PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO: Assine o FILACAP (R$ 50,00- um ano ou R$ 100,00- 2 anos)
AGORA e receba as edições de 2022 e 2023. E-mail: ac.filacap@gmail.com.

*FILATELIA – NOVIDADES

*BRASIL- 09.10.2022, Bicentenário da Independência – Presença dos Correios (Emissão Comemorativa). Detalhes
Técnicos- Edital nº 15; arte: Taisa Borges; processo de impressão: Ofsete; papel: cuchê gomado; apresentação: folha
com 12 selos; valor facial: 1º Porte da Carta; tiragem: 96.000 selos; área de desenho: 35 x 25mm; dimensão do selo:
40 x 30mm; picotagem: 11,5 x 12; locais de lançamento: Brasília/DF, Belém/PA e Rio de Janeiro/RJ; impressão: Casa
da Moeda do Brasil. Sobre o Selo- Esta emissão do conjunto do Bicentenário da Independência destaca a presença
dos serviços de correios na entrega de correspondências, contendo notícias e informações acerca todo o cenário que
se desenrolava. Na esquerda do selo está o desenho de um personagem com vestes coloniais entregando um malote
com envelopes, e na porção direita, dois indígenas – seguindo o relato histórico que percorriam o caminho em duplas
- se embrenhando pela mata. Logo acima do personagem que contrata o serviço de entrega está um desenho de uma
construção com o nome Correios, aqui retratado de forma simbólica. A técnica usada foi ilustração manual com lápis
de cor.

*ALDERNEY (GUERNSEY)- 09.06.2022, 20 anos do Alderney Wildlife Trust (4 selos). 24.08.2022, 175 anos do quebra-mar de
Alderney (bloco).

*ARGENTINA- 25.08.2022, 35 Anos do Hospital de Pediatria Garrahan (selos e outras peças). 04.10.2022, 150 Anos do Serviço
Meteorológico Nacional (bloco). 11.09.2022, Dia Mundial dos Correios (1 selo). 14.10.2022, 60 Anos de Relações Diplomáticas
Argentina-Coreia (1 selo).

*BIELORRÚSSIA (BELARUS)- 15.09.2022, 100 Anos da Biblioteca Nacional da Bielorrússia (bloco). 16.09.2022, Regiões da
Bielorrússia – Região de Vitebsk (3 selos). 22.09.2022, 1.030 anos do Cristianismo Ortodoxo (bloco). 02.10.2022, Dia Mundial do
Professor (1 selo).

*BÓSNIA E HERZEGOVINA – CORREIO CROATA EM MOSTAR- 04.10.2022, Dia Mundial dos Animais – Akita Inu (1 selo). 09.10.2022,
150 Anos da Associação de Artistas e Cultura Croata (1 selo).

*COLÔMBIA- 05.08.2022, 150 Anos de Relações Diplomáticas Colômbia – Alemanha (mini folha). 25.08.2022, Personalidades de
todas as Épocas I (mini folha).

*ESLOVÊNIA- 23.09.2022, a) Fontes na Eslovênia - Lož (bloco); b) Fauna – Lobo (3 selos; 1 bloco); c) Ano de Tartini – Giuseppe
Tatini, 1692-1770 (1 selo); d) Momentos Históricos do Património Técnico da Eslovénia - Telefone automático Iskra ATA 11 (1
selo); e) Segurança Rodoviária (1 selo).

*GÃMBIA-30.09.2022, Em Memória – Mikhail Gorbachov (mini folha). 10.10;2022, Rei Charles II (bloco; mini folha).

*GRANADA- 21.06.2022, Aniversário do Príncipe William (mini folha). 08.09.2022, Em Memoria à Rainha Elizabeth II (mini folha).
17.10.2022, Rei Charles III (mini folha; bloco).

*GUERNSEY- 22.06.2022, Emissão SEPAC – Travessuras da Gaivota (4 selos). 24.08.2022, O Livro de Ebenezer Le Page (6 selos).
24.08.2022, Coração da Floresta (1 selo).

*IRAQUE- 10.08.2022, Fundos de Investimentos Cristãos, Yazidis e Batistas no Iraque (7 selos

*MÔNACO- 04.10.2022, Filmes rodados em Mônaco (4 selos). 17.10.2022, Copa do Mundo de Catar (1 selo).

*NORUEGA- 17.06.2022, a) 50 Anos da Descriminalização da Homossexualidade (1 selo) 150 Anos do Post Horn (1 selo).
01.10.2022, a) Pesquisa, Inovação e Tecnologia (2 selos); b) 150 Anos do Museu Universitário Ártico (bloco).

*NOVA ZELÂNDIA- 05.10.2022, a) Natal 2022 (mini folha); b) Equipe de Rugby Feminino Black Ferns (mini folha).

*REPÚBLICA TURCA DE CHIPRE DO NORTE- 09.05.2022, Emissão EUROPA – Histórias e Mitos (2 selos). 19.09.2022, Arquitetura
Tradicional (2 selos). 13.10.2022, Copa do Mundo de Futebol – Catar (2 selos).

*PARAGUAI- 21.06.2022, Campanha Anti Corona – Vamos erradicar o COVID-19 (bloco). 28.06.2022, 60 Anos de Relações
Diplomáticas com a coreia do Sul (1 selo). 22.07.2022, 20ª Conferência Mundial dos Conselhos Supremos – Assunção (1 selo).
25.08.2022, Personalidades – Jacinto Herrera, 1919-1969 (1 selo).

*TRISTÃO DA CUNHA- 03.10.2022. O Legado de Jacques Cousteau, 1910-1997 (4 selos). 06.10.2022, Espécies Migratórias (34
selos).

*TURQUIA- 01.04.2022, EXPO 21 Hatay (bloco). 07.04.2022, Gazi Mustafa Kemal Paşa 1881-1938 (2 selos). 23.04.2022, Pipas (2
selos). 09.05.2022, Emissão EUROPA – Histórias e Mitos (2 selos). 17.05.2022, Queijos (2 selos). 05.06.2022, Dia Mundial do Meio
Ambiente – Mudanças Climáticas (2 selos).

*URUGUAI- 15.09.2022, Personalidades – Dr. Amilcar Vasconcellos, 1915-1999 (1 selo). 20.09.2022, Personalidades – Conception
“China! Zorilla, 1922-2014 (1 selo).

*MOEDAS – NOVIDADES

*AUSTRÁLIA- 2022, 75 anos da Australian Signals Directorate Intelligence Unit. Dados Técnicos: valor facial: 0,50 AUD;
composição: Cu-Ni; diâmetro: 31,51 mm; peso: 15,50 g; cunhagem: Royal Australian Mint (Austrália).

*BÉLGICA- 2022, 20 Anos do Euro. Dados Técnicos- valor facial: 2 ½ EUR; composição: latão; diâmetro: 25,65 mm; peso: 10,50 g;
arte: Luc Luycx e Pannos Goutzemisis; produção: 17.500 peças.

*ESLOVÁQUIA- 2022, Área Panorâmica Protegida de Kysuce. Dados Técnicos- valor facial: 20 EUR; composição: Ag 925/1000;
diâmetro: 40,00 mm; peso: 33,63 g; cunhagem: Mincovňa Kremnica (Eslováquia); arte: Karol Ličko e Dalibor Schmidt.

