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EDITOR S.MASTROROSA

Facebook

EXPOSIÇÃO CENTENÁRIO RIO GRANDE ARGENTINA
 

Realizada no período de 06 a 11 de Dezembro/21 foram realizadas
simultaneamente as Exposições JUVENEX 2021 e Exposição Internacional de
Filatelia Centenário Rio Grande - Argentina com pleno êxito,pelas quais
cumprimentamos toda a Comissão Organizadora. 
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HELVETIA 2022 - Exposição
Filatélica Internacional -

Lugano/Suiça
 
A exposição HELVETIA 2022 será
realizada de 18 a 22 de maio de
2022 na cidade de Lugano, Suiça. 
 
A Exposição conta com patrocínio da
FIP (Federação Internacional de
Filatelia) e 
reconhecimento da FEPA (Federação
das Associações Filatélicas
Europeias), e será uma International
World Stamp Exhibition. 
 
A Exposição será realizada pela



Federação Suiça de Entidades Filatélicas em cooperação com a
Sociedade Filatélica de Lugano 
 
Para atuar na função de Comissário Nacional na HELVETIA 2022, a
FEBRAF nomeou o filatelista de São Paulo (SP), Sr. YGOR CHRISPIN. 
Informações para contato: 
E-mail: ygorpradella@gmail.com 
Telefone celular e WhatsApp: (11) 96398-3535 
 
No site oficial da HELVETIA 2022 já se encontra disponível o
regulamento particular (IREX), as fichas de inscrição, etc.:
https://www.helvetia2022.ch/

NUMISMÁTICA CURIOSIDADES - BRASIL
 

 

As moedas já tiverem vários tamanhos, formatos e proporções diferentes.
Quadradas, pequenas, feitas em ouro e prata, elas surgiram em Pernambuco,
em 1645.

Hoje em dias, as moedas mais antigas são artigo de luxo para colecionadores
devido a sua dificuldade de ser encontrada. São cada vez mais raras e preciosas
e por muitos, nunca ao menos foram vistas. E por isso são uma fortuna de serem

mailto:ygorpradella@gmail.com
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compradas. 
 
A chance de ver é agora! Veja a seguir, 6 Moedas mais raras e valiosas do Brasil: 

Talvez seja uma das mais raras da lista, a “Peça da Coroação” é comemorativa
da coroação após independência proclamada por D. Pedro I. As moedas não
chegaram a entrar em circulação pois Dom Pedro I não autorizou pois nela, ele
era representado de busto nu, à feição dos imperadores romanos.

Apenas 64 peças foram produzidas, mas somente 16 foram guardadas. Para se
ter uma dimensão, em 2012, uma delas havia sido leiloada em Chicago, por US$
138.000. 



 
Nos anos de 1700, o ouro era objeto principal na cunhagem de moedas pesadas,
de grande valor aquisitivo e, por consequência de valores altos. Naquela época,
o dobrão de 20.000 réis foi a moeda com maior valor comercial já existentes até
aquele momento. 

Trazendo uma perspectiva mais atual, a moedas das Olimpíadas de 2016 chama
atenção dos amantes de esportes. Com 17 modelos diferentes com temáticas
que remetem ao evento, possui uma quantidade de exemplares baixa, cerca de



20 milhões. Por esse motivo a moeda já se tornou objeto de desejo dos
colecionadores.

As de R$ 1,00, por exemplo, com a bandeira dos jogos, está avaliada entre R$
20,00 e R$ 60. Esses valores são refletidos na quantidade em que foi feita, no
estado de preservação da peça e na data de lançamento. 

Valor da moeda: R$ 1,00
Valor estimado por colecionadores: R$ 40,00

Lançada no ano de 1998, com apenas 600 mil exemplares, pois se trata de uma
versão comemorativa aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos



Humanos. 

Usualmente, as moedas tem a cara e a coroa em sentidos contrários um do
outro. Ou seja, desenho e número ficam de cabeça para baixo, na comparação.

Em função de um erro, algumas moedas acabam entrando em circulação com
cara e coroa impressas no mesmo sentido. São conhecidas pelos colecionadores
como “reverso invertido” e seus valores costumam ser altos. 

