
FILATELIA EM BRASILIA
Luiz Reginaldo Fleury Curado

Entre 1962 e 1963 tentei realizar em Brasilia a primeira exposição de selos, postais,
mas na última hora não tive apoio das autoridades brasilienses, exceto promessas
não cumpridas.
Foi  uma  situação  difícil,  porque  tudo  tinha  sido  planejado,  convidados
colecionadores  de  outros  estados  e  até  confeccionados  os  respectivos  carimbos
postais comemorativos, que ficaram de lembrança.  Assumi todas despesas e levei

um ano para saldá-las.

A exposição já tinha sido anunciada
na imprensa especializada:

“Deverá realizar-se em 
Brasilia, no próximo dia 21, 
data em que se comemora o 
terceiro aniversário da capital 
brasileira, uma grande 
exposição filatélica nos salões 
do Hotel Nacional.  O certame 
contará com o apoio do 
Departamento de Turismo de 
Brasilia. De S. Paulo 

comparecerão grandes colecionadores” (Filatelia Ilustrada, Alcides Torres, 1ª 
Quinzena de Abril de 1963, Ano I, N° 11.”

“1ª.  Exposição  Filatélica  de  Brasilia.  Com  a  denominação  BRASILIA  63  e  sob  os
auspícios da Sociedade Filatélica do Estado de Goiás, realizou-se no período de
21 abril a 6 de maio a 1ª. Mostra de Divulgação Filatélica na nova Capital.  A
referida mostra, que tinha o patrocínio do Departamento de Turismo de Brasilia
e incentivada pelo nosso amigo sr. Luiz Reginaldo Fleury Curado, presidente da
entidade goiana, teve completo êxito. (Brasil Filatélico, p.14, maio 1963).

“DEVERÁ inaugurar-se hoje, em Brasilia, a anunciada exposição filatélica organizada
pela Sociedade Filatélica do Estado de Goiás. A importante mostra – primeira a
ser realizada na Novacap – terá como local o Hotel Nacional e ficará aberta à
visitação pública até o dia 6 de maio vindouro. Devemos mais esta iniciativa ao
presidente da Sociedade Filatélica de Goiás, sr. Luiz Reginaldo Fleury Curado”
(Gazeta Esportiva, Filatelia Alcides Torres, 21 de abril de 1963, Ano IV, Nº 15).



 Para dar satisfação pública, publiquei em 23 de abril de 1963 no jornal Folha de
Goiás, integrante Diários Associados de Assis Chateaubriand, o artigo

“Porque foi adiada a Exposição Filatélica de Brasilia”:
Devido  ao  total  desinteresse  das  autoridades  do  Distrito  Federal  e  mui
especialmente  da  Prefeitura  e  do  Departamento  de  Turismo,  a  cujo  diretor
procuramos pessoalmente inúmeras  vezes,  afora diversos telefonemas desta
capital e vários ofícios aquele  Departamento dirigidos – sem que tivéssemos a
honra de uma única resposta – é que tivemos de adiar a exposição filatélica
nacional  em  Brasilia  programada  para  21  deste.  Nossos  pedidos  e  nossas
indagações  resultaram  inúteis:  “estamos  interessados  em  ajudá-lo;
comunicaremos com você no fim desta semana etc. e dois meses se passaram
nesta conversa fiada.

        
Ante tantas dificuldades, lutando contra os mais tremendos obstáculos, tivemos
de fraquejar. Mas não “arriamos a carga”, como se diz na gíria popular: adiamos
o  empreendimento  a  que  nos  propusemos  realizar  –  a  primeira  exposição
filatélica de Brasilia. Ele será levado avante – dentro de alguns meses ou talvez
dentro de um ano. Já sabemos os elementos com os quais podemos contar e os
que devemos evitar;  temos forças e meios bastantes para fazermos algo de
dignificante  e  patriótico  sem  precisar  de  indivíduos  oportunistas  ou
irresponsáveis diretores de departamento. O que nos move é o idealismo sadio
e construtivo. Os empecilhos com que deparamos são decorrências naturais,
criadas por elementos retrógrados, faltos de inteligência, alcance e patriotismo.
Alegra-nos  saber  que  em  meio  a  tantas  personalidades  negativas,  existem
pessoas  capazes  de dar  ajuda  sem visar  coisa  alguma.  É  a  um destes  –  ao
Deputado Sebastião Paes de Almeida – que dirijo o meu particular e sincero
agradecimento pela boa vontade demonstrada e apoio que dispensou ao nosso
empreendimento.

