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Palavras do Presidente
President’s words

Editorial
Reinaldo Estevão de Macedo |reinaldo_macedo@uol.com.br

In the midst of the political and economic turmoil that has greatly 
disturbed the development of our country, the Brazilian Federation 
of Philately (FEBRAF) has made an e!ort to ensure that, within its 

"nancial limitations and its capacity of work, events and publications 
are held in order  to support the growth of our philatelists.

#us, the #ird International Seminar of Philately was held 
on August 5 and 6 in the beautiful city of Florianópolis, SC, with 
lectures by Mr. Luis Claudio Fritzen, Mr. Carlos Dalmiro Silva  
Soares and the renowned French philatelist Mr. Bernard Jimenez.  
It was a great success!

For 2017 FEBRAF has scheduled and is organizing the 
COLECIONAR-2017. It is a Multicollecting event in the areas of: 
Philately, Numismatics, Handicra&s, Antique Cars and Orchids. It 
will take place in the city of Brasília, DF, more precisely at the Ulisses 
Guimarães Convention Center, from October 24 to 29.

With regard to Philately, two major exhibitions will be held: 
Specialized World Stamp Exhibition BRASILIA-2017, an event 
sponsored by the FIP and with auspices of the FIAF, and the XIII 
Brazilian Philatelic Exhibition BRAPEX-2017, without the need of 
prior quali"cation, such as that of the BRAPEX-2015 exhibition.

So, 100% of the Brazilian philatelists, interested in exhibiting their 
works, will have support in those events, SWSE BRASILIA-2017 and 
BRAPEX-2017, enjoying extensive philatelic trade, quali"ed cycle of 
lectures, besides the possibility of contact with the best exhibits and the 
most advanced exhibitors from all over the world, including Brazil. It 
will be a unique opportunity open to all interested collectors.

On pages 36 and 37 of this edition, readers will "nd a full 
description of the events that will take place in Brasília from 
October 24 to 29, 2017.

In the administrative scenario of Philately, we are pleased 
to announce that Mr. Luis Claudio Fritzen was elected as the 
President of the Inter-American Federation of Philately, on the 
occasion of the FIAF Congress held in Argentina during the EXPO 
CÓRDOBA-2016, between August 23 and 27. We wish him all 
success in his new position.

At the global level, the 74th FIP Congress was held in Taipei, 
China, where the positions of Vice-President and Director of the 
Americas and Vice-President and Director of Europe were ful"lled. 
FEBRAF elected Mr. Reinaldo E. Macedo to the position of Vice-
President of the Americas.

Finally, I would like to invite all of you to participate in the 
FEBRAF Congress, on March 18, 2017, at the headquarters of Paulista 
Philatelic Society (SPP), with the purpose to give an account of the 
2013/2017 period and to elect the new board of Directors for the 
2017/2021 period.

I am saying goodbye to the position of President of our FEBRAF, 
which I had great honor to occupy in this period. I thank all of my 
board of Directors, for the strong and constant support, and all friends 
who have always been ready to help in the reconstruction of Brazilian 
Philately. WE ARE TOGETHER! So much to do, yet!

REINALDO ESTEVÃO DE MACEDO
President of FEBRAF

Em meio às turbulências politicas e econômicas que muito 
têm atrapalhado o desenvolvimento de nosso país, a Fede-
ração Brasileira de Filatelia (FEBRAF) tem se esforçado para 

que, dentro de suas limitações "nanceiras e de sua capacidade de 
trabalho, sejam realizados eventos e publicações de forma a suportar 
o crescimento de nossos "latelistas.

Assim, realizou-se o III Seminário Internacional de Filatelia nos 
dias 5 e 6 de agosto na bela cidade de Florianópolis, SC, com palestras 
do Sr. Luis Claudio Fritzen, do Sr. Carlos Dalmiro Silva Soares e do 
renomado "latelista de origem francesa Sr. Bernard Jimenez. Foi um 
grande sucesso!

Para 2017 a FEBRAF programou e está organizando o  
CO LE   CIONAR-2017. Trata-se de um evento de Multicolecionismo 
nas áreas de: Filatelia, Numismática, Artesanato, Carros Antigos e 
Orquídeas. Ele ocorrerá na cidade de Brasília, DF, mais preci samente 
no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no período de 24 a 29 
de outubro próximo. 

No tocante à Filatelia, serão realizadas duas grandes exposições, 
a saber: Specialized World Stamp Exhibition BRASÍLIA-2017, even to 
com o patrocínio da FIP e os auspícios da FIAF, além da XIII Exposição 
Brasileira de Filatelia BRAPEX-2017, esta sem a necessidade de 
previa quali"cação a exemplo do ocorrido na BRAPEX-2015.

