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Clube Filatélico abre a Mostra “A 
Arquitetura Brasileira nos Selos”

Poços de Caldas, MG - 
Da redação  - O Clube Fi-
latélico e Numismático 
de Poços de Caldas, em 
parceria com a Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos lança neste 
sábado (29), a partir das 
9h, a mostra temática “A 
Arquitetura Brasileira 
nos Selos”.

Através do seu rotei-
ro, o público poderá ver 
peças relacionadas com 
as Arquiteturas Colo-
nial, Barroca, Neoclás-
sica e a Moderna. Em 
cada estilo, selos que re-
tratam escolas, igrejas, 
mosteiros, santuários, 
catedrais, conventos, 
estações ferroviárias, 
fortalezas, faróis, acade-
mias militares, teatros, 
bancos, museus, cons-
truções diversas como 
ponte, paço imperial, 
dentre outras.

As peças expostas, 
em sua grande parte, 
pertencem aos Correios. 
Trazendo a numismática 
para a exposição, foram 
acrescidas algumas cé-
dulas que circularam 
no Brasil, com estampas 
relacionadas ao tema.

“Os Correios de todo 
o mundo têm homenage-
ado suas grandes obras 
arquitetônicas, reprodu-
zindo nos selos, conside-
rando que a arquitetura 
é a materialização dos 
monumentos históricos 
e dos seus valores socio-
econômicos e culturais 
de cada sociedade”, pon-
tua a Nota dos Correios.

Inquestionáveis a be-
leza e a importância da 
arquitetura brasileira, 
sem esquecer as edifica-
ções históricas presentes 
em Poços de Caldas. Uma 
história à parte, merece-

dora de uma exposição 
semelhante. Colaboram 
com a Mostra a Empresa 
Brasileira de Correios 
e Telégrafos, Antônio 
Carlos Magalhães, Antô-
nio Carlos Medina, Ed-
nan Dias Neto, Edvaldo 
Allan Resende Araújo, 
Francisco Braido, José 
Antônio Correa de Oli-
veira e William Rayel.

 

Serviço
MOSTRA “A ARQUITETURA 
BRASILEIRA NOS SELOS”.
Abertura dia 29 de janeiro, às 9h
Espaço Filatélico da agência central do Correios em Poços 
de Caldas, rua Prefeito Chagas, 221
Visitação das 9h às 17h
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