       Também ao Tte. Coronel Mauro Borges Teixeira, nosso ilustre colega filatelista
que consigno o meu penhorado agradecimento pela colhida à nossa ideia e
pelo apoio moral.

        A luta pela exposição de Brasilia não terminou. Agora é que iremos começá-la.
Aos derrotistas responderei dentro de quinze dias. Veremos quem irá ganhar.” 

Camozato em sua página FILATELIA 545 (abril de 1963) comentou:
“..................................................................................................................
Com pesar registramos que a 1ª. Mostra Filatélica Brasileira (sic) – que faria
parte dos festejos do 3º aniversario de sua fundação que se realizaria de 21 a



30 do mês findo, conforme Edital de n° 26/63 e para a qual se dedicou o sr. Luiz
Reginaldo Fleury Curado, presidente da Sociedade Filatélica de Goiás, não se
realizou.

Sempre amigo, Camozato, na sua página FILATELIA nº 546 no Correio do Povo, de
Porto Alegre, (maio de 1963) escreveu:

 “É com pesar que registramos que não obstante seu dinamismo,  o sr.  Luiz
Reginaldo Fleury Curado, presidente da Sociedade Filatélica do Estado de Goiás,
não conseguiu realizar a projetada Exposição Filatélica pelo 3 aniversário da
fundação de Brasilia, realizando apenas a 2ª Exposição Filatélica do Estado
de Goiás.  Esta exposição realizou-se de 12 a 19 deste mês, sendo que
sobre ela  nos  ocuparemos noutra  oportunidade por  n  os  faltar  dados.
Apenas anunciamos a emissão de uma folhinha que tem como motivo
principal a efígie do Gen. José Vieira Couto de Magalhães.”
.....................................................................................................................

Em carta datada de Porto Alegre, 25 de junho de 1963 Camozato escreveu:

        “Dou recebida sua carta pela qual me dá alguns aspectos da gorada
Exposição  de  Brasília!  Parece  incrível,  mas,  enquanto  esta  gente  está
mergulhada na tal de política, esquece-se do resto mesmo sabendo que é para
o progresso do Brasil!”

Devidamente anunciada  no jornal  O Popular  de 9  de  maio de 1963 (“Exposição
Filatélica  será  realizada  em  Goiânia  dia  12”),  em  substituição  da  exposição  de
Brasilia, foi montada no térreo do Museu Estadual Zoroastro Artiaga, Praça Cívica,  a
2ª. exposição filatélica, com apoio do governador Mauro Borges, do reitor da UFG
Prof. Colemar Natal e Silva, do jornal Quarto Poder,  e a participação dos celebrados
colecionadores Heitor Sanchez e Dr. Mario Guimarães de Souza, do Recife, dono da
única folha de olho de boi de 60 réis, entre outras preciosidades. 

Foi a maior exposição jamais realizada no interior brasileiro. Tinha tido também a
decisiva ajuda do ex-ministro da Fazenda no governo Juscelino, o deputado federal
Sebastião Paes de Almeida, dono da CVB – Companhia de Vidros do Brasil – que
emprestou 400 metros quadrados de vidros plano tamanho 2 x 1, mandados trazer
especialmente de Belo Horizonte.
As folhas de selos foram afixadas nas chapas de vidro e cobertas por outra chapa,
sobre cavaletes em forma de V; cada um abrigava 4 metros de folhas. A montagem
contou com ajuda de diversos colecionadores e amigos – um deles o primo Dauro
Fleury Curado.  



Por descuido, uma chapa de vidro caiu sobre minha cabeça, causando cortes. 

Alarmado, indaguei do gerente da CVB, sr. Vitor Lopes, monitorando a montagem,
qual era o seu preço, já prevendo que teria de pagá-la.

Seo Vitor riu e apontou para umas tantas chapas estocadas num canto da sala.
- Olha, mesmo se acontecer quebrar todas, eu tenho ordem de não cobrar nada...