Desta forma, 100% dos "latelistas brasileiros, interessados em expor, 
terão suporte nos eventos SWSE BRASILIA-2017 e BRAPEX-2017, 
usufruindo de extenso comércio "latélico, quali" cado ciclo de 
palestras, além da possibilidade de contato com as me   lhores coleções 
e os mais avançados expositores de todo o mun  do, incluindo o Brasil. 
Oportunidade única aberta a todos os inte ressados.

Nas páginas 36 e 37 desta edição, os leitores encontrarão uma 
descrição completa dos eventos que irão ocorrer em Brasília, de 24 a 
29 de outubro de 2017.

No cenário administrativo da Filatelia, nos enaltece comunicar 
que o Sr. Luis Claudio Fritzen assumiu a presidência da Federação 
Interamericana de Filatelia por ocasião do Congresso da FIAF 
ocorrido na Argentina, durante a Expo CÓRDOBA-2016, entre 23 e 
27 de agosto. Desejamos muito sucesso em sua gestão.

Em nível mundial aconteceu em Taipei, na China, o 74º Congresso 
da FIP no qual foram de"nidos os cargos de Vice-Pre sidente e Diretor 
das Américas e Vice-Presidente e Diretor da Europa. A FEBRAF elegeu 
o Sr. Reinaldo E. Macedo para o cargo de Vice-Presidente das Américas.

Por "m, deixo aqui um especial convite para que participem 
do Congresso da FEBRAF, no dia 18 de março de 2017, na sede da 
Sociedade Philatelica Paulista (SPP), com os objetivos de prestar 
contas do mandato 2013/2017 e de eleger a nova diretoria para o 
período de 2017/2021. 

Estou me despedindo do cargo de Presidente da nossa FEBRAF, 
que tive muita honra em ocupar neste período. Agradeço a toda a 
minha diretoria, pelo forte e constante apoio, e a todos os amigos que 
sempre se mostraram prontos a ajudar na reconstrução da Filatelia 
Brasileira.  ESTAMOS JUNTOS! Muito a fazer ainda!

REINALDO ESTEVÃO DE MACEDO
Presidente da FEBRAF
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Fig. 1

O uso do termo 
FILOTELIA** - PARTE I***

Anthony Virvilis* 
Filatelia no século XIX/Philately in the 19th century

It is well known that the institution in Greece of 
the term “philotely” and its derivatives, instead of 
“philately”, is due to the late Stephen Macrymichalos 

(1902-1983), founder of “Philotelia” in 1924, and the 
work of the Hellenic Philotelic Society’s Committee 
who have written, upon request, the relative entries 
for the Great Hellenic Encyclopaedia and the Hellenic 

Encyclopaedic Lexikon, in the late 1930s, and the Great 

Encyclopaedia Helios [=Sun] in the early 1950s. (See 
note [1]).

In Fig. 1 can be seen the full photograph of Stephen 

Macrymichalos. His identity card as a member of the 
FIPP (International Federation of the Philatelic Press) 
is shown in Fig. 2.

!e term “philotely” ever since was well established 

in the Greek language replacing the Greek equivalents 

of “timbrologie” and “timbrophilie”, which had been 

imported from France as early as at the end of 19th 

century. Pierre-Marie Mahe had already titled his 

The use of the term 
PHILOTELY ** - PART I***

É 
bem sabido que a utilização, na Grécia, do termo 
”%lotelia” e de seus derivados, em vez de “%latelia”, 
é devido a Stephen Macrymichalos (1902-1983), 

fun   dador da revista Philotelia em 1924, e ao trabalho da 
Co  missão da Sociedade Filatélica Grega que escreveram, 
me diante pedido, as entradas relativas para a Grande En ci-
clopédia Helênica e o Lexikon Enciclopédico Helêni co, no 
%nal dos anos 1930, e a Grande Enciclopédia Helios [= Sol] 
no início dos anos 1950 (Ver nota [1]).

Na Fig. 1 mostramos a fotogra%a completa de Stephen 
Macrymichalos. A sua carteira de identidade como mem-
bro da FIPP (Federação Internacional da Imprensa Filaté -
lica) pode ser vista na Fig. 2.