PROGRAMAÇÃO FILATÉLICA PROVISÓRIA 2022 



 
 

Agradecemos as diversas mensagens recebidas pelo nosso último BIS 165: 
 
ANA MARIA DENTIZIEN CTC - Anamaria <anadentzien@gmail.com>             
                                        Centro Temático de Campinas  
 
Vicente Vono <vonovicente@hotmail.com> - Muito lindo o boletim !!! 
 
Prezados amigos filatelistas de Santos: Parabéns por mais uma edição do
BOLETIM INFORMATIVO SANTISTA; daremos publicidade entre nossos
Associados. 
Clube Filatélico Brusquense 
Jorge Paulo Krieger Filho - jorgekrieger@uol.com.br 

mailto:anadentzien@gmail.com
mailto:vonovicente@hotmail.com
mailto:jorgekrieger@uol.com.br


Presidente 
 
 
Deseo a todos los colegas filatelistas del club de Santos 
Una muy feliz navidad y éxitos para 2022 
Fuerte abrazo desde Buenos Aires  
Pablo Reim  - Pablo Alejandro <pargentina@hotmail.com>

O Clube Filatélico e Numismático de Santos na Internet   
                                                   Manuel Broco Andrade

  
Para você que já recebe o Boletim Informativo Santista - BIS,
através de correio eletrônico, vai gostar de saber de duas
novidades:  
  
O canal no YouTube do Clube Filatélico e Numismático de
Santos: 
 https://www.youtube.com/channel/UCR_mPjoq8f8iRFw5y-Pp5BQ 
  
Entre lá, clique em Inscrever-se, curtam nossos vídeos e cliquem no
sininho, para receber as notificações e divulguem para seus amigos e
conhecidos. Nossa inspiração, foi o canal no YouTube do Miguel
Rodrigues de Magalhães, da SPP, um canal muito bem feito, a quem
damos os nossos parabéns. Este novo canal terá vídeos com qualidade
superior aos vídeos do canal antigo: 
 

 
 2 - O CFNS tem uma página no Facebook: 
  

mailto:pargentina@hotmail.com
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https://www.facebook.com/clube.filatelico.santos/?ref=aymt_homepage_panel 
  
Entrem no Facebook, cliquem em Curtir e acompanhem nossas informações e
eventos. Curtam e compartilhem com seus contatos. Vamos divulgar o
colecionismo em nossas redes sociais! 
  
Um forte abraço e nos vemos na rede!

     REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2022 
                       MOVIMENTO ASSOCIATIVO                 

  
Informamos que nossas reuniões ordinárias ocorrem
sempre no 1º sábado do mês à partir das 15:00 horas 
Av. Conselheiro Nebias, 444 cj. 1604. Santos - SP.

Próxima reunião presencial erá em 05/03/2022.
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DIRETORIA  - 2020/2022
Presidente:              Dr. José RICARDO Brito do Nascimento 
Vice-Presidente:       Dr. Rogério DEDIVITIS 
Secretário:               Prof. EDMILSON Prado Dimas 
Diretor Financeiro:    SÉRGIO Mastrorosa 
Diretor Social:          Dr. ANSELMO Prandoni 
 
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS                        ___    SUPLENTES 
Manuel Broco Andrade             1º Suplente: Cibele Terezinha Nogueira 
Octávio Videira Filho                2º Suplente: Ruggero Malagoni 
José Manoel Pereira Henriques  3º Suplente: Paulo Rogério da Costa  
 



DEPARTAMENTO DE NUMISMÁTICA 
José AUGUSTO Costeira  
Manoel Barreira da Silva FARINHAS  
MÁRCIO Afonso dos Santos 
 
Anuidades - 2022
Estamos recebendo a anuidade de 2021 e mantivemos o mesmo
valor: R$ 100,00, agradecemos a sua colaboração - pague em dia
a sua anuidade, ela é importante para o desenvolvimento do nosso
trabalho.                                                           
Antecipadamente agradecemos a todos os nossos associados.

          
Você está recebendo o boletim eletrônico do CFNS.

 

 

Clube Filatélico e
Numismático de

Santos 
Rua Conselheiro Nebias, 444

  cj. 1604  
11015-001  Santos - SP

 www.cfns.com.br
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