Folhinha comemorativa da 2ª. Esposição Filatélica do Estado de Goiás com o carimbo alusivo,
ambos por mim desenhados.  O erro na palavra esposição só foi descoberto quando já tinham sido

impressas as folhinhas e foi motivo de muito constrangimento.



SOCIEDADE FILATELICA DE BRASILIA

Brasilia  é  uma cidade  curiosa.  São  vários  círculos  de  amizade  e  relacionamento
distintos, às vezes inter-relacionados. É necessário ingressar em pelo menos um para
não ficar de fora. 

Minha área de interesse era a divulgação da filatelia, o colecionismo de selos postais,
“ars gratia artis” (arte pelo amor à arte,  legenda que encimava o leão da Metro
Goldwin  Mayer  (MGM)  com  artigos  que  publiquei  na  imprensa  de  Goiás:  O
Imaculada (editado no Colégio Imaculada Conceição de Ceres, 1956, Revista Vera
Cruz,  de  Walter  Friedman,  1959;  jornal  Brasil  Central  (da  Cúria  Metropolitana),
Diário da Tarde, Folha de Goiás (dos Diários Associados) 1959, O Popular, 1962, etc. 
Em Goiania fazia anos escrevia artigos sobre filatelia para a Folha de Goiás, então na
Avenida  Goiás,  graças  à  amizade  com  o  diretor  Francisco  Braga  Sobrinho  e  os
jornalistas Cunha Junior, Wolney Milhomen, Goiá Mavale, Luiz de Carvalho…

Daí,  procurei  o  redator  do  Correio  Brasiliense,  Ari  Cunha,  também  dos  Diários
Associados e consegui uma coluna semanal para filatelia. Certa feita adiantei vários
artigos,  que, para meu espanto, foram publicados a semana inteira,  chamando a
atenção elogiosa do prof. Roberto Lyra Filho, meu professor de Direito Penal na UNB.

Em 21 abril de 1963 foi fundada a Sociedade Filatélica de Brasilia. No dia 25 de abril,
no  Hotel  Nacional,  às  20:30  horas,  realizou-se  a  sua  primeira  reunião  ordinária,
constituída dos srs.  Sabino Barroso, Hélio Guimarães e Dr. Salvino Fonseca, de S.
Paulo,  ocasião  em  que  foi  submetendo  à  aprovação  e  votação   o  projeto  dos
estatutos  sociais  da entidade e  procedida em seguida a  eleição da sua primeira
diretoria (Correio Brasiliense, 25 de abril de 1963).

Foram seus sócios fundadores:

- Dr. Francisco de Campos Abreu Junior – Presidente
- Dr. Salvino da Fonseca – Vice-Presidente

- Da. Ena Maria Lins de Barros – 1ª. Secretária
- Ignácio Correia Leite – 2º Secretário

- Da. Maria Dalva Pimentel – Tesoureira
- Dorismar Portes – 2º Tesoureiro

- Mireta Pimentel;
- Francisco José Fernandes;
- Ena Maria Lins de Barros;

- Vivaldo Santana;
- Raimundo Galvão de Queiroz;

- Guido Heleno Dutra.



Diretores assessores postais:
-Francisco José Fernandes e 

-Da. Mireta Pimentel
(O casal imprimia envelopes especiais de primeiro dia, muito apreciados.)

Conselho Superior:
- Hélio Guimarães;

- Dr. José Paulino Franco de Carvalho
- Da, Maria Helena Montserrat

- Dr. Péricles Sales Freire
- Dr. Sabino Barroso.

A contribuição desses sócios fundadores era de Cr$7.300,00 mais Cr$2.000,00
totalizando Cr$9.300,00, segundo o tesoureiro Dorismar Portes.

Como sócios,  após  a  Exposição,  também passaram a  fazer  parte  dela,  além dos
citados fundadores:

- Salvino da Fonseca;
- Maria Helena Braga Montserrat (7 anos!)