*LITUÂNIA- 2022, Série Regiões Etnográficas da Lituânia: Suvalkija. Dados Técnicos- valor facial: 2 EUR; composição: anel externoCu-Ni; disco central- Ni-latão, Ni e Ni latão (3 camadas); diâmetro: 25,75 mm; peso: 8,50 g; espessura: 2 mm; cunhagem: Lithuanian
Mint (Lituânia).

*MÉXICO- 2022, Bicentenário da Marinha Armada do México. Dados Técnicos- valor facial: 20 pesos (MXN); composição: anex
externo- Al-Bronze e disco central- Cu-Ni-Zn; diâmetro: 30,00 mm; peso: 12,67 g; cunhagem: Casa de Moneda de México.

*REINO UNIDO- 2022, Série Inovação na Ciência: Alan Turing. Dados Técnicos- valor facial: 0,50 GBP; composição: Cu-Ni; diâmetro:
27,30 mm; peso: 8,00 g; cunhagem: The Royal Mint; arte: Matt Dent e Christian Davies.

*CÉDULAS – NOVIDADES

*LIBÉRIA- 2022, cédulas de 20, 50, 500 e 1000 dólares (LRD) com milênio 2022. Dimensões: 20 dólares – 133 x 66 mm; 50, 500 e
1000 dólares – 143 x 66 mm.

*MÉXICO- 06.06.2022, Comemorativa ao Bicentenário da Consolidação da Independência Nacional. Dimensões: 120 x 65 mm.

*CARTOFILIA

*POSTAIS TEMÁTICOS – MAPAS- Temos divulgado em praticamente todas as edições deste informativo os postais de cidades (a
maioria brasileiras) ou, como preferem alguns, de lugares turísticos. Mas, nestes tempos de exposições virtuais, temos visto belos
postais temáticos formando interessantes coleções. Aqui divulgamos um dos temas muito procurados no exterior: MAPAS. Os
acima são editados pelo nosso colaborador e associado Esdras Nobre Rebouças, de Parnamirim/RS (WhatsApp: 84-98818-2753).

*DIVERSOS
=PROGRAMAÇÃO FILATÉLICA 2022
-14.01- Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim (Emissão Especial); peça: 01 selo; local de lançamento: Salvador/BA.
-28.04- Centenário da Semana de Arte Moderna (Emissão Comemorativa); peça: 01 bloco; local de lançamento: São
Paulo/SP.
-03.05- Pôr do Sol (Emissão Especial); peças: 15 selos; local de lançamento: Brasília/DF.
-04.05- Profissões – Bombeiros (Emissão Especial); peça: 01 selo; locais de lançamento: Brasília/DF, Fortaleza/CE e
Porto Velho/RO.
-13.06- Homenagem a Daniel Azulay (Emissão Especial); peça: 01 selo; local de lançamento: Rio de Janeiro.
-16.06- Série Relações Diplomáticas: Brasil Irlanda – Centenário da primeira publicação da obra Ulysses (Emissão
Comemorativa); peça: 01 selo; local de lançamento: Brasília.
-17.06- Bicentenário da Independência – Marca do Bicentenário (Emissão Comemorativa); peça: 01 selo; local de
lançamento: Brasília/DF.
-25.06- Bicentenário da Independência – Movimentos populares (Emissão Comemorativa); peças: se-tenant com 2
selos; local de lançamento: Cachoeira/BA.
-29.06- Emissão Conjunta Brasil e Portugal - Série 200 anos de Independência do Brasil: Independência do Brasil
(Emissão Comemorativa); peça: 01 selo; local de lançamento: Brasília/DF.
-01.07- As Vilas e Populações Caiçaras do Brasil (Emissão Especial); peças: 1 selo: local de lançamento:
Guaraqueçaba/PR.
-01.08- Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul (Emissão Comemorativa); peça: se-tenant com 3
selos; locais de lançamento: Recife e Rio de Janeiro/RJ.
-20.08- Bicentenário da Independência – Personalidades (Emissão Comemorativa); peças: 04 selos; locais de
Lançamento: Recife/PE e Salvador/BA.
-07.09- Centenário do Rádio (Emissão Comemorativa); peças: bloco; locais de lançamento: Brasília/DF e Rio de
Janeiro/RJ
-22.09- Mercosul – Fauna e flora – Suculentas (Emissão Especial); peças: bloco com 4 selos; locais de lançamento:
Brasília/DF e São Paulo/SP.
-09.10- Bicentenário da Independência – Participação dos Correios (Emissão Comemorativa); peças: 01 bloco e 02
selos; locais de lançamento: Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ.
-31.10- Natal 2022 (Emissão Comemorativa); peças: 02 selos; locais de lançamento: a definir.
-09.11- Centenário da Escola de Educação Física do Exército (Emissão Especial – Cota – artigo 9º da Portaria
2.014/2021/MCOM): peça: 1 selo; local de lançamento: Rio de Janeiro/RJ.
-15.11- Bicentenário da Independência – Prédios Históricos (Emissão Comemorativa); peças: 2 blocos; locais de
lançamento: Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.
-02.12- Vacinas (Emissão Especial); peças: 1 bloco: local de lançamento: adefinir.
-13.12- Série América – Upaep: Arte – Forró (Emissão Especial); peça: a definir; local de lançamento: a definir.
OBSERVAÇÕES: I. Conforme Parágrafo 1º do artigo 9º da PORTARIA Nº 2.014/2021/SEI-MCOM, DE 17 DE FEVEREIRO
DE 2021, o Ministério das Comunicações – MCOM, poderá promover a inclusão de até 8 (oito) motivos adicionais ao
total eleito pela CFN, na Programação Filatélica em curso.
II. Conforme Parágrafo 5º do artigo 9º da PORTARIA Nº Nº 2.014/2021/SEI-MCOM, a ECT poderá promover a inclusão
de até 4 (quatro) motivos adicionais ao total eleito pela CFN na Programação Filatélica em curso. Já foram incluídos
02 motivos para 2022.
III. Esta Programação está sujeita a alterações a qualquer momento. Consulte-a no Blog da Filatelia.
* Emissão anual com temática comum para os países membros do Mercado Comum do Sul;
** UPAEP – União Postal das Américas, Espanha e Portugal.
*BRASIL – TEMAS DA PROGRAMAÇÃO DE SELOS POSTAIS DE 2023:
Os oito principais motivos escolhidos após a votação na 120ª Comissão Filatélica Nacional retratam fatos históricos,
personalidades e a diversidade cultural do país. São eles:
-Homenagem a Lygia Fagundes Telles;
-Mercados Centrais do Brasil;
-Moedas brasileiras;
-Faróis brasileiros;
-Dia Mundial da Amamentação;
-150 anos do Elevador Lacerda;
-Família;
-150 anos do nascimento do médico Juliano Moreira. (Fonte: Correios)

*Elizabeth II – A Rainha Filatelista
PAULO ANANIAS SILVA
INTRODUÇÃO
A Realeza é algo que sempre mexeu com o imaginário das pessoas, além da
descendência secular e nobre dos Monarcas, tem toda uma pompa, uma série de
cerimoniais, hábitos e costumes, que enriquecem as tradições de uma Família Real.
No Brasil tivemos a Família Imperial Brasileira, que governou o Brasil de 1822 com a
Independência, sendo o primeiro Imperador do Brasil, D. Pedro I, até a deposição de
D. Pedro II, com proclamação da República em 1889, derrubando a Monarquia no
Brasil.
Atualmente no Brasil, temos uma Família Real Não Reinante.
Na foto, a Família Imperial Brasileira em 1889.
Em se tratando da Família Real Britânica, a mais famosa e tradicional das Famílias
Reais Reinantes, carrega uma série de fatos e costumes que tornam a Família Real do Reino Unido, um ícone da Realeza
mundial.