O termo “%lotelia” desde então foi bem estabelecido na 
língua grega, substituindo os equivalentes gregos de “tim-
brologie” e “timbrophilie” que tinham sido importados da 
França desde o %nal do século XIX. Pierre-Marie Mahe já 
havia intitulado o seu jornal de “Le Timbrophile”, desde o 
%nal de 1864.

Fig. 2
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As Provas da Àrea Francesa 
Um filão temático para usar 
com moderação - PARTE II**

José Jamón Moreno* 

PROVAS na Filatelia Temática/PROOFS in Thematic Philately

Proofs of the French Area
A thematic resource to be 
used with moderation - PART II**

Provas de Apresentação ou de Recepção

São as provas francesas mais raras. Elas foram 
fabricadas pelo “Ateliê de Fabricação de Selos de 
Correio” e eram o controle da Administração Postal, 

equivalente ao que havia sido feito pelo gravador em suas 
provas de artista.

Na Fig. 19 mostramos um exemplo de Saint Pierre 
et Miquelon. Essa prova corresponde ao selo YT # 352, 

emitido em 15/3/1956, onde aparece o navio pesqueiro 

(Fish Freezer) Le Galantry (Ver Fig. 19A).

Nesta etapa de fabricação do selo aparecem, pela 

primeira vez, na parte inferior da prova, as três perfu ra-

ções típicas do ateliê. Essas perfurações deixaram de ser 

aplicadas em 1966.

Na Fig. 20 aparece a prova de recepção do selo, 

emitido pela França em 9/6/1956 (YT # 1068), dedicado 

ao geógrafo Samuel de Champlain. O seu valor facial de 

12 Francos correspondia à tarifa para cartões-postais com 

texto não superior a cinco palavras. Foi aplicada uma 

sobrecarga de 3 Francos em benefício à Cruz Vermelha 

Presentation Die Proofs or Reception Essays

They are the rarest French proofs. &ey were 
manufactured by the “Atelier de Fabrication des 
Timbres-Poste” and were the control of the Postal 

Administration, equivalent to what had been done by 
the engraver in his artist’s proofs.

In Fig. 19 we show an example of Saint Pierre et 
Miquelon. &is proof corresponds to the stamp YT # 
352, issued on 3/15/1956, where appears the *shing 
vessel (Fish Freezer) Le Galantry (See Fig. 19A).

In this stage of the development of the stamp, the 
three typical perforations of the studio appear for the 
!rst time in the lower part of the proof. "ese drill holes 
were no longer applied in 1966.

In Fig. 20 appears the proof of reception of the 
stamp issued by France on 6/9/1956 (YT # 1068), which 
is dedicated to the geographer Samuel de Champlain. 
"e face value of 12 Francs was the tari$ for postcards 
with text not exceeding !ve words. An extra charge of 3 
Francs was applied to the French Red Cross. "e image 

Fig. 19

Fig. 19A
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Fuad Ferreira Filho*

Estradas de Ferro no Império/Railways in Brazilian Empire

Estação de Santa Bárbara
A origem de Americana

Introdução

A estação ferroviária de Santa Bárbara foi inau -
gurada em 27 de agosto de 1875. A solenidade 
contou com a presença de Sua Majestade o 

Imperador Dom Pedro II e do Conde D’Eu (marido da 
Princesa Izabel). Apesar de pertencer ao município de 
Campinas, a estação recebeu tal nome devido ao fato de 
estar mais próxima do município de Santa Bárbara, hoje 
Santa Bárbara D’ Oeste.

Neste trabalho apresentaremos um resumo sobre a 
criação da estação ferroviária de Santa Bárbara, na época 
do Império do Brasil, além de mostrar a analisar algumas 
peças *latélicas com ela relacionadas.

Um pouco de História

Em 1866, as terras da região (interior paulista) come-
çaram a ser povoadas por imigrantes norte-americanos, 

Introduction

The Santa Bárbara railway station was inaugurated 
on 8/27/1875. +e ceremony was attended by His 
Majesty the Emperor Dom Pedro II and Count D’eu 

(husband of Princess Izabel). Although it belongs to the 
city of Campinas, the station received such name due to 
the fact that it is closer to the city of Santa Bárbara, today 
Santa Barbara D’ Oeste.

In this paper we will present a summary of the 
creation of the Santa Bárbara railway station, at the time 
of the Empire of Brazil. In addition, we will show and 
analyze some related philatelic pieces.

A little of History

In 1866 the lands of the region (State of São Paulo 
inland) began to be populated by American immigrants, 
a0er the civil war in the United States.

+e *rst to arrive was Colonel William Hutchinson 
Norris, a lawyer and senator from the state of Alabama. 
Later, in 1867, arrived the members of his family along 
with dozens of other families.

