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NOVA DIRETORIA DO CLUBE FILATÉLICO E NUMISMÁTICO DE SANTOS

Presidente:

Dr. José RICARDO Brito do Nascimento

Vice-Presidente:

Dr. Rogério DEDIVITIS

Secretário:
Diretor Financeiro:

Prof. EDMILSON Prado Dimas
SÉRGIO Mastrorosa

Diretor Social:

Dr. ANSELMO Prandoni

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

___

Cibele Terezinha Nogueira
Ruggero Malagoli

SUPLENTES

1º José Augusto Costeira
2º Manuel Broco

José Manoel Pereira Henriques 3º Suplente: Octávio Videira Filho
DEPARTAMENTO DE NUMISMÁTICA
José AUGUSTO Costeira
Manoel Barreira da Silva FARINHAS
MÁRCIO Afonso dos Santos
Em eleição realizada em 03/03/2022 e posse 05/03/2022 a nova
diretoria começou seus trabalhos para essa gestão, desejamos uma
profícua gestão.

MOMENTOS DA LONDON 2022
Registramos alguns momentos da LONDON 2022,abertura e palmares.
O comissário do Brasil foi o FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS o qual
realizou um excepcional trabalho nossos parabéns. Parabenizamos
também à todos os participantes brasileiros com excelentes resultados
obtidos.

FERNANDO - Comissário , MACEDO - Vice-Presidente da FIP
e ROGÉRIO Presidente da FEBRAF

AFINAL DE CONTAS O QUE É FILATELIA E
ONDE ELA SE PRATICA

DENIS FORTE
Recentemente um vídeo da Internet suscitou um interessante debate
sobre uso denominação “filatelista” e que já gerou opiniões em alguns
círculos de colecionadores.
O objetivo desse artigo é contribuir de forma técnica a essa discussão,
sem se apresentar como dono da verdade ou exaustivo no tema.
Um pouco da história da filatelia. Um dos livros que vou utilizar para a
discussão é considerado por muitos uma bíblia da filatelia. O livro
“Fundamentals of Philately” de L.N.Williams e Publicado pela
prestigiosa American Philatelic Society, de 1954 que teve direito
autoral renovado em 1955,56,57,58,59,60,61,62,63 e cuja primeira
tiragem em 1971 e cuja edição de 1990 me baseio agora.
O selo inicia sua jornada com o Penny Black em 1840. Aos poucos,
vários países adotam o sistema. Inicialmente o colecionismo de selos
era simplesmente a fixação sequencial da parte do desenho do selo em
algum álbum. Em 1863 edita um catálogo e indica que a condição
do selo, novo ou usado determina seu valor. Possivelmente essa prática
salvou uma imensa parte de selos atuais não terem virado recortes,
como alguns Olhos de Boi que só sobraram o miolo.
O passar do tempo foi alterando o modo de dispor os selos e estudálos. Surgiram catálogos, dando-lhes não só uma ordem cronológica,
mas detalhes, como tipos, cores, carimbos etc. Após um tempo, provas
e ensaios foram incluídos. Dessa forma, elementos que não circularam
nos correios, mas foram uteis à fabricação dos selos foram
incorporados. Dependendo dos segmentos de escolha dos
colecionadores, há uma infinidade de conhecimentos que sustentam as
diferenças no processo de fabricação.
Para citar alguns dos elementos, filigranas, denteação,espessura e