Recentemente faleceu aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II, a mais longeva Monarca da
Europa, coroada Rainha com 25 anos de idade, reinando por 70 anos. Foi Rainha do Reino
Unido de 1952 até sua morte em 2022.
A Rainha Elizabeth II, tornou-se uma referência de todos os tempos para a Família Real
Britânica, participando de todos os importantes acontecimentos da humanidade no
decorrer de sua vida.
Antes de ser coroada, na II Grande Guerra Mundial, permaneceu na Inglaterra, mesmo com
os ataques e bombardeios da Alemanha, fortalecendo o ideal da Inglaterra em vencer o
conflito mundial.
Já no final da guerra, alistou-se no Serviço Territorial Auxiliar da Divisão de Mulheres do Exército Britânico, sendo
treinada na mecânica de caminhões.
A FILATELIA
A Inglaterra foi o primeiro país no mundo a emitir selos postais, o famoso Penny Black, que trouxe na sua idealização
por Sir Rowland Hill, o pagamento antecipado do serviço postal, que trazia prejuízos à Coroa Britânica, pelo não
recebimento e pagamento das cartas.

Com o surgimento do selo postal, houve uma revolução no mundo na prestação desse serviço, e o Brasil, com seu
visionário Imperador D. Pedro II, percebendo nesta novidade, uma solução para operacionalizar este fundamental
serviço de cunho social, aderiu e institui o selo postal no Brasil em 1843, o também não menos famosos, Olhos de Boi,
sendo o Brasil, o segundo país no mundo a emitir selos postais.
Esta pequena introdução é para destacar a importância da criação do selo postal, que trouxe consigo, uma série de
acontecimentos, que tacitamente criou uma ciência chamada FILATELIA, com estudos e pesquisas na História Postal,
o desenvolvimento na produção de selos postais, com novas tecnologias e progresso nas emissões, tornando o selo,
um produto que vai além da sua função principal, o pagamento do porte de uma correspondência.
Não se sabe exatamente quando surgiu o colecionismo de selos, mas foi um fato tão importante, que logo após
surgiram os filatelistas e os clubes filatélicos, que organizaram esta atividade considerada até hoje pela sua
importância cultural, como um dos hobbies mais conhecidos e apreciados na humanidade.
ELIZABETH II – A RAINHA FILATELISTA

A Coleção de Selos da Família Real Britânica teve início em 1864 com o Príncipe Alfred, e que abraçou a filatelia com
seriedade, onde a efigie de sua mãe, a Rainha Vitória, estava estampada no primeiro selo da Inglaterra e do mundo.
O Príncipe Alfred passou a coleção para Edward VII, e que posteriormente passou a George V, este por sua vez, foi um
grande filatelista, sendo eleito Vice Presidente Honorário do Clube Filatélico da época, sendo a atual Royal Philatelic
Society of London.
George V, deu a coleção de presente ao filho George VI, pai de Elizabeth.
Por último a Coleção Real ficou de posse da Rainha Elizabeth II, que deu uma alavancada fenomenal na coleção,
tornando-a mundialmente famosa e a coleção mais completa e valiosa do mundo.
A Coleção Real Britânica teve diversos curadores para gerir o acervo, de 1890 até recentemente em 2019, quando a
coleção voltou para o Palácio de Buckingham.
Com certeza a Rainha Elizabeth II é a figura pública mais retratada em selos postais de todos os tempos, não
esquecendo os selos fiscais, também é considerada a maior filatelista do mundo, com uma coleção avaliada em mais
de 100 milhões de libras esterlinas.
Uma das principais peças da Coleção Real Britânica, é o envelope “Kirkcudbright”, enviado em 06 de maio de 1840,
com 10 Penny Blacks afixados, está na Coleção Real Britânica desde 2001, comprado pela Rainha Elizabeth II por
250.000 libras esterlinas.

Uma tradição que elevou a Rainha como sendo a maior filatelista do mundo, é
quando é lançado um selo em qualquer país que segue esta tradição,
principalmente com selos da rainha, estes selos e peças filatélicas são enviados
para a coleção de Elizabeth II, passando a fazer parte da Coleção Real.
Na foto ao lado, uma imagem da Rainha Elizabeth II, retratada pelo famoso
gravador filatélico polonês Czeslaw Slania.

A emissão de selos mais famosa da Rainha Elizabeth II, são os famosos selos
regulares Machin, fruto de estudos, devidos as grandes variedades, cores e
raridades que apresentam. Estes selos são emitidos desde 1967, e apresentam a
efigie da Rainha esculpida por Arnald Machin, com valores e geralmente em uma única cor.
A evolução e notabilidade desta série é tão grande, que provavelmente não serão mais emitidos novos selos (???), e
recentemente saiu a série com fundo branco e QR Code, uma novidade na filatelia.

Uma emissão brasileira marcante na filatelia mundial, foi o selo comemorativo à visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil
em 1968, um selo que além da homenagem à visita da Monarca Britânica, com uma beleza gráfica extraordinária, já
previa a emissão comemorativa aos 50 anos dessa ilustre visita.

Fontes/Pesquisa: Diversos sites na Internet

*Os Selos nos Levam ao Longe – Uma Viagem pelo Mundo contando a História da Filatelia
Pesquisador e Organizador: Luiz Gonzaga Amaral Júnior (e-mail: cfcandides@gmail.com)

Não há limites para se aprender. Sempre existe algo novo sobre o passado ou o presente que atrai a
vista e a atenção do ser humano.
E um bom jeito de se aprender é com os selos postais, os minis e, ao mesmo tempo, gigantes portavozes da história e da cultura. Vamos viajar com eles hoje para conhecer a história da filatelia no Paraguai?
PARAGUAI

Série América UPAEP – Símbolos Nacionais – Bandeira e Brasão de Armas. Emissão de 11 de outubro de 2010

O Paraguai é um país que foi habitado inicialmente pelo povo guarani. O primeiro europeu que
chegou na região foi o navegador Juan Díaz de Solís (que não se sabe se é de origem espanhola ou
portuguesa, mas que trabalhava para a corte lusitana) em 1515. Dez anos mais tarde, quem chega ao
território é o português Diego Garcia.
Em 1526, a serviço do rei espanhol, desembarcou no país o navegante italiano Sebastián Gaboto.
Após isso, chegaram às terras muitos exploradores espanhóis e também os padres jesuítas (que chegaram
no final do século XVI e foram expulsos do território em 1767).
O Paraguai colonial e a Argentina foram governados em conjunto pela Espanha até 1620. Depois disso
o país continuou a ser de domínio espanhol até 14 de maio de 1811, quando se tornou independente, com
o processo sendo confirmado pelo congresso dois anos depois.
História Postal
Como na maior parte dos países colonizados pela Espanha, o serviço postal no território era feito
pelos índios. Só que no caso do Paraguai o serviço era coordenado pelos jesuítas e servia para manutenção
e apoio das Missões.
Neste período os delegados do Correio Real, coordenado pela Coroa Espanhola, não conseguiram
chegar ao território por questões políticas e sociais. Situação que mudou após a expulsão dos jesuítas.
Uma das primeiras medidas depois disso foi a criação de rotas postais como a “Carrera de la Sur”,
instituída em 1769 com o estabelecimento de correios e agências entre as províncias coloniais de Assunção
e Buenos Aires.
Já em 1791 foi definida uma nova integração postal, desta vez entre a capital e Villa Real de
Concepción, no norte do território, que viria depois a ser chamada de “Carrera da Costa Arriba.
Depois da independência, já no governo de José Gaspar Rodríguez de Francia, iniciado em 1814, as
rotas passaram a ser utilizadas para comunicação entre os delegados e os administradores municipais.
E a partir de 1844, no período do presidente Carlos Antonio López, a rede postal do Paraguai se
transformou em “serviço público administrado pelo Estado”.
Emissões Postais
A primeira tentativa de emissão de selo postal pelo Paraguai se deu em 1860, quando o presidente
Carlos Antonio Lopez solicitou à empresa M Stern de Paris a produção de um selo que trouxesse a imagem
de um “leão segurando um bastão com gorro frígio”, também conhecido como “leão sentinela”, que aparece
no verso do brasão de armas do país. Entretanto, devido ao alto índice de falsificações o mesmo não entrou
em circulação.