+e civil war in the United States occurred from 
1861 to 1865, between North and South. +e cause 
of the confrontation was that the North defended the 
extinction of slavery, through the abolitionism; its 
economies were mainly based on industrial activity. 
+e South, on the other hand, had its economies based 
on the slavery and on the agricultural production of 
products such as cotton, with a huge emphasis on 
exports. In this confrontation, the North was the winner. 

"e Santa Bárbara Station

It belonged to the Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro (Paulista Railways Company). It was founded 
on January 30, 1868 under the presidency of Clemente 
Falcão de Sousa Filho.

+e station was devised by a group of farmers, 
merchants and capitalists who needed a means to 9ow 
the co:ee cultivated in the state of São Paulo. +ey 
intended that the São Paulo Railway, the “English”, 
extended its lines to São João do Rio Claro (currently 

Santa Bárbara Station
The Origin of the City of Americana
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A ilha de PABAY 
e o seu correio local

Fábio Serra Flosi* 

Emissões locais/Local issues

Isle of PABAY and its local mail

Reino Unido e Grã-Bretanha

O Reino Unido (em Inglês: United King dom; 
sigla: UK) está localizado na região noroeste 
da Europa. É constituído por quatro países: 

Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte; 
suas capitais são: Londres, Edimburgo, Cardi% e Belfast, 
respectivamente. 

A Grã-Bretanha (Em Inglês: Great Britain; sigla: GB) é 
uma grande ilha constituída por Inglaterra, Escócia e País 
de Gales. Sua área é de aproximadamente 230 mil km2.

Assim, podemos dizer que: Reino Unido = Grã-Bretanha 

+ Irlanda do Norte. Os indivíduos naturais do Reino 
Unido (independente do país) também são chamados de 
“britânicos”.

A Escócia está localizada ao norte da Grã-Bretanha 
e ocupa cerca de 1/3 do seu território. A região noroeste 
da Escócia é formada por inúmeras ilhas (cerca de 800). 

United Kingdom and Great Britain

The United Kingdom (acronym: UK) is located in 
the northwest region of the European continent. 
It consists of four countries: England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland. *eir capitals are 
respectively: London, Edinburgh, Cardi% and Belfast. 

Great Britain (acronym: GB) is a large island 

Fig. 2
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Primeiras palavras

Embora tenham quase 150 anos de existência, somen-
te agora os cartões-postais estão sendo aceitos, sem 
restrições, em exposições �latélicas competitivas. 

Anteriormente eles eram usados exclusivamente como 
suporte na preparação dos máximos postais. 

Na recente LUBRAPEX-2016, realizada em Viana do 
Castelo, Portugal, várias coleções de cartões-postais foram 
expostas, competitivamente. Participaram cinco co  le  cio-
nadores brasileiros de cartões-postais, com temas varia-
dos: “Recife e Olinda - suas pontes, igrejas e casarões”; “Par-
ques nacionais e reservas ambientais”; “Juiz de Fora – vi sões 
do passado”; “O centro de Recife no início do século XX”; 
“Brasília ontem e hoje”.

O Palmarès dessa exposição, no que se refere às 
coleções do Brasil, está disponível no site da FEBRAF, no 
seguinte link: 
http://www.febraf.net.br/febraf.php?l= 0&m=1&n=197. 

Na XIII Exposição Filatélica Brasileira (BRAPEX-2017) 
a ser realizada em Brasília, de 24 a 29 de outubro, também 
haverá a Classe de Cartões-Postais, com a seguinte inova-
ção: “Não será exigida nenhuma premiação anterior para 

uma coleção participar do evento”. Isto signi�ca que cole  ções 
nunca antes expostas poderão participar da BRA PEX-2017. 

O Regulamento Especial para as coleções de cartões-pos-
tais, elaborado pela FEBRAF, bem como as Diretrizes pa   ra 
avaliação das coleções, estão disponíveis no website o�cial 
da exposição BRAPEX-2017: www.brapex2017.net.br. 

Na Fig. 1 está um item retratando a Rua São João, 
atual Avenida São João, na cidade de São Paulo. Era uma 
rua bem estreita; foi alargada na década de 1920. No 
local da foto em frente aos bondes, lado direito, hoje está 
o Edifício Martinelli, inaugurado em 1929, o primeiro 
“arranha-céu” da capital paulista. Título da foto: “São 
Paulo – Rua S. João”. Formato do cartão: 9 x 14 cm.

