
BREVE HISTÓRICO DO FILACAP

Depois de algumas tentativas de manter um boletim mimeografado, com apoio
de coluna filatélica publicada por um jornal local, optamos por uma publicação
de  mais  alcance  para  atender  aos  associados  do  então  Clube  Filatélico  de
Cachoeira  Paulista.  Em  janeiro  de  1975,  3  anos  após  a  fundação  oficial  da
entidade e já com duas grandes exposições realizadas (1973 e 1974), foi criado
o FILACAP. 

Por sugestão do proprietário da gráfica (e do jornal semanário da cidade) as
primeiros 26 edições foram impressas no formato germânico (315 mm x 470
mm). A partir da edição 27 mudamos o formato para Tabloide e, a partir da

edição 50 foram várias as variações de formato até chegar ao atual  (210 mm x 280 mm), próximo do
formato A4.

Além dos diversos formatos da publicação, também tivemos variações de conteúdo tanto por questões
práticas para atendimento aos leitores como também por questões econômicas. Isto sem falar na forte
inflação  que  nos  atingiu  em  determinado  período  e  que  quase  inviabilizando  sua  continuação.  Como
também tínhamos uma empresa editora de um jornal semanário local, passamos, por um determinado
período, a publicar o FILACAP como suplemento do jornal O CACHOEIRENSE, mas mantendo seu formato e
suas características.  Nesta ocasião, por alguns anos, intercalamos edições dos Anúncios Econômicos (hoje
Anúncios Filacap) com as normais do boletim com artigos e informações.    

Em 1996,  por  sugestão do José  Maurício  do Prado Júnior,  que se  dispôs  a  diagramar a publicação,  o
FILACAP tomou mais ou menos o formato que mantém até hoje, apenas com uma pequena alteração a
partir da edição 187. Durante toda esta trajetória, o FILACAP já ultrapassou 200 edições normais e mais de
16 edições especiais.

Não podemos esquecer que a publicação, já entrando em seu 48º ano, credita sua
chegada até aqui às centenas de pessoas que, de uma forma ou outra, colaboraram e
apoiaram o FILACAP.  Entretanto  não teríamos nem dado os  primeiros  passos  não
fosse  o  incentivo,  orientação  e  colaboração  de  importantes  filatelistas  como  os
senhores  Dr.  Angelo  Zioni,  J.  L.  de  Barros  Pimentel,  Américo  Tozzini,  Moysés
Garabosky,   entre  outros,  e,  também aos  comerciantes  que,  com  seus  anúncios,

deram o impulso necessário à nova publicação como os senhores Rolf Harald Meyer, R. Tallert, Ana Lúcia
Loureiro Sampaio e muitos outros, alguns ainda nos apoiando. Também as entidades como a FEBRAF, SPP,
ABRAFITE,  Clube  Filatélico  e  Numismático  de  Lorena,  Clube  Filatélico  do  Brasil  e  muitas  outras  que
continuam nos apoiando.

Obrigado a todos que colaboram, apoiam e dão incentivo a este trabalho que fazemos de coração!

José Maurício do Prado

Cachoeira Paulista, SP
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