Já a primeira emissão oficial, também com a imagem do leão, apareceu em 1° de agosto de 1870,
sendo uma série de três selos produzida pelo gravador Roberto Lange, de Buenos Aires.

Quase oito anos depois, em março de 1878, o leão apareceu novamente, mas desta vez com uma
sobretaxa no valor de “5” aplicada através de um “carimbo de mão”.

Em setembro de 1879 o selo emitido trouxe uma moldura mais trabalhada, com destaque para os
“raios de sol” atrás do leão.

Os primeiros selos fiscais do Paraguai apareceram em 1883. Estes selos traziam a primeira grande
mudança de imagem das emissões, trazendo a parte da frente do brasão de armas (com a estrela no centro
rodeada por um ramo de palmeira à esquerda e um de oliveira à direita) e o leão ao centro.

Em 03 de agosto de 1884 foi emitida uma série de três selos com a legenda “UNION POSTAL
UNIVERSAL” na parte inferior. O país havia se filiado à UPU em 1° de julho de 1881.

Em fevereiro de 1889 a imagem de leão deixou de figurar pela primeira vez, sendo emitidos selos
regulares que traziam apenas a parte da frente do brasão.

Em 05 de outubro do mesmo ano aproveitou-se a estampa para se produzir selos para o “Serviço
Oficial”, através da aplicação da sobrecarga “OFICIAL 1”.

Em 12 de outubro de 1892 foi lançada a primeira emissão comemorativa do país. O selo celebrava os
400 anos do Descobrimento da América, trazendo a imagem de Cándido Pastor Bareiro Caballero (presidente
do país de 1878 a 1880), sobre a qual foi aplicado o carimbo de mão “1492 – 12 DE OCTOBRE – 1892”.

No mesmo ano foram lançados os primeiros selos para utilização no “Serviço Telegráfico”.

Em 1905 saíram as primeiras emissões da série “Leão Sentinela”, com um padrão diferente de
impressão, sendo emitidos por “impressão gravada” ao invés do modelo anterior de “litografia”. Elas traziam
a imagem do leão com a legenda “Paz y Justicia”, além do “Palácio de los López”, sede do governo paraguaio.
Foram emitidos 117 selos desta série entre 1905 e 1910. Destacamos acima dois selos de 27 de janeiro de
1908 que foram impressos para “Serviço Oficial”, com a aplicação da sobrecarga “Habilitado” para uso
regular.

Em 02 de janeiro de 1929 foram lançadas as primeiras emissões para uso do serviço de “Correio
Aéreo”, com a aplicação da sobrecarga “Correo Aéreo Habilitado” em selos de uma série de 1913.

E para encerrar, apresentamos como curiosidade a série de selos “Campaña”. De 1922 a 1936
foram emitidos 37 selos diferentes, que eram vendidos por agentes para utilização em agências do interior
do país. Eram utilizadas emissões da época corrente com a aplicação da sobrecarga “C” para diferenciar dos
selos de uso comum. A sobrecarga “C” era de “Campaña”, que significa “Correio Rural”. As imagens acima
são de selos utilizados em 1922 (Cinquentenário da Constituição, selo de 1920) e 1931 (Cinquentenário da
fundação da cidade de San Bernardino, selo do mesmo ano).
Imagens dos selos utilizados:
Bandeira Paraguai: https://i.colnect.net/b/2373/255/Patriotic-Symbols---Flag-and-Coats-of-Arms.jpg
Emissão Leão Un Real: https://i.colnect.net/b/4723/634/Coat-of-arms-lion.jpg
Leão Dos Reales:https://i.colnect.net/b/4723/665/Coat-of-arms-lion.jpg
Leão Tres Reales: https://i.colnect.net/b/4723/693/Coat-of-arms-lion.jpg
Sobretaxa “5”: https://i.colnect.net/b/4723/824/Coat-of-arms-lion---overprinted.jpg
Leão com nova moldura: https://i.colnect.net/b/7735/903/Indication-Of-Value-In-Reales.jpg
Selo Fiscal:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Paraguay_1883_FO3.jpg/120px-Paraguay_1883_FO3.jpg
UNION POSTAL UNIVERSAL: https://i.colnect.net/b/4356/844/Coat-of-Arms-Lion.jpg
Brasão de Armas sem o leão: https://i.colnect.net/b/2295/286/National-emblem.jpg
Serviço Oficial: https://i.colnect.net/b/7373/857/National-emblem---overprinted-OFICIAL.jpg
Descobrimento da América: https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Paraguay/Postage-stamps/S-s.jpg
Serviço Telegráfico: https://i.colnect.net/b/8204/263/Seal-of-Paraguay.jpg
“Habilitado” Leão: https://i.colnect.net/b/2296/460/Surcharged.jpg
“Habilitado” Palácio: https://i.colnect.net/b/2296/461/Surcharged.jpg
Correio Aéreo: https://i.colnect.net/b/2298/067/Official-stamps-of-1913-Surcharged.jpg
“Campaña” Constituição: https://i.colnect.net/b/2296/781/Parliament-building.jpg
“Campaña” San Bernardino: https://i.colnect.net/b/2301/282/View-of-San-Bernardino.jpg
Fontes de pesquisa:
https://colnect.com/pt
https://infoescola.com/paraguai/historia-do-paraguai/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasão_de_armas_do_Paraguai
https://rpsl.org.uk/rpsl/Displays/Handouts/DISP_20181004_001.pdf
https://selosdobrasilfilatelia.blogspot.com/2020/10/os-selos-paraguaios-para-uso-no-interior.html
https://selosdobrasilfilatelia.blogspot.com/2020/11/as-series-paraguaias-do-leao-sentinela.html
https://stampworld.com/pt_BR
https://upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Member-Countries?csid=-1&cid=233#mb--1

Artigos:
García Riart, J. (2020). Deposiciones de postas en el Paraguay. Tres situaciones símiles en tres épocas distintas con tufo a “orden superior”.
Revista de Historia Americana y Argentina, 55 (2), pp. 35-56.