tipos de papéis, por exemplo. Não são só elementos gráficos portanto.
Assim, de acordo com o “Fundamentals of Philately”, o termo filatelia
evoluiu para “a classe de interesse em cada faceta da produção,
tiragem e uso do selo”.
Trata-se assim de uma definição ampla.
Gostaria de seguir uma lógica do colecionismo. O iniciante é um
acumulador, um interessado.
Pode apenas ler a respeito, pode acumular vários selos. Se tiver 10.000
selos assim, não o tornará mais proficiente no conhecimento. Quando
há sistematização, ou seja, a partir de um catálogo ou alguma forma
metódica de organização, o individuo passa a ser um colecionador.
Cronologia e tema, por exemplo. O fato de separar selos com
variedades apenas aumenta seu escopo de coleção.
E agora é o cerne da discussão. Quando o colecionador é filatelista. A
filatelia não tem
preconceito. Origem humilde ou não qualquer um pode ser filatelista. O
processo por trás do ato de colecionar é que muda essa denominação.
Alguém por exemplo que tenha um site que acumula textos de outros é
um provedor de
informações valioso, mas não necessariamente um filatelista. Um
jornalista que fala de
economia não é um economista. Ele presta um serviço de extrema
utilidade para a sociedade que se interessa, mas não o qualifica para a
atividade fim. Ele é um comunicador do conhecimento, o reproduz. Da
mesma forma, blogueiros, influenciadores, narradores.
São pessoas importantes na comunicação e difusão do conhecimento.
Mas não o geram. Um tutor com uma apostila não é um professor.
Passará a sê-lo quando tiver domínio do conhecimento do tema.
Veja que um filatelista não é necessariamente um especialista. A
diferença é que se especializa em algum tópico, tema ou processo. Um
médico estudou o diagnóstico de doenças.
Um pediatra se especializou nas doenças de infantes. Um fisiatra se
especializou na constituição muscular dos indivíduos. Há interação e
sobreposição de conhecimentos, mas há especializações.

Assim, o filatelista pode ser definido como um individuo com interesse
em elementos do selo, no seu processo de fabricação, matéria prima,
forma de produção, uso, etc. Ele não se restringe apenas no elemento
tangível selo na sua frente.
Esclarecido quem é o filatelista, surgiu mais uma controvérsia. Existe
um lugar apropriado para exercer a filatelia?
A filatelia pode ser praticada individualmente. Era vista como uma
atividade solitária, um Hobby autocentrado. Sim, um individuo pode
ser uma unidade autônoma que coleciona, ordena e estuda seus selos
individualmente. No passado recente as associações, clubes e
sociedades se organizavam como um lugar físico para o relacionamento
social de pessoas com esse interesse.
Promovem ainda esse tipo de encontro com atividades de troca, de
disseminação de
conhecimento e de confraternização. Esse movimento se estendeu hoje
pela internet, com grupos de Whatsapps e associações virtuais. Há de
se notar porem que ajuntar pessoas não gera conhecimento, mas
auxilia a disseminação do mesmo. Um clube de leitura tem uma
importante função social, cultural e de relacionamento, mas não gera
necessariamente conhecimento.
Conhecimento sendo muito difícil de se distinguir de informação. Ao ler
o Wikipedia sobre uma doença não me torno conhecedor de medicina,
mas sim do diagnóstico daquela doença.
No limite, alguém com um bom processo de armazenamento de
conhecimento seria um excelente acumulador de indicadores, mas não
o tornaria um médico. Para isso existe uma academia, que regula o
conhecimento. No caso, Faculdades com curriculuns, didática e método
de armazenamento.
Algumas associações realmente buscam desenvolver aspectos de
conhecimento que
permanecem em seu tempo. Mas dada sua característica local e
regional, muitas vezes morreria lá.
Uma associação difere de um grupo de whatsapp de mesmo interesse.
Com muitas pessoas é um grupo que precisa de regras de coexistência
para se manter, governança para impedir procedimentos incorretos e
conselheiros para controlar e gerenciar o conhecimento.

O papel das federações portanto surge nesse ponto. Uma federação
nacional tem por objetivo salvaguardar a base cultural estabelecida
nesse campo. Ela deve dispor de pessoas que passaram por diversos
estágios de formação para poder ser pareceristas, juízes e
incentivadores de novos conhecimentos. Para isso existe estrutura
formal, que mantem uma ordem de como o conhecimento se transmite
e se guarda, qual a hierarquia dos conhecimentos.
Decorar as variedades de um catálogo faz de uma pessoa boa
conhecedora do assunto. Mas entender o processo de identificação de
variedades, distinguindo de curiosidades, entendo sua origem e
a classificando permite uma sistematização de conhecimento. Ao saber
que se alguém tosse, tem febre e dificuldade de respirar pode ter
Covid, não quer dizer que a pessoa é médica e que o indivíduo tem
mesmo.
Outro dia houve um debate filatélico sobre um risco num selo.
Apresentei
a seguir a prova do selo da ABN com o risco e o selo, nas versões
percê e denteada. Já tínhamos
eliminado a versão de risco involuntário. E a questão passou a ser se
houve ou não quebra de chapa. Um defeito muito mais relevante. Com
base em conhecimento e fatos, estabeleceram se hipóteses e gerou-se
conhecimento.
Assim, as Federações têm seu papel na organização dos agrupamentos
de conhecimento
gerado. Não as de juntar as pessoas, papel das associações. Mas de
armazenar, organizar e divulgar o novo conhecimento, sendo uma
salvaguarda histórica inclusive. A promoção de exposições não é
exclusividade das Federações ou associações. Aqui faço um paralelo
com o mundo acadêmico.
Existem fóruns para cada nível e objetivo. Foruns técnicos para
resolver
problemas técnicos. E fóruns acadêmicos, de graduação, de pós e
seminários internacionais.
Todos têm suas motivações e razões de ser. Não existem os de nível
internacional, se um dia não começarem os de base. Mas as primeiras
vezes que apresentei um seminário, como aluno de graduação não se
comparam com minhas apresentações atuais de pós doutoramento.