- Ricardo Braga Montserrat (11 anos!);
- Paulo Montserrat Neto (12 anos!);

- Abílio Loureiro Marques;
- Laercio Ferreira dos Santos;

- Guido Heleno Dutra;
- José Vigilato da Cunha Neto;

- Paulo Coelho Prates;
- Luiz Lacroix Leivas Filho;

- Cyrene Junqueira Fernandes.
- Luiz Reginaldo Fleury Curado;

A criação da Sociedade Filatélica de Brasilia foi divulgada pelo jornalista Benjamim
Camozatto na sua FILATELIA - 551 – do Correio do Povo, de Porto Alegre, de Quarta
Feira, sete de agosto de 1963.

A coluna Filatelia do jornalista Américo Tozzini no O Estado de São Paulo, dia 28 de
abril de 1963, p.37, também divulgou a  diretoria do CFDF, suas reuniões mensais na
Casa  Thomas  Jefferson,  por  cessão  da  embaixada  dos  Estados  Unidos   e  a
publicação do seu Boletim Informativo nº 2.

Em carta datada de 24 de junho de 1963 assinada pelos Dr. Francisco Campos Abreu
e da. Edna Maria Lins de Barros, foi-me pedida colaboração para a Mostra Filatélica
de  Brasilia,  marcada  para  1º  de  agosto,  com  o  empréstimo  de  90  metros  de
quadros., etc.



 

Carta da Sociedade Filatélica de Brasilia, datada de junho de 1963, pedindo
colaboração da Sociedade Filatélica do Estado de Goiás para a 1ª. Mostra Filatélica

de Brasilia.



Tinha sido alugado por Cr$8.000,00 o Salão Azul do Hotel Nacional para a exposição,
de 1º a 4 de agosto em comemoração dos 120º aniversário do Olho de Boi, com uso
de carimbo especial autorizado pelo então Diretor de Correios Carlos Pereira da Silva
Filho através do edital nº 52/63, de 22 de julho de 1963. 

Procurei outra vez o deputado Sebastião Paes de Almeida, no Hotel Nacional, onde
residia. Como sempre prestativo, mandou trazer de Belo Horizonte, sem qualquer
ônus, 200 chapas 2mx1 de vidro plano.

Dela participei com uma coleção de selos “Astronáutica”.

As  despesas  com a  exposição  somaram Cr$23.247.00,  sendo Cr$4.000,00  para a
confecção  do  carimbo  postal.  Foram  arrecadados  Cr$9.300,00,  tendo  os  sócios
arcado com a diferença…

Os sócios da Sociedade se reuniam à noite das quartas-feiras numa sala do segundo
andar da Escola Parque na Avenida W3. Ali convivi com os pioneiros filatelistas de
Brasilia, já mencionados. Pagava-se uma mensalidade de Cr$400,00. Na falta de uma
agência filatélica, o dr. Salvino Fonseca traia de São Paulo as emissões recentes dos
correios. Passado algum tempo a sala foi reclamada para aulas noturnas.

Procurei  a  Casa  Thomas  Jefferson,  também  na  W-3  e  por  deferência  do  seu
secretário  José  Augusto foram ali  autorizadas  reuniões aos sábados à tarde.  Um
grosso  catálogo  Scott,  ano  1960,  era  a  única  referência  para  consulta.  Logo  a
frequência cresceu e chegou-se ao número de 50 pessoas por reunião.

Facilitou o acesso o fato de ser filiado (e a Sociedade Filatélica do Estado de Goiás)
ao Clube Filatélico Voz da América desde setembro de 1962,  que num dos seus
programas dominicais divulgou meu nome e endereço para trocas filatélicas.

Aliás, a Voz da América teve lugar importante na divulgação da filatelia em Goiás.
Graças  ao  jornalista  Walter  Menezes,  encarregado do  escritório  do  USIS  (United
States Information Service) no segundo andar de uma galeria na Praça Cívica em
Goiânia,  recebia toda semana fitas gravadas do Programa Clube Filatélico Voz da
America em português, que era divulgada às 19:30 hs dos sábados na Rádio Clube
de Goiânia,  integrante  do jornal  Folha de Goiás,  Diários  Associados,  onde desde
1959 eu publicava uma coluna semanal de Filatelia,  por deferência do seu diretor e
grande amigo Francisco Braga Sobrinho.