*O PAPEL CEBOLINHA
M. Branco
Mesmo entre os colecionadores que se interessam pela classificação dos papéis, visando classificar as várias
emissões, surgem dúvidas de difícil solução. Da deficiência na fabricação aparecem irregularidades nas
principais características dos papeis que levam a essa dificuldade. Em quase todos os padrões de nossos
selos encontramos exemplares com variações bem evidentes, sobretudo na espessura. São catados com
avidez os cabeças do Imperador no papel grosso. No Padrão 1906, é frequente encontrarmos selos num
papel bem mais fino que chegam a mostrar uma trama acentuada. Na primeira série dos gravados (maio de
1920) de filigrana Casa da Moeda, horizontal, que são de papel muito espesso, encontramos exemplares de
espessura muito menos que chegam a se confundir com os de papel médio de 1925, que são muito mais
escassos. Tive a oportunidade de ver um exemplar de 1920, sem filigrana, no espaço das legendas, que só
pode ser diferenciado do de 1925 pelas demais características, pois a espessura era praticamente a mesma.
A textura, o menor brilho e “aquele jeitão” como diria o caipira, foi o que nos levou a considerá-lo de 1920.
Os selos sem filigrana de papel espesso, que na classificação de H. Ponge foi subdividido em quatro subtipos,
denominados E-1, E-2, E-3 e E-4, são talvez o melhor exemplo para demonstrar a irregularidade no fabrico
dos papéis. Variam na espessura de 85 a 120 micras e pelo preparo da superfície, que de um lado é áspero
e do outro muito mesmo áspero ou quase liso; H. Ponge separou-os em E-1 e E-2 os que vão de 85 a 90 micra
e E-3 e E-4 os de 100 a 120 micra de espessura; os impares (E1 e E-3) impressos do lado áspero do papel e
os pares (E-2 e E-4) impressos do lado liso. Pelo grande número de exemplares intermediários que causavam
indecisões na exata classificação, H. Ponge estava resolvido a considera-los como, somente, papel E. Somos
de opinião que deve ser mantida a divisão inicial, pois há exemplares tão característicos que bem podemos
identificar os quatro subtipos. Os duvidosos poderão ser classificados de um outro lado até que se consiga
um exemplar típico. Os de espessura 100 a 120 micra são muito mais escassos e só foram vistos, até agora
nos valores 25, 50 e 100 rs. no E-3 e 50 e 100 rs. no E-4; pode ser que no futuro apareça algum outro valor.
O que motivou estas linhas foi o chamado papel Cebola, Cebolinha ou Película, que é mais um caso de
variação de espessura do papel. O papel fino, sem filigrana, foi usado desde o padrão 1918/19 e mais
amplamente no Padrão 1920/41, quando apareceu logo nos primeiros meses. É um papel chamativo para
os que começam a interessar por essa especialidade. Teve um bom acabamento, pois foi-lhe dado um
satisfatório brilho (acetinado), é de superfície lisa e é translúcido (no sentido filatélico). Este é mais um caso
de variação da espessura de um mesmo papel, que vai de 40 a 30 micra. O mais fino, 30 micras, passa, pela
débil espessura, a apresentar uma característica própria que, na nossa opinião, deveria ser exigida para que
se considerasse um papel com uma denominação diferente – Cebolinha ou Película – uma vez que provêm
todos do mesmo fabrico. Essa característica é o aparecimento de uma intensa trama, visto até mesmo no
anverso, sem a necessidade de colocá-lo contra a luz. O fato dos exemplares de 40 micra se mostrarem firme
ao tato e os de 30 muito macios, não é uma característica suficiente, pois os exemplares de espessura
intermediária vão provocar muita dúvida. Se ficar estabelecido que se deve considerar Cebolinha só o papel
que apresentar a característica da trama intensa facilmente visível, teremos de fato uma perfeita
identificação para essa variedade.
Os numerosos papéis finos, de várias espessuras, continuariam sendo apenas finos e os finos de trama
intensa seriam os Películas ou Cebolinhas. O paradigma desse papel é o da Taxinha de 10 rs. Nos outros
padrões, os exemplares mais exuberantes são vistos nos valores de 25 e 100 rs. de 1918, 25, 50 e 100 de
1920 e 150 rs. de 13-3-1921.
(Transcrição do artigo de Mário Branco, publicado no FILACAP nº 29, de fevereiro de 1978)

NOTAS, CURIOSIDADES E COMENTÁRIOS
José Paulo Braida Lopes (jpaulobraida@hotmail.com)

ANO DE 1975 – TODOS OS ESTADOS E TERRITÓRIOS HOMENAGEADOS COM UM SELO
Provavelmente a grande maioria dos filatelistas que colecionam selos comemorativos do Brasil, não se atentou para
um detalhe singular nas emissões do ano de 1975.
Naquele ano foram emitidos 49 selos comemorativos, sendo que 26 selos homenageavam um estado ou território do
Brasil, e foram divididos em oito séries: Recursos Econômicos (SP, AC e AP), Fortalezas Coloniais (RJ, RN, BA e FN),
Habitações no Brasil (DF, AM, RO e SC), Preservação da Fauna e da Flora (PR, RR e MT), Arqueologia Brasileira (PB, PA
e CE), Manifestações Folclóricas Brasileiras (MG, PE e AL), Cidades Históricas do Brasil (MA, GO e SE) e Propaganda
Turística (ES, PI e RS).
Em 1975 Fernando de Noronha era território, como Roraima, Rondônia e Amapá. Ainda não existiam os estados de
Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Algumas imagens:
Amazonas - C0882 - Habitações no Brasil - Palafita

Pará - C0896 - Arqueologia Brasileira - Cerâmica Marajoara

Maranhão - C0906 - Cidades Históricas do Brasil - Pelourinho, Sacada e Azulejo Português de Alcântara

Fernando de Noronha - C0879 - Fortalezas Coloniais - Forte Nossa Senhora dos Remédios

Mato Grosso - C0894 - Preservação da Fauna e da Flora - Jacaré-do-pantanal

Minas Gerais - C0900 - Manifestações Folclóricas Brasileiras - Congada do Serro

São Paulo - C0873 - Recursos Econômicos - Parque Industrial

Rio Grande do Sul - C0918 - Propaganda Turística - Falésias da Cidade de Torres

*ASSINATURA: UM ANO: R$ 50,00 (+ 12 anúncios no FILACAP ON LINE) e DOIS ANOS: R$ 100,00 (+ 24
anúncios no FILACAP ONLINE). Torne-se um colaborador de nossa entidade que, entre outras atividades
culturais, publica o FILACAP (impresso) e este informativo FILACAP ONLINE, realiza Exposições, Encontros,
palestras em escolas e a divulgação do Colecionismo em geral. Saiba também como apoiar nossas atividades
e como receber o FILACAP pelo e-mail: ac.filacap@gmail.com. ASSOCIE-SE AGORA!
Doações são bem-vindas (PIX: 12991513659)! Precisamos de sua colaboração. Obrigado por seu apoio!
OBSERVAÇÃO: Solicitamos aos nossos associados que não se esqueçam de nos comunicar depósitos
realizados (banco e data).
*EXTERIOR- 2 avisos pequeños + 2 revistas FILACAP + 12 avisos en FILACAP ONLINE: US$ 10.00/ 10.00 EUR
– Aceptamos pago en Sellos Temáticos/Minihojas/Bloques – valor facial).
*EXTERIOR- 2 small ads + 2 magazines FILACAP + 12 Ads in FILACAP ON LINE: US$ 10.00/ 10.00 EUR – We
accept payment in Thematic (Topical) Stamps/Minisheets/Blocks – facial value).

*MOVIMENTO SOCIAL

*SOCIEDADE NUMISMÁTICA AMAZONENSE- Sede: Rua Cinco, Parque Dez de Novembro 69055230 Manaus, AM. Email: numismaticaam@gmail.com.

