 
América do Sul. O jogo foi realizado no Estádio das Laranjeiras, no Rio de 
Janeiro, com a vitória do Brasil por 2 a 0. 

O primeiro título do selecionado brasileiro viria dois meses depois. Em 
uma disputa com a Argentina, o Brasil venceu por 1 a 0 e levou a Copa 
Rocca (atual Superclássico das Américas). O jogo foi realizado no campo do 
Club Gimnasia y Esgrima, em Buenos Aires. 

O primeiro distintivo na camisa apareceu no ano de 1917, com o escudo 
da antiga CBD – Confederação Brasileira de Desportos, sucessora da FBS, 
e foi utilizado apenas na partida contra a Argentina, pelo campeonato Sul-
Americano. Até então, o Brasil, jamais havia utilizado um distintivo em suas 
camisas. 

Em 1930 a seleção participa da primeira edição da Copa do Mundo, 
no Uruguai. A Seleção Brasileira de Futebol é a única que participou de 
todas as Copas do Mundo, até os dias de hoje.  É a maior vencedora da 
história desse torneio, com cinco conquistas, nos anos de 1958, 1962, 
1970, 1994 e 2002. Ganhou, também, os títulos mundiais Sub-20 em 
1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. Já na categoria Sub-17, venceu em 1997, 
1999 e 2003.

Em 1954, houve um concurso para a escolha do novo uniforme com as 
cores da bandeira nacional. Surgia, assim, a camisa canarinho, reconhecida 
mundialmente como a marca registrada da Seleção Brasileira de Futebol.

Em 8 de junho de 2014, completam 100 anos da fundação da Federação 
Brasileira de Sports (FBS), que deu origem à Confederação Brasileira de 
Desportos (CBD), em 1916, e que, a partir de 1979, passou a denominar-se 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

Na comemoração de seu centenário, a CBF reinaugura o novo Centro de 
Treinamento da Seleção Brasileira, a Granja Comary, localizada na cidade 
de Teresópolis (Rio de Janeiro), e uma nova sede própria localizada na 
Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), onde, também, será inaugurado o “Museu 
CBF Experience”, o museu de futebol mais completo sobre a história, os 
troféus e as experiências vividas pela Seleção Brasileira e pela CBF. 

Com essa emissão, os Correios homenageiam o Centenário da Seleção 
Brasileira de Futebol e, por conseguinte, os 100 Anos da CBF, demonstrando 
o quanto é importante esse esporte que nos deu tantas vitórias, e que 
inúmeras vezes hasteou, mundialmente, a bandeira nacional.

100th Anniversary of the brazilian National Football Team
100 Years of the CbF

The Brazilian Football Team was officially formed with the foundation 
of the Brazilian Sports Federation (FBS), now CBF - Brazilian Football 
Confederation, on June 8th, 1914.   The first uniform worn by the Brazilian 
team dates back to July 21st, 1914, in the first game - considered as unofficial 
by FIFA - Fédération Internationale de Football Association - against the 
British team of Exeter City, which was on a tour in South America. The game 
was held at Estádio das Laranjeiras, in Rio de Janeiro, with the victory of 
Brazil by 2 to 0. 

The first title of the Brazilian National Team would come two months 
later. In a match against Argentina, Brazil won by 1 to 0 and took the Rocca 
Cup (now Superclassic of the Americas). The match took place at Club 
Gimnasia y Esgrima, in Buenos Aires.

The first badge on the team jersey appeared in the year 1917, with 
the shield of the former CBD - Brazilian Sports Confederation, successor 
of FBS, and was used only in the match against Argentina, for the South-
American championship.  Until then, Brazil had never used a badge on its 
jerseys. 

In 1930 the team participates in the first edition of the World Cup, in 
Uruguay. The Brazilian Football Team is the only one to participate in 
all World Cups, until today. It is the greatest winner in the history of the 
tournament, with five victories, in the years 1958, 1962, 1970, 1994 and 
2002. It also won the Sub-20 world titles in 1983, 1985, 1993, 2003 and 
2011. In the Sub-17 category it won in 1997, 1999 and 2003.

In 1954 there was a contest for the selection of the new uniform with the 
colors of the national flag. Thus, the yellow shirt, world widely recognized as 
the trademark of the Brazilian National Football Team, came to be.

On June 8th, 2014, we celebrate 100th anniversary of the foundation 
of the Brazilian Sports Federation (FBS), which gave rise to the Brazilian 
Sports Confederation (CBD), in 1916, and that, as of 1979, was renamed 
Brazilian Football Confederation (CBF). 

In celebration of its 100th anniversary, the CBF reopens the new Training 
Center of the Brazilian National Team, the Granja Comary, located in the 
city of Teresópolis (Rio de Janeiro), and its new headquarters located 
in Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), where will also be opened the “CBF 
Experience Museum”, the most complete football museum on the history, 
trophies and experiences lived by the Brazilian National Football Team 
and by CBF.  

With this issue, the Brazilian Post celebrates the 100th Anniversary of 
the Brazilian National Football Team and, therefore, the Centenary of CBF, 
demonstrating how important this sport is, and which gave us so many 
victories and hoisted the Brazilian flag so many times all over the world.

JOSÉ MArIA MArIN
President of CbF

Centenário da Seleção brasileira de Futebol
100 Anos da CbF


