
                               Filatelia
 
  As curiosas cinderelas de Franz Joseph Lands

                                                                                                      Por Amaury Possidente

Na  filatelia,muitas  das  vezes  surgem  raras  curiosidades,como
selos privados,fantasias,falsos,propaganda de guerra,e etc...
Podemos citar inúmeros exemplos,alguns com elevada cotação de
mercado,como o POST OFFICE das Ilhas Maurício. Também temos
os Carriers estadunidenses,as famosas falsificações do Speratti,os
antigos selos privados da Alemenha,provas e ensaios,selos não
emitidos,as cinderelas utilizadas pelo MMDC,durante a Revolução
de 1932,no Brasil.
A filatelia transcende o colecionismo,ou seja,o ato de se acoplá-los
em  um  álbum  e  apreciar  a  sua  beleza.Cada  selo  ou  material
filatélico,sem exceção,abrange toda uma história,seja em relação à
peça propriamente ou seja pelo tema abrangido em sua imagem,no
caso dos selos ou cinderelas comemorativas.

Cinderelas são usadas para comemorar determinados eventos ou
épocas,mas não tem uso postal,pois não contém porte.

Apreciando  a  minha  coleção,encontrei  algumas  cinderelas
clássicas  alusivas  às  Terras  de  Franz  Joseph.Como  todo
filatelista,minha curiosidade acarretou em um breve estudo acerca
desse tema,que com enorme prazer compartilharei agora.
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                                           Franz Joseph

                              Fonte da imagem:https://www.britannica.com/biography/Franz-Joseph   

Pertencente à família  de Habsburgo,  Franz Joseph l  viveu entre
1830  e  1916,foi  imperador  da  Áustria  a  partir  de  1848  e  rei  da
Hungria,Croácia  e  Bohêmia  a  partir  de  1867.Seu  reinado  de  68
anos,que  durou  até  a  sua  morte,  foi  um  dos  mais  longos  da
história do ocidente.
O jovem Franz Joseph,aos 13 anos,começou uma carreira como
coronel de exército imperial austríaco. Subiu ao trono imperial da
Áustria  aos  18  anos,em  1848,durante  os  movimentos
revolucionários do Reino da Hungria e da unificação italiana,após
a abdicaçãode seu tio e da renúncia de seu pai.

                                                                 Brazão de Fanz Joseph l
                            Fonte da imagem:https://www.pinterest.cl/pin/498914464949454026/ 
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                                    Franz Joseph Land

                                                     Localização das terras Franz Joseph

                  Fonte da imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Franz_Josef_Land 

                                                       Mapa das terras de Franz Joseph

                    Fonte da imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Franz_Josef_Land 
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Arquipélago  russo  localizado  no  Oceano  Ártico.Habitado  por
militares,consiste  em  192  ilhas,numa  área  de  16.134  kilômetros
quadrados.Sendo 80% do  arquipélago  glaciado,a  maior  ilha  é  a
Terra do Principe George,com 2.741 kilômetros quadrados.
Descoberta  no  século  XlX,  especulam-se  o  mérito  dapara  2
candidatos:

– Nills Fredrick,junto com Johan P. Aidijärvi,no navio norueguês
Spidsbergen,em 1865.

– Julius  Von  Payer  junto  com  Karl  Weyprecht,durante  a
expedição Austro-Húngara,de 1872 a 1874.

 Selo da àustria de 1973 comemorando o centenário do descobrimento das terras de Franz Joseph
                                                         Acervo do autor (imagem ampliada)
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As Franz Joseph Lands incluem:
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                   Cinderelas Franz Joseph Land

Não seria possível entender essas cinderelas sem as explanações
anteriores.Agora  vamos  ao  escopo  do  estudo:  as  cinderelas
FRANZ JOSEPH.

A  primeira,na  cor  laranja,sem  picote,formato  triangular,tem  as
seguintes dimensões: 5cm x 2,7cm.No canto esquerdo a frase CAP
WIEN,no  direito  as  datas  1872-74  e  na  parte  de  baixo  a  frase
FRANZ  JOSEPH  LAND.  A  tipografia  utilizada  foi  talho
doce,unicolor,trazendo ao centro a imagem de um imperador Franz
Joseph jovem sentado,segurando na mão direita uma espada e na
esquerda um escudo com o brasão da Hungria.

                                                     Acervo do autor (imagem ampliada)
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A  segunda,na  cor  verde,sem  picote,formato  triangular,tem  as
seguintes  dimensões:  5cm x  2,7cm.  No  canto  esquerdo  a  frase
CAP PEST,no direito as datas 1872-74 e na parte de baixo a frase
FRANZ  JOSEPH  LAND.  A  tipografia  utilizada  foi  talho
doce,unicolor,trazendo ao centro a imagem de um imperador Franz
Joseph mais velho sentado,segurando na mão direita uma espada
e na esquerda um escudo com o brasão da Hungria.

                                                       Acervo do autor (imagem ampliada)
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Faremos  agora  uma  análise  sobre  as  cinderelas
suepracitadas.Apesar  de  conterem  datas  gravadas  (1872-74),as
emissões  podem  ter  sido  feitas  em  qualquer  data  entre  o
descobrimento do arquipélago até o inicio do século XX,levando
em consideração o tipo da imagem utilizada.
Suas espessuras são de aproximadamente 70 micras.
Aparentemente,o  autor  foi  influenciado  pelos  selos  clássicos
triangulares do cabo da Boa Esperança para a escolha da imagem
das cinderelas.
Outra  curiosidade  é  que  o  arquipélago  é  praticamente
inabitável.Desde a sua descoberta,foi utilizada para base militar e
atualmente é aberto,muito restritamente,para turismo.Levando em
consideração esses fatos,faço uma analogia dessas cinderelas aos
selos da Ilha Trindad (RHM,2016,pág.250),segundo a qual o James l
–  Príncipe  de  trindad  (autoproclamado)  emitiu  7  selos  para  a
inabitável ilha a 1.140 kilômetros da costa brasileira.
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Fontes de pesquisa:

– https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Franz_Josef_Land

– https://www.pinterest.cl/pin/498914464949454026/ 

– https://www.britannica.com/biography/Franz-Joseph   

– https://www.infoescola.com/design-grafico/tipografia/   

– A Enciclopédia de Turismo e Recreação em Amabientes 
Maritimos (Michael Lück,2008)

– Catálogo RHM, 2016
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