*EVENTOS – BRASIL

LUBRAPEX 2023
*XXIII Exposição Filatélica Luso-Brasileira LUBRAPEX 2023 está prevista para ocorrer de 2 a
6 de maio de 2023, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro.

*EVENTOS – EXTERIOR

*De 08 a 12.11.2022, International Philatelic Exhibition CAPE TOWN 2022. A IPEX (Cidade do Cabo) será uma
exposição internacional especializada em 2000 quadros sob o patrocínio da F.I.P.Local: Cidade do Cabo, África do
Sul. Comissário para o Brasil: Prof.
Dr. Rogério Dedivitis (dedivitis.hns@uol.com.br). Informações:
https://capetown2022.org/. Inscrições até 15.05.2022.

*25 a 28.05.2023, Exposição Filatélica Internacional Geral IBRA – Internationale Briefmarken Ausstellung e 31nd
International Stamp Fair Essen, Alemanha. Classes participantes (2.800 quadros): Championship, Filatelia
Tradicional, História Postal, Inteiros Postais, Aerofilatelia, Astrofilatelia, Temática, Maximafilia, Filatelia Fiscal,
Filatelia Moderna, Filatelia Aberta, Cartões-Postais, Juvenil, Um Quadro e Literatura. O evento tem o patrocínio da
FIP (Federação Internacional de Filatelia) e reconhecimento da FEPA (Federação as Associações Filatélicas
Europeias). Presença de 150 estandes, incluindo Administrações postais, comerciantes filatélicos, leiloeiros, etc.
Para atuar na função de Comissário Nacional na IBRA, a FEBRAF nomeou o filatelista de São Paulo (SP), Sr. SÉRGIO
MASTROROSA (e-mail: sergio.mastrorosa@gmail.com; celular: 11-9.8642-0994). Para Consultor FIP neste evento
filatélico foi designado o filatelista brasileiro Sr. Reinaldo Macedo (Vice-Presidente da FIP).

*De 27 a 30.06.2024, Exposição Internacional de Selos Alemanha-Brasil 2024. Organização: Associação dos Amigos
do Selo de Haldensleben e arredores. Exposição competitiva nacional e regional comemorativa aos “200 Anos de
Imigração Alemã no Brasil”. Todos os expositores que pertencem ao Bund Deutscher Philatelisten eV (BDPh), bem
como, a FEBRAF têm direito a participar. Os membros de outras associações pertencentes a FIP podem, igualmente,
participar na exposição de acordo com as instruções da gestão da exposição. As exposições/coleções devem ser
inscritas até 29 de fevereiro de 2024. O comissário nacional será nomeado pela FEBRAF, oportunamente. Para os
expositores brasileiros, será necessária uma pontuação/medalha prévia mínima de Prata (66 pontos) para
qualificação para participação. Todas as classes de exposição participarão da competição. Exposições para
Juventude e exposições de Um Quadro serão integradas às classes apropriadas. (Fonte: Portal do Filatelista
Temático - https://www.filatelista-tematico-blog.net).

*De 15 a 19.08.2024, PHILAKOREA 2024 (FIP World Stamp Exhibition), Seul, República da Coreia.

*De 23 a 30.05.2026, BOSTON 2026 World Expo. Local: Boston Convention and Exhibition Center, Boston,
E. U. A. Mais informações: http://www.boston2026.org/ e https://www.facebook.com/boston2026. Para
Consultor FIP desta exposição foi designado o filatelista brasileiro Sr. Reinaldo Macedo (Vice-Presidente da FIP).

ANÚNCIOS FOL – FOL ADVERTISEMENTS
ANUNCIE AQUI. INFORMAÇÕES (INFORMATIONS):
ac.filacap@gmail.com.
*ANUNCIE NO “FILACAP ONLINE”:
=ANÚNCIOS FOL (somente texto) - 12 edições – R$ 50,00.
=ANÚNCIOS ESPECIAIS (com moldura e arte) – 60 mm x 60 mm: 12 edições - R$
240,00.
*ADVERTISEMENTS on FILACAP ON LINE:
=SMALL ADS (up to 30 words): US$ 10 / EUR 10 (12 times).
All payments should be done either in cash, IRC's, or in mint (new) thematic stamps in
complete series.
=Do you still not know our magazine? To receive a copy in print of our publication with
information on how to become a member of FILACAP, send to us US$ 5/EUR 5 or 80 or
more USED stamps (thematic/topical/commemorative stamps). Requests should be
addressed to: FILACAP, Caixa Postal 06, CACHOEIRA PAULISTA/SP, 12630-970 BRASIL.
=¿Aún no conoces nuestra revista? Para recibir una copia impresa de nuestra publicación
con información sobre cómo ser miembro de FILACAP, envíenos US$ 5/EUR 5 o 80 o más
sellos USADOS (sellos temáticos/de actualidad/conmemorativos). Las solicitudes deben
dirigirse a: FILACAP, Caixa Postal 06, CACHOEIRA PAULISTA/SP, 12630-970 BRASIL.
SUGESTÃO: se possível, colocar no anúncio E-mail e WhatsApp (opcional) para facilitar e
agilizar o contato.