Sou o mesmo individuo, mas meu conhecimento avançou demais em
forma e em conteúdo. Isso não quer dizer que só exponho nos fóruns
internacionais. É minha função incentivar os iniciantes e também expor
nesse nível um certo conhecimento. Mas não posso fazê-lo na
mesma profundidade e linguagem, pois desanimaria quase todos.
Cabe às federações nacionais, continentais e mundial, na figura da FIP,
manter e coordenar portanto esse rol cultural que é a Filatelia Mundial,
um patrimônio da humanidade.
Cabe a elas gerar o mais alto nível de exigência para permitir as
maiores contribuições. E estão trabalhando atualmente para retribuir
com esse conhecimento nos níveis regionais e nacionais.
Um último ponto. O conhecimento não é elitista. Eu também gostaria
de ter o Magenta ou a coleção de Vossa Majestade a Rainha da
Inglaterra, de 4 gerações.
Um professor, filho de imigrantes que vieram sem nada. Mas escrevi
um livro que pesquiso há mais de 20 anos, no qual não precisaria ter
os selos. E que chega na sua nova roupagem ao topo do colecionismo
mundial, a London 2022. Incentivo aos que têm orçamento baixo a
segmentar a sua coleção num tema ou numa parte que podem ter
profundidade e inovação.
E agradeço aos afortunados que
existem aí, pois preservam o melhor das coleções geradas pela
humanidade. Coisa que muito Museu não consegue fazer.
Espero ter contribuído assim com uma visão apolítica e técnica para
uma atividade que tanto prezo.
Aos que discordam, seu direito, por favor o façam tecnicamente e não
pessoalmente,
como sempre procuro fazer. Aos que concordam, auxiliem a difundir
essa linha de interpretação.
E viva ao selo!
*Denis Forte é pós doutor em Administração Estratégica pela
Strathclyde Business University da Escócia, professor do Doutorado da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, acumulador desde1982 e
filatelista aficionado.

NUMISMÁTICA

JOSÉ MAURICIO DO PRADO

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/

SPP - 100 ANOS PROOVENDO A FILATELIA !!!
Ocorreu em 09/04/2022 na Sede Social da SPP - Sociedade Philatélica
Paulista, a entrega do espetacular Livro comemorativo 100 anos da SPP
+ Medalha Comemorativa e Diploma.
Na ocasião com a presença de aproximadamente 50 sócios e
convidados após a entrega foi oferecido um Brunch aos presente.
Abaixo o Presidente da SPP Sr. Braz Martins Neto entregando o livro
ao Sr. Sérgio Mastrorosa.

