III Seminário Internacional de Filatelia
169º Encontro de Filatelistas e
Numismatas de Santa Catarina
Florianópolis, SC - 5, 6 e 7 de agosto
Com a organização conjunta da FEBRAF e da AFSC, esses dois eventos irão ocorrer
nos salões do Hotel Castelmar, em Florianópolis, nos dias 5, 6 e 7 de agosto. Eles
farão parte das comemorações do 40º aniversário de fundação da Federação
Brasileira de Filatelia, que foi criada em 17 de dezembro de 1976.
O III Seminário Internacional será focado na classe de Filatelia Temática. Para tanto,
a FEBRAF convidou o expositor, jurado internacional e Diretor da FIP, Sr. Bernard
Jimenez, que atuará como um dos palestrantes.
Serão 4 palestras com a duração de meio período cada, apresentadas nos dias 5
(sexta-feira) e 6 (sábado). Elas (não pela ordem de apresentação) irão versar sobre:
●
●
●
●

Como melhorar uma coleção temática (Bernard Jimenez).
Elementos de uma coleção temática (Carlos Dalmiro Silva Soares).
Apresentação de uma coleção temática (Luis Cláudio Fritzen).
Workshop: Análise das folhas de uma coleção temática (Bernard Jimenez).

Mais detalhes a respeito de todas essas palestras (horários, descrição dos conteúdos,
etc.) serão apresentados, dentro em breve, nos websites da FEBRAF e da AFSC.
O 169º Encontro de Filatelistas e Numismatas de
Santa Catarina acontecerá nos dias 6 (sábado) e
7 (domingo) de agosto.
Como ocorre normalmente nesses encontros,
estarão disponíveis várias mesas de comerciantes
com produtos filatélicos e numismáticos dos mais
diversos, para todos os tipos de colecionadores
(selos, blocos, cartas circuladas, cartões-postais,
moedas, cédulas, cartões telefônicos, etc.).
Também será lançado um carimbo comemorativo
(alusivo ao Seminário e ao Encontro), pela ECT,
cuja imagem aparece na ilustração ao lado.
Mais detalhes a respeito do 169º Encontro também serão divulgados, dentro em
breve, nos websites da FEBRAF e da AFSC. Por enquanto, acessar o link abaixo:
http://www.febraf.net.br/febraf.php?l=0&m=1&n=186
O Hotel Castelmar irá oferecer tarifas especiais para os visitantes desses dois
eventos. Todas as negociações deverão ser feitas diretamente com o departamento
de reservas do hotel. Mais informações no website cujo link é fornecido a seguir:
http://www.castelmarhotel.com.br.