O USIS  também fornecia  envelopes  de  primeiro  dia  de  emissão  de  selos  norte-
americanos.  Uma  distribuição  muito  concorrida  foi  do  FDC  alusivo  ao  primeiro
astronauta ianque, John Glenn. 

Valeu-me o USIS. Em março de 1963 recebi, escrita em russo, comunicação que tinha
sido aberto contra mim e um filatelista russo, na Alfandega de Moscou, processo por
troca de selos.  Era crime de contrabando desde 1922 essas trocas de selos,  que
eram monitoradas pelo Estado Soviético como fonte de renda. Na ocasião não dei
importância ao fato.

Mas em 20 de abril de 1963, o jornal O Estado de São Paulo (de 20 de abril de 1963)
publicou notícia, de seu correspondente em Goiânia, sobre o processo. 

Cartão de filiação no Clube Filatélico Voz da America, assinado pelo secretário
Howard Hotchner, presidente da American Philatelic Society. No verso,

mensagem do Presidente Roosevelt “... I realmente acredito que colecionar
selos torna alguém um cidadão melhor”.

A rádio Tupi de S. Paulo, no noticiário das sete da manhã, do afamado Corifeu de
Azevedo Marques também comentou o processo notícia com alarmando meus pais
e parentes ouvintes do programa. 



O  jornalista  Walter  Menezes  também,  através  do  USIS,  mandou  para  a  Voz  da
América a notícia do processo, que deu – lhe divulgação mundial. No seu programa
noturno em português, a notícia foi ouvida com apreensão por um tio que morava
em Brasilia.
 Ocorreram manifestações na imprensa. Mas isto é outra estória, que me causou
grandes aborrecimentos.

Folhinha comemorativa da 1ª. Mostra Filatélica de Brasilia. O carimbo
foi divulgado na coluna FILATELIA, de Moyzés GARABOSKY, AGOSTO DE 1963. 



CLUBE FILATELICO DO DISTRITO FEDERAL

Em  1966  cogitou-se  a  criação  de  uma  nova  entidade,  com  antigos  sócios  da
Sociedade e  novos  sócios  do Clube.  Foi  sugerido o  nome de  Clube Filatélico  de
Brasilia, mas algumas pessoas entenderam que poderia ser confundido com o Clube
Filatélico do Brasil e assim, por aclamação, na assembleia de sua criação, no dia 21
de abril, às 11 horas, realizada no auditório da Casa Thomas Jefferson, situada no
SRRS/quadra 10, loja 9/10, na Avenida W-3, adotou-se o nome de Clube Filatélico do
Distrito Federal.

Estavam presentes:
Wolney Milhomen, Delpho Pereira de Almeida, Cristiano Martins, Wilson da Silva
Nunes, Leon Sederer II, Raimundo Galvão de Queiroz, Julio Cesar Santos,, Zaldir de
Lima,  Eudes  Barreto  de  Carvalho  Freitas,  Francisco  Fabiano  Portela,  Antonio
Bernardino de Sá, Dilson de Almeida Souza, Pedro Fulleu Parente, Gabriel Ribeiro
Vieira, Humberto de Mendonça Gomes, Eder Carvalhaes, Roberto Penteado Filho,
Alexandre  Alves  Costa  Junior,  Laerte  Vieira  Junior,  José  Carlos  Gonçalves  Vieira,
Wilson  Ferro  Costa,  Arnizant  de  Mattos,  Ronaldo  do  Monte  Rosa,  José  Afonso,
Demerval Al. De A. Cordeiro, Hermenegildo Villaça, Nelson Ferro Costa, Wavel José
Pinheiro, Paulo Montserrat Neto, Plinio Bueno Pimentel, José Augusto Arnizaut de
Matos,  Aurea  Calainho,  Antonio  Carlos  Vilanova,  Luiz  Reginaldo  Fleury  Curado,
Jefferson Pires Vianna e mais quatro pessoas não identificadas.

“Tomando a palavra Plinio Pimentel, a quem coube a iniciativa da reunião, convidou
para compor a mesa diretora dos trabalhos, as seguintes pessoas:
Wolney Milhomen, secretário de imprensa e representando o prefeito do Distrito
Federal;  Aurea  Calainho,  representante  do  Delegado  Regional  do  DCT;  ministro
Cristiano Martins;  Leon Sederer II,  adido de imprensa da embaixada dos Estados
Unidos  e  representante  do  USIS;  Antonio  Carlos  Vilanova,  diretor  do  Instituto
Nacional de Criminalística; coronel Delpho Pereira de Almeida.