TEMÁTICA ==> MÚSICA EMISSÕES EM 2021

SUGESTÕES PARA UM INICIANTE
MANOEL BARREIRA DA SILVA FARINHAS

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA O

COLECIONADOR DE MOEDAS INICIANTE

Nos últimos anos temos presenciado um crescente movimento no
colecionismo de moedas no Brasil, verdadeira avalanche de novos
entrantes neste mundo maravilhoso pelo qual tenho um carinho
especial. Me parece que isto se deve a alguns fatores como as moedas
das olimpíadas, novos álbuns de moedas que facilitam seu
acondicionamento e até a pandemia nestes tempos diferentes, que nos
fez buscar ocupações para nosso tempo em casa.
É um hobby fascinante, mas muito mais que isso, pode ser até um
meio de vida como vemos muitas pessoas que fizerem do colecionismo
sua profissão.
A Numismática é uma ciência que nos oferece distração, prazer,
conhecimento, desenvolve habilidades, novas amizades e muito mais.
Mas também pode trazer problemas se não soubermos como cuidar de
uma coleção, ou, pelo contrário, se acharmos que sabemos.
Para tudo o que quisermos fazer na vida, se quisermos fazer bem-feito,
que seja duradouro e que não nos traga os problemas citados,
precisamos atentar para pontos importantes que hoje eu já começo a
entender pois fui buscar em vários meios.
Quando comecei a juntar moedas, aos poucos fui percebendo aos
poucos no que havia me metido, já não bastava mais guardar em uma
caixinha todas juntas. Naqueles tempos não tínhamos internet, recorria
a publicações em jornais, revistas que consegui, depois conheci alguns
comerciantes locais que me passavam algumas dicas. Mas eu já poli
algumas moedas com abrasivos, tentei limpar de formas variadas,
acondicionei em saquinhos plásticos que eu mesmo confeccionava e
que em pouco tempo se deterioravam.
Quando do renascimento do Clube Filatélico e Numismático de Santos

em 1986 comecei a participar mais intensamente das suas reuniões, o
que me fez estudar um pouco mais, pois eu queria mostrar que sabia
alguma coisa.
Hoje já me considero um colecionador, ainda falta muito para a
classificação de numismata, pois numismata não é somente quem
coleciona moedas, mas quem sabe sua origem, tem critério na
classificação, sabe acondicionar adequadamente e muito mais. Também
não é quem tem todas as moedas, mas o que tem uma bela coleção,
que não importa se é pequena, mas que seja bem definida, e que se
tenha orgulho de mostrar para os outros.
Eu queria ter um pouco do conhecimento que tenho hoje quando iniciei
e teria feito muita coisa diferente, em uma época em que era mais fácil
adquirir moedas boas, que ainda apareciam por aqui.
Mas nunca é tarde e ficam aqui algumas dicas, que já devem ter
ouvido falar, mas repito quantas vezes for necessário:
Primeiro você precisa saber que colecionar moedas vai custar, custar
seu suor, custar sua dedicação, custar seu trabalho, custar seu
dinheiro.
Colecionar moedas precisa te dar prazer, se você junta moedas para
vender amanhã por um preço maior pare por aqui e vá fazer outra
coisa, este texto não é para você.
É preciso paciência, você pode até comprar todas as moedas que
puder, ainda mais se tiver muito dinheiro, comprar uma coleção que
esteja à venda, mas poucos terão condição para isso.
O gostoso de colecionar é adquirir peça por peça, em um processo
contínuo, como um garimpo.

REUNIÃO : CORREIOS , FEBRAF, FIP & ABCF

Em 18 de março 22, a FEBRAF se reuniu com a direção dos Correios em Brasília
para discutir pontos de grande interesse para a filatelia Brasileira.
Participaram do encontro, Luciana Ramos (Gerente de Filatelia), Oscar (Diretoria
de Produtos), Alex do Nascimento (Diretoria de Negócios), Rogério Dedivitis
(Presidente da FEBRAF), Reinaldo Macedo (FIP), Roberto Assef (Presidente da
ABCF) e Braz Martins Neto (Conselheiro FEBRAF).

O encontro foi muito proveitoso onde os seguintes pontos foram discutidos:
Parceria FEBRAF | Correios para organização e difusão do Curso de
Iniciação a Filatelia;
Utilização de selos nas cartas registradas;
Apresentação de propostas para ampliação da parceria ABCF | Correios;
Exposições binacionais com a participação do Brasil, sendo elas,
LUBRAPEX 2022 (200 da Independência do Brasil), 2023 - Espanha e
2024 - Alemanha (200 Anos da Imigração Alemã).

A FEBRAF segue trabalhando pela filatelia brasileira.

Agradecemos o FERNANDO SILVANO e seu filho FELIPE CESAR BORIN
SILVANO pela doação de milhares de selos, catálogos, editais, revistas
especializadas e livros, os quais irão compor a nosso biblioteca.

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:
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 será em 07/05/2022.
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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
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