A Associação Cultural FILACAP precisa com seu apoio. Faça parte do grupo dos nossos
apoiadores. Consulte-nos pelo e-mail: ac.filacap@gmail.com. Doações pelo PIX:
12991513659 (celular). Contas para depósito na página 18 da revista FILACAP.
TAMBÉM ACEITAMOS DOAÇÕES DE MATERIAIS COLECIONÁVEIS.
*TORNE-SE UM SÓCIO DE NOSSA ENTIDADE: UM ANO- R$ 50,00; DOIS ANOS: R$ 100,00.
Solicite sua inscrição pelo e-mail: ac.filacap@gmail.com.
BRASIL
*AMÉRICA-UPAEP- Desejo trocar selos “mint” com filatelistas que colecionam a temática AMÉRICA-UPAEP. Base de
troca a combinar. Respondo a todas as cartas registradas (certificadas). SR. HELDER MOURÃO VIEIRA (Fp), Rua
Coronel Francisco Ferreira de Carvalho, 15, OLIVEIRA FORTES/MG, 36250-000 BRASIL. FOL-246.
*SELOS TEMÁTICOS: Abelhas e Uva/Vinho. SR. EDNAN DIAS NETO (Fp), Rua Major Martinho Mourão, 200,
Cascatinha, POÇOS DE CALDAS/MG, 37701-178 BRASIL. L-Port.Espñ.Engl. FOL-246.
*COLECIONO Cédulas do Brasil – Temática: Presidentes do Brasil/Pontes/Santos Dumont e Bandeiras. COLECIONO:
Cédulas do Brasil – Flor de Estampa 1ª e última de cada série. COLECIONO: Moedas do Brasil – Flor de
Cunho/Comemorativas e Presidentes do Brasil (todas cunhadas). SR. IVANOE RECHE LIRIA (Fp), Caixa Postal 72,
Centro, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, 09720-971. FOL-258.
*COLECIONO Selos e Postais sobre Bombeiros do Brasil e Exterior. SR. RONALDO BASTOS REIS (Fp),
email: ps7ab@yahoo.com , Caixa Postal 525, NATAL/RN, 59020-970 BRASIL. L-Port.Engl.Espñ. FOL-241.
*COMPRO Coleções de Selos e Moedas do Brasil e do Exterior. SR. SÉRGIO LANZONI (Fp) –
slanzoni0811@gmailcom. FOL-246.
*TROCO selos do Brasil, EUA e Europa Ocidental. Contato: sverberi@bol.com.br. FOL-246
*INTERESSES: Moedas, Cédulas, Cartões Telefônicos, Discos de Vinil e Compactos, CDs de Rock, Cartuchos Antares,
Videogames antigos, Figurinhas e Antiguidades em Geral. SR. JOSÉ ALMEIDA (Fp) – WhatsApp: 11-96391-4532.
FOL-246.
*COMPRO Moedas e Cédulas. BRUNO RAFAEL COLEÇÕES: WhatsApp: 19-99110-2683. FOL-246.
*VENDO – a preços de ocasião - Selos do Brasil e de todo o mundo novos e usados, FDCs, Cartões-postais, Bilhetes
de Loteria. Doo selos para ONGS, etc. SR. ROQUE FAVERO (Fp), Rua São Manoel, 1.632 – Aptº 202, Santana, PORTO
ALEGRE/RS, 90620-110 BRASIL. L-Port.Engl.Espñ. FOL-ESP.
*PROCURO por Selos. Envelopes, Carimbos, etc. dos seguintes Países e Temas: Alemanha, Censura Postal, Segunda
Guerra Mundial. PROF. WILSON DE OLIVEIRA NETO (Fp) – e-mail: wilhist@gmail.com. FOL-250.
*COLECIONO: SELOS (Temas: Fauna-Flora-Esportes-Estádios); CARTÕES POSTAIS: Brasil e Estrangeiros; CARTÕES
TELEFÔNICOS – CALENDÁRIOS DE BOLSO. Faço TROCAS e VENDAS de Cartões Postais. Profissão: Professor
Aposentado. E-mail: valdir-gobatto@maristas.org.br. FOL-239.
*COMPRO Brasil Quadras sem carimbo ou com carimbo comemorativo, Editais, FDCs e Máximos Postais. DR.
ROGÉRIO COUTO TOURINHO (Fp), Rua Waldemar Falcão, 609/701, Brotas, SALVADOR/BA, 40295-010 BRASIL. LPort.Engl.Espñ. FOL-236.
*DESEJO selo/blocos temáticos do Brasil x8, 10 ou mais de cada emissão. Base Yvert novos. Ofereço diversos países.
Também Cédulas e Cartões Telefônicos. Disponho para trocas mais de 20.000 Euros Yvert em selos novos temáticos.
SR. GERALDO JOSÉ VOLPON (Fp), Caixa Postal 420, PARANAGUÁ/PR, 83203-970 BRASIL. L-Port.Engl.Espñ. FOL-241.

*PROCURO Envelopes VASP, Carimbos de Ribeirão Preto, Postais de Agências do Correio e Estádios, Revistas
Seleções Filatélicas e Repórter Filatélico. Contato: marciojavaroni@gmail.com ou 16-99208-4448 (WhatsApp). FOL247.
*BRAZILIAN COLLECTORS COVER CIRCUIT (Fp) – Troca de selos por colecionadores de vários países. Informações:
Caixa Postal 55.658 – AGF Interlagos - Av. das Américas, 10.200/Lj.1314 – Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ, 22793970 BRASIL.FOL-246.
*TROCO SELOS NOVOS, sem carimbo, do Brasil e até de outros países por igual quantidade de selos carimbados do
Brasil em bom estado de conservação. Somente Selos Comemorativos por Comemorativos Carimbados – 1 x 1. SR.
JOSÉ LUIZ PERON (FP), Caixa Postal 02199, BRASÍLIA/DF, 70349-970 BRASIL. L-Port.Espñ.Frnç.Engl. FOL-246.
* COMPRO E VENDO: Selos e Moedas Colecionáveis Nacionais e do Exterior. SR. ARISTEU JAIR DA SILVA (Fp), Caixa
Postal 086, TUIUTI/SP, 12930-970 BRASIL. E-mail: jairaristeu20@gmail.com. FOL-245.
*MUCHA - Procuro (troca/compra) cartões-postais e material filatélico (selos, máximos postais, FDCs, cartas, etc.)
sobre Mucha (Alfons Maria) e suas obras. Contato: René Raupp. E-mail: rene.raupp@gmail.com. WhatsApp:
(61)98154-7780. FOL-240.
*TENHO interesse em Selos e Peças Filatélicas sobre a História da Aviação, principalmente, Santos Dumont, Irmãos
Wright, Irmãos Montgolfier, Ícaro, etc., para comprar ou trocar (possuo material do Brasil e outros países). Contato
no e-mail: rcamp18@yahoo.com.br. FOL-246.
*COLECIONO Selos e Blocos da França; Selos e Blocos de Aves (pássaros); Moedas – USA; Álbuns de Figurinhas
(futebol). SR. ALFREDO WEBERTON CONCEIÇÃO (Fp) - E-mail: awconce@hotmail.com; L-Port.Engl. FOL-237.
*TENHO interesse em adquirir ou trocar selos, carimbos comemorativos, FDCs e Cartas Circuladas dos seguintes
temas: Maçonaria, Barcos a vela dos séculos XIV a XIX (galeões, caravelas), Militarismo Brasileiro, Castelos da
Europa, 2ª Guerra Mundial. SR. JORGE PAULO KRIEGER (Fp). Caixa Postal 212, BRUSQUE/SC, 88353-970 BRASIL. LPort.Engl. FOL-237.
*FILATELIA – TEMÁTICAS: Estado de Direito e História da Civilização. DR. BRAZ MARTINS NETO (braz@mnw.adv.br).
Advogado. Colecionador avançado. FOL-239.
*PROCURO por peças filatélicas do tema “Minerais/Pedras Preciosas/Mineração”. PROCURO também por
Máximos Postais dos temas “Meios de Transportes”, “Atividades dos Correios” e “Bombeiros”. SR. ERNANI
SANTOS REBELLO (Fp), Rua Cristóvão Nunes Pires, 170 – Aptº 601, FLORIANÓPOLIS/SC, 88010-120 BRASIL. LPort.Engl.Espñ. FOL-243.
*MÁXIMO POSTAIS – PROCURO/COMPRO: Máximos Postais de estádios de futebol brasileiros. Correspondência
para: sergio.mastrorosa@gmail.com. FOL-236.
*EDITOR dos informativos FAMÍLIA TEIXEIRA, GLOBOFIL, VOCÊ SABIA e MENSAGENS DA VIDA. Assinatura anual: R$
30,00 ou US$ 10.00. SR. DIRCEU TEIXEIRA DE LIMA (Fp), Caixa Postal 1028 – Ag. Dr. Jorge Xavier, CASTRO/PR, 84165980 BRASIL. L-Port.Espñ. FOL-248.
*INFORMATIVO CSC – Sou Editor do Informativo CSC e quem quiser se associar é só pedir o folheto de inscrição. SR.
EDSON RICCIO RODRIGUES (Fp), Caixa Postal 10004, Ag. Campo Grande, RIO DE JANEIRO/RJ, 23050-970 BRASIL. Email: edssonricciorj@gmail.com. FOL-ESP.
*SELOS – PROCURO Selos usados, de 2010 para cá, da França e da Itália. OFEREÇO Brasil novos, usados e blocos de
1975 para cá. SR. PAULO CAMPOS PREDEBON (Fp), Caixa Postal 9, GETÚLIO VARGAS/RS, 99900-000 BRASIL. LPort.Frnç.Ital. FOL-236.