Trata-se de um cartão-postal circulado (franquia 
de 100 réis no canto esquerdo superior), enviado da 
cidade de Santos, em 23/6/1903, para Amiens, na França, 
e recebido em 14/7/1903 (ver carimbo com data de 
chegada, no verso do cartão: Fig. 2).

Temas e formatos

Logicamente que não basta colocar os postais em 
fo  lhas A4 do tipo “cartolina” (gramatura mínima suge-
ri da: 180 g/m2) e apresentá-los. Há necessidade de se 

José Carlos Daltozo*

Nova classe expositiva

Cartões-Postais em 
Exposições Competitivas
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Fig. 17

Marcos Boaventura*

Uso dos Odontômetros

Técnicas gráficas de 
denteação de selos e 
Odontometria Filatélica
PARTE II (Final)**

A origem dos odontômetros

ODONTO vem do Grego ODOUS e signi�ca 
DENTE. Por outro lado, METRO vem do Grego 
MÉTRON e signi�ca INSTRUMENTO PARA 

ME  DIR. Assim, por ODONTÔMETRO entende-se um dis  -
positivo que visa a medir o número de perfurações (ou dentes) 
de um selo postal, dentro de um espaço regular de 2 cm (ou 
20 mm). Ele foi inventado em 1866 por Jacques Aimable 
Legrand (1820-1912). Sua foto é reproduzida na Fig. 17. 

Esse médico e �latelista francês foi um dos mais 
célebres colecionadores de sua época. Como pioneiro do 
jornalismo �latélico, publicou diversos artigos na revista 
Le Timbrophile, de Pierre Mahé, sob o pseudônimo de 
‘Docteur Magnus’. 

Legrand foi o primeiro secretário / tesoureiro da 
Societé Française de Timbrologie (SFT). Em seus discursos 
ele sempre destacava que a SFT era uma agremiação 
composta por amadores e não por comerciantes. Sendo 
assim, até as trocas eram vedadas nas reuniões da SFT. 

Naquele tempo, o presidente da associação era o 
Barão de Rotschild. Ele foi vencido na batalha travada 
com Georges Herpin e Arthur Maury pela mudança de 
‘timbrologie’ para ‘philotélie’ como o nome de nosso 
hobby, e que esta deveria ser uma convenção internacional 
(mais tarde adotou-se ‘philatelie’). Mas, a invenção do 
odontômetro foi, sem dúvida, o maior legado de Legrand.

Nota do Editor – Sobre o tema “Philotélie”, na página 
5 desta edição existe um artigo bem detalhado.

Os odontômetros podem ser fabricados com os mais di-
versos materiais. Por exemplo, papel cartão branco impresso 
em preto ou fundo preto com as marcas vazadas em branco. 
Existem, também, aqueles confeccionados em plástico 
transparente (muito úteis na medição de selos sobre cartas 
ou em fragmentos), de alumínio, ou os modernos aparelhos 
eletrônicos que fazem a leitura por meio de luz. Mais re-
cen temente apareceram alguns so:wares (aplicativos) pa-
ra computadores pessoais, que prometem fazer essa tare fa. 
Na Fig. 18 é mostrado um modelo de odontômetro con-
feccionado em plástico transparente.

Como utilizar os odontômetros

A forma de medir é aparentemente bastante simples: 
basta colocar o selo sobre o odontômetro até encontrar as 
marcas (“bolinhas”) que sejam perfeitamente coincidentes 
com os dentes do selo, conforme está indicado na Fig. 19, 
onde aparecem dois selos da Holanda.

No selo da esquerda, as “bolinhas” do odontômetro, 
na marca “14”, coincidem com o denteado na lateral 
superior. Já no selo da direita, são as “bolinhas” da marca 
“11” que coincidem perfeitamente com o denteado na 
lateral superior do item.

Dizer que um selo tem picote “11” signi�ca que o 
mesmo possui onze perfurações a cada 2 centímetros nos 
seus quatro lados (se este for o formato). Se um selo tem 
picote “11x12”, queremos dizer que o valor “11” refere-
se ao picote nos lados horizontais e “12” ao picote nos 
lados verticais. A primeira medida sempre corresponde 
aos lados horizontais. 

Quando as medidas não são iguais em todos os lados 
do selo, dizemos que a picotagem é mista ou composta e 
que na fabricação do selo foram utilizados dois modelos 
diferentes de pentes na máquina picotadeira. 

Existem também algumas regras para a leitura e para 
a representação escrita do denteado de um selo (Ver 
detalhes na ilustração da Fig. 20).


