DOM PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA
SÓCIO EMÉRITO DA S.P.P.
Pedro de Alcântara Luís Filipe Maria Gastão Miguel
Gabriel Rafael Gonzaga de Orléans e Bragança
(Petrópolis, 15 de outubro de 1875 – Petrópolis, 29 de
janeiro de 1940), Príncipe do Grão-Pará (1875–1891),
Príncipe Imperial do Brasil (1891–1908) e Príncipe de
Orléans e Bragança, era o filho primogênito da última
Princesa Imperial do Brasil, Isabel Leopoldina de
Bragança e Bourbon e do Príncipe Imperial Consorte,
Gastão de Orléans, Conde d'Eu.
Bacharel em Matemática pela Sorbonne, estudou
exercícios táticos e militares na Academia Militar da
Áustria, assumindo postos de comando no Exército do
Imperador Francisco José, de 1893 a 1900.
Com a revogação do banimento da Família Imperial pelo decreto
4.120 de 3 de setembro de 1920 pelo Presidente Epitácio Pessoa,
Dom Pedro retorna ao Brasil em 1922 tomando parte nas grandes
comemorações do Centenário da Independência, fixando residencia
em Petrópolis.
Dom Pedro era especializado em selos do Brasil, e não poderia ser
diferente. O nacionalismo era muito presente no Império e no início
da República: ambas queriam um Brasil poderoso, melhor, respeitado no mundo. O
nacionalismo se mostrava em terreno fértil: uma velada disputa com uma Europa se
modernizando, enquanto as Américas proporcionavam, no século XIX alterações sociais
profundas como o final da escravidão. A Revolução Industrial, um tanto tardia em relação
ao continente europeu, mas trazendo grande progresso com a eletricidade, a telefonia e a
comunicação através das ondas do rádio tornam esta competição economicamente
atraente. E a Filatelia não poderia ser deixada de lado, já que se tornara “moda” na
Europa colecionar selos...
Outra coleção de Dom Pedro era de
cartas circuladas entre a Família
Imperial no Brasil e parentes e
correspondentes na Europa, o que
constitui um acervo considerável e
único. A coleção das cartas trocadas
com a Casa Real da França foi
exposta em São Paulo, na Exposição
Philatélica Nacional do Centenário de
Carlos Gomes, de 8 a 13 de julho de
1936 na Bolsa de Mercadorias, na
Rua São Bento, 47, São Paulo.

Por ocasião de sua visita na SPP no dia 19 de julho de 1936, na sua sede à Rua São
Bento, 22, 2º andar, em São Paulo, o Príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, recebeu
uma homenagem dos sócios e diretoria. Por iniciativa do Sr. Roberto Thut, o Príncipe Dom
Pedro passou a pertencer ao seu quadro associativo como sócio honorário em agosto de
1935, conforme noticiado no Boletim da SPP daquele mês.
É notável o interesse dos jornais da época em reportar os acontecimentos filatélicos que
ocorriam em São Paulo, inclusive anunciando as reuniões semanais, os assuntos discutidos
e as exposições. Tratava-se de um grande incentivo à filatelia, época em que floresceram
no Brasil inúmeros clubes filatélicos. Quase cem anos depois muito mudou: o nacionalismo
tornou-se individualismo, a filatelia, embora congregando e divulgando a cultura dos
povos, luta bravamente (e tem conseguido) se manter e voltar a crescer, com grandiosas
exposições estaduais e nacionais, com coleções e colecionadores respeitados a nível
internacional. Continuemos assim!
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