*PROCURO: “Registros de Aparelhos Receptores de Radiodifusão”, décadas de 1920 a 1960. SR. FABIO FLOSI (FP), E-mail: fabioflosi@hotmail.com. FOL-257.
*I AM INTERESTED in meeting PHILATELISTS from all over the world to EXCHANGE STAMPS. MR. AULUS SEVINIUS
FONTES (Fp), Alameda das Acácias, 30, ITATIBA/SP, 13257-600 BRASIL. L-Port.Engl. FOL-257.
COLECIONO Cartões Postais de pontos turísticos de cidades. SR. JOSÉ ANTONIO DE FREITAS (Fp), Caixa Postal 02,
GUARÁ/SP, 14580-000 BRASIL. FOL-242.
*MÁXIMOS POSTAIS- Procuro por Máximos Postais do Brasil, principalmente os particulares. Possuo lista para
trocas. Contatos pelo e-mail: agnaldo.de.souza.gabriel@gmail.com. FOL-ESP.
*COLECIONO Selos com perfurações “PERFINS” do Brasil; Selos com escritas em Braile para cegos; Cartas com Selos
Taxa Devida do Brasil. Compro, Troco e Vendo. SÉRGIO MARQUES – Tel. 11-22976-1846; Cel. (WhatsApp) 11-9.83337672; E-mail: sergiocolecionismo@bol.com.br. FOL-235.
*PROCURO correspondentes que colecionam Blocos e Selos da Alemanha e cédulas da Europa. Disponho de vasto
material filatélico do Brasil para troca. Conto SR. WALDEMAR GEBAUER (Fp), Caixa Postal 196, TIMBÓ/SC, 89120000 BRASIL. FOL-235.
*JOSÉ CARLOS DALTOZO (Fp), - Colecionador avançado de cartões-postais, TEMA GERAL; faz TROCAS e recebe
doações. CAIXA POSTAL 117, MARTINÓPOLIS/SP, 1950-000 BRASIL. FOL-ESP.
*DESEJO: intercâmbio de Material Filatélico de Cuba, Austrália, Uruguai e URSS; Temas: Copas de 1930 a 2014, João
Paulo II. SR. ANTONIO CESAR GALLAGI (Fp), Rua Capitão Macedo, 314/64, SÃO PAULO/SP, 04201-020 BRASIL. LPort.Espñ. FOL-237.
*COLECIONO Selos Brasileiros e Estrangeiros. Minhas áreas de interesse são as temáticas: Aeronáutica, Eventos
Históricos, Cultura Geral. SR. DAVID LADEIRA (Fp), Rua Gabino Lages, 109, Centro, ITALVA/RJ, 28250-000 BRASIL. LPort.Engl. FOL-244.
*PROCURO: Máximos Postais particulares do Brasil sobre qualquer tema. DR. ALUISIO QUEIROGA (Fp), Caixa Postal
6185, AC W3 Norte, BRASÍLIA/DF, 70740-971 BRASIL. L-Port. FOL-ESP.
*VISITE www.robertoaniche.com.br. Filatelia: Artigos, Livros, Crônicas. FOL-ESP.
*COLECIONO POSTAL: Circulado em meu nome. SR. RAFAEL TELLES (Fp), Rua Paranapanema 53 – Aptº 31, Saúde,
SÃO PAULO/SP, 04144-100 BRASIL. L- Port.Engl. FOL-ESP.
*NUMISMÁTICA – TROCO: Cédulas estrangeiras e brasileiras. Gostaria de manter intercâmbio com colecionadores
do Exterior. SR. VALÉRIO M. GRANDO (Fp), Caixa Postal 2226, AC Santo André, MANAUS/AM, 69057-970 BRASIL. LPort.Espñ. FOL-256.
*COLEÇÃO COMPLETA de Visita do Cardeal Eugênio Pacelli, em 1934 – R$ 3.000,00. DR. LOURIVAL DE JESUS SEREJO
SOUZA (Fp), Rua dos Socós, 43, Calhau, SÃO LUÍS/MA, 65072-030 BRASIL. FOL-244.
*VISITE www.catalogocdd.com.br de SELOS DO BRASIL. FOL-238.
*STAMPS/SELLOS/SELOS: I’m interested in EXCHANGE OF STAMPS with worldwide. Estou interessado em
PERMUTAS DE SELOS com filatelistas do exterior. MR. CARLOS ZEITUNE (Fp), Rua Joaquim Amélio, 188,
CRUZEIRO/SP, 12705-520 BRASIL. L-Port.Engl.Espñ. FOL-ESP.

*PELÉ: Colecionador com exposição permanente do acervo sobre esta personalidade com 400 itens na Avenida
Prefeito José Monteiro, 844, próximo ao Carrefour, São Vicente/SP. SR. JOSÉ FRANCISCO MEIRELLES SANTOS (Fp),
Rua Brás Cubas, 57, SÃO VICENTE/SP, 11390-110 BRASIL. FOL-235.

*POSTAIS– Produção de cartões-postais para vendas; temáticos, turísticos. Entre em contato e saiba como
encomendar seus postais. E-mail: ereboucasnobre@gmail.com ou tel. 94-98818-2753. FOL-ESP.

ARGENTINA
*VISITE-NOS EM NOSSAS LOJAS:
https://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_25614999
https://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_6230469
https://www.delcampe.net/en_US/collectibles/store/cvfil
E-mail: cvfil@fibertel.com.ar. FOL-239.

FAROÉ

GERMANY

ITALY
*QUINTAVALLE ALBERTO – Exchange 100x100 postage stamps – Armenia, Austria, Belgium.
Czechoslovakia, France, Israel, Great Britain, Gibraltar, Germany, Hungary. Nuovi al facciale
+ spese Raccomandate. QUINTAVALLE A. & M. (Fp), Via Dei Mille n. 18, 35141 Padova (PD),
ITALIA. FOL-ESP.
*I COLLECT & EXCHANGE View Cards, Banknotes, Coins. Exchange 100 x 100 postagestamps worldwide.
MR. GUIDA RENATO (Fp), Via Pasubio 85, 36030 Caldogno (VI), ITALY (ITÁLIA). FOL-240.
KAZAKHSTAN
‘TIEN SHAN” – yearly international color magazine for collectors, penpals, businessmen. Send your
name, address, age, hobbies, photo, ad. Your ad for US$ 10 or Euro 10 or £ 10 cash. Sample copy- US$ 15
or Euro 15 or £ 15 cash, Checking copy + ad in next full year – US$ 20, Euro 20 or £ 20 cash. Info: US$ 5,
Euro 5, £ 5 cash, 5 IRCs. Nothing free!!! Write to: MR. PYOTR MOSTRENKO (Fp), Zhandosova 21, P. O. Box
39, KZ-050057 Almaty, KAZAKHSTAN. In US$ KZ10722R000177718068, Kaspi.kz. FOL-ESP.

NOSSOS APOIADORES:

*VOCÊ JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO COMO ASSOCIADO DA A. C. FILACAP? Inscreva-se hoje mesmo e receba o exemplar
abaixo como cortesia. Solicite a ficha de inscrição pelo e-mail: ac.filacap@gmail.com ou pelo WhatsApp: 12-991513659 (somente mensagens).

ESPAÇO RESERVADO PARA SEU ANÚNCIO

Abaixo ficha para sua inscrição.

ATENÇÃO COLABORADOR(A): mantenha em dia sua Contribuição
para continuar a receber o FILACAP (impresso).
INFORMAÇÕES: ac.filacap@gmail.com ou em mensagens pelo
WhatsApp: 12-99151-3659.