“O  presidente  Wolney  Milhomen  fez  votos  de  êxito  para  o  clube,  hipotecou
solidariedade  à  iniciativa  e  teceu  comentários  sobre  o  importante  papel
sociocultural  da  filatelia  na  vida  de  um povo.  Em seguida,  convidou  o  jornalista
Fleury Curado a  ocupar tribuna para proferir  palestra sobre filatelia.  O sr.  Fleury
Curado apresentou suas desculpas pelo trabalho que apresentaria em seguida, em
virtude de ter sido apanhado de surpresa, com o convite que lhe fora formulado
pelo sr. Plinio Pimentel na noite anterior. “Não apoiado” disseram os presentes.

Continuando,  fez  um  retrospecto  histórico  da  filatelia,  desde  os  primórdios  da
existência  das  comunicações até os  dias  atuais,  comentou a  qualidade dos  selos



postais, no mundo e no Brasil, finalizando sua conferência com palavras de estímulo
e confiança no êxito do que chamou de “segunda tentativa de fundar-se um clube
filatélico em Brasilia. Longamente aplaudido por todos os presentes, Fleury Curado
deu pública demonstração de inteligência e memória de que é possuidor”.

“Com a palavra Dílson de Almeida Souza propôs que se elegesse por aclamação uma
diretoria e um conselho fiscal para o clube e que a compusesse como presidente de
honra Plínio Cantanhede, prefeito do DF; diretor-presidente Plinio Pimentel; diretor-
social Luiz Reginaldo Fleury Curado; diretor de trocas Raimundo Galvão de Queiroz;
diretor-secretaria Ena Maria  Lins de Barros;  diretor-tesoureiro  Francisco Fabiano
Portela;  conselho  fiscal:  Wilson  da  Silva  Nunes,  José  Augusto  Costa  e  Raimundo
Souza Brito, todos com mandato até 21 de abril de 1967.”

Posteriormente o Clube mudou suas reuniões para a Escola Dom Bosco e depois
para  o  edifício  Radio  Brasilia.  Mas  aí  são outras  estórias,  que deixo  para outras
pessoas mais competentes contar…

Fica o registro dos nomes desses pioneiros da Filatelia em Brasilia, para preservar
sua memória na história do Distrito Federal.  

SEMANA DA ASA 1966

Para marcar a Semana da Asa de 1966, em homenagem a Santos Dumont, sob os
auspícios  do  Ministério  da  Aeronáutica,  da  Prefeitura  etc.  decidiu-se  realizar  a
segunda Exposição Filatélica de Brasilia, de 16 a 23 de outubro, que viria ser visitada
pelos astronautas Neil Armstrong e Richard Gordon. Por exigência das autoridades,
seria exposta minha coleção anterior de Astronáutica, agora batizada Conquista do
Espaço. 

Era diretor dos correios de Brasilia Humberto Fleury Curado (que em 1965 criara um
guiché filatélico na agência dos correios na W-3.

Levado  pelo  jornalista  Murilo  Melo  Filho  fui  até  o  deputado  Sebastião  Paes  de
Almeida.  Recebeu-nos  em  seu  apartamento  no  Hotel  Nacional  lembrava-se  da
exposição de Goiania,  fora  filatelista  na juventude,  tinha uma filha que também
colecionava selos e, portanto, podia contar com a sua ajuda. Na saída, pediu um
instante,  foi  até  uma  escrivaninha  e  voltou  com  um  cheque  dobrado,  que  me
entregou dizendo:

-Está  em  branco,  porque  não  sei  suas  despesas.  Só  peço  que  me  avise  o  valor
quando for descontá-lo.



Murilo ficou mudo. Guardei o cheque na carteira.

(Terminada a exposição, escrevi uma cartinha ao deputado e devolvi o cheque EM
BRANCO). Tempos depois, encontrei o tio do deputado, que morava em Goiania na
Rua 16. Ele me chamou e disse que recebera um telefonema do seu sobrinho sobre
a devolução do cheque. (Mandava dizer que se precisasse de qualquer coisa, bastava
pedir através do seu tio...)



A folhinha e o carimbo foram por mim desenhados. O carimbo foi oficializado
pelo Edital n° 92/66, de 10 de outubro de 1963, da Seção Filatélica da Diretoria

de Correios do Departamento dos Correios e Telégrafos.





Foram expositores: 
1 – Dr. Antonio Carlos Villanova 
      Boemia & Moravia e Alemanha durante a guerra.
2 – Dr. Antonio Bernardino de Sá
       Quadros célebres, Esportes, astronáutica;
3 - General Hugo de Faria
       75º aniversário da UPU, Coroação da Rainha Elizabeth II; 
4 – L. Reginaldo Fleury Curado
       Astronáutica;
5 - Plínio Bueno Pimentel
      “In Memoria” Presidente Kennedy, Fauna (peixes, gatos, cachorros);
6 – Capitão Raymundo Galvão de Queiroz
       Flora;
7 - Professor Wilson da Silva Nunes
       Esportes;
8 - Jovem Fernando N. Silva.

No dia 16 de outubro, às 10,3º hs, no salão de exposições do Hotel Nacional foi
aberta  a  Mostra,  com  discurso  do  presidente  do  Clube  Filatélico  Plinio  Bueno
Pimentel.

Em seguida o  Brigadeiro  José  Vaz,  comandante da 6ª.  Zona Aérea,  cortou a  fita
simbólica instalando, oficialmente a IIª. Mostra Filatélica.

A direção do CFDF tinha conseguido junto ao USIS da Embaixada Americana, por
especial  gentileza  da  senhora  Sheterly  a  ida  dos  astronautas  Neil  Armstrong  –
comandante da GEMINI 8 e Richard Gordon, da Gemini 11 ao recinto da exposição
no dia 17 de outubro.

Na ocasião os astronautas receberam álbuns coloridos de Brasilia, que lhes foram
entregues pelo Capitão Galvão, representando o Clube Filatélico.

Por seu turno os astronautas presentearam o Clube com uma coleção de envelopes
comemorativos  dos  voos  espaciais  do  Projeto  Gemini,  com  carimbos  do  Cabo
Kennedy e uma coleção de selos aéreos e de astronáutica dos Estados Unidos.

Examinaram com curiosidade a coleção de Astronáutica, mostrando a Conquista do
Espaço por soviéticos e americanos, que mereceu de Armstrong a observação, dita
para alguém da Embaixada que os acompanhava, que não sabia existir tantos selos
sobre seus colegas astronautas ianques…

Lá  foram  agraciados  com  a  “Medalha  de  Brasilia”  pelo  governador  Plinio
Cantanhede.



Tempos depois recebi da NASA um folder azul com fotografias dos astronautas..

Relata o Capitão Galvão, no Boletim da AFNB – Associação Filatélica e Numismática
de Brasilia (Ano 5 – JUL/SET de 1999, número 24, pag. 5), “que  durante as tratativas
para a visita dos astronautas estabelecidas com a Embaixada Americana foi exigido
que durante a permanência deles no recinto da exposição, não houvesse pedidos de
autógrafos,  notadamente  por  parte  de  crianças,  que,  diga-se  de  passagem,  foi
rigorosamente obedecida. A proibição, porém, frustrava nossa arraigada mania de
tudo  colecionar.  Imaginamos,  então,  uma  forma  de  contorná-la.  Foi  assim  que
procuramos a camareira do andar em que os astronautas ficariam hospedados, no
Hotel  Nacional,  e  a  ela  entregamos duas  folhinhas  comemorativas  da exposição,
pedindo-lhe que conseguisse as respectivas assinaturas.

Tamanha  foi  nossa  surpresa  quando,  dias  depois,  fomos  procurar  a  prestimosa
camareira e dela recebemos apenas uma folhinha. Recusou-se terminantemente a
receber qualquer gratificação pelo seu trabalho, mas fiquei perplexo, guardava para
si uma das folhinhas autografadas”.

A  folhinha  em  questão,  de  minha  autoria,  ostentando  os  dois  autógrafos,  foi
estampada na capa do mencionado Boletim.




