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Pesquisa / Filatelia Temática

 Respeite-me! 

 Sou o Almirante Saldanha
 Centenário de nascimento do Almirante Saldanha da Gama
 História, provas e variedades

Um pouco de história

Respeite-me! Sou o Almirante Saldanha. Essas 
foram as últimas palavras proferidas por Luís Filipe 

de Saldanha da Gama (conhecido 
por Almirante Saldanha da Gama), 
morto em combate na localidade 
de Campo Osório (RS), em 24 de 
junho de 1895. 

Saldanha da Gama nasceu em 
Campos dos Goitacazes (RJ), em 
7 de abril de 1846. Formou-se 
bacharel em Letras, ingressou 
na Academia da Marinha aos 17 
anos, e alcançou o posto de Contra 
Almirante.

Representou o Brasil  nas 
exposições de Viena (1873), da 
FiladélÞ a (1876) e de Bueno Aires 
(1882). Recebeu as condecorações 
da Campanha Oriental, da Guerra 
do Paraguai, da Rendição de 
Uruguaiana  e  a 
do Mérito Militar. 
Liderou a Segunda 
Revolta da Armada 
( 1 8 9 3 )  c o n t r a 
o  G o v e r n o  d o 
Presidente Marechal 
Floriano Peixoto. 

Em 1908 seus 
restos mortais fo-
ram trasladados 

para o Brasil e, atualmente, encontram-se depositados 
em um mausoléu especial no Cemitério de São João 
Batista, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Selo e carimbos

Saldanha da Gama foi home-
nageado pelos Correios do Brasil 
com o lançamento de um selo co-
memorativo ao centenário de seu 
nascimento, em 7 de abril de 1946 
(RHM # C-212) , com valor facial 
de Cr$ 0,40 (40 centavos), confor-
me será comentado mais adiante. 

Também foram emitidos carim-
bos em sua homenagem.  O primei-
ro foi um carimbo comemorativo 

postal da agência dos Correios do 
Club Naval (Rio de Janeiro, DF) 
aplicado no período entre 7 a 14 
de abril de 1946 (Fig. 1).

O segundo foi um carimbo 

c o m e m o r a t i v o 

não postal, com a 
imagem do navio 
veleiro “Corveta 

Paraíba”, na cor 
azul, aplicação úni-
ca com o período 
fixo de 7-14 ABR 

1946 (Fig. 2A).
Um terceiro ca-

rimbo, também co-
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Fig. 1 – Carimbo comemorativo postal (data de 

aplicação: 13 ABR 46) em homenagem ao centenário 

de nascimento do Almirante Saldanha da Gama 

(período de aplicação: 7 a 14/ABR/1946). Cortesia: 

VICTOR PETRUCCI.

                                            A                                                                                       B

Fig. 2 – A) Carimbo comemora  vo não postal (7-14/ABR./1946). Cortesia: VICTOR PETRUCCI; 

B) Outro carimbo comemora  vo não postal (7 ABRIL 1946).
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memorativo não postal, provavelmente elaborado pela 
Sociedade Filatélica da Serra, de Passo Fundo (RS), do 
tipo circular e com tinta vermelha, foi emitido em 7 de 
abril de 1946, também em comemoração ao centenário 
de nascimento de Saldanha da Gama (Fig. 2B).

Com relação ao selo padrão (Fig. 3), a efígie do Al-
mirante Saldanha da Gama aparece no centro da área de 
impressão. O brasão da família está à esquerda e, logo 
em baixo, aparece a inscrição “1846-1946”. À direita 
da efígie está o texto “BRASIL CORREIO”. Ao fundo, 
sobre o ombro esquerdo do Almirante, é reproduzida 
a silhueta do navio veleiro “Corveta Paraíba”. Na 
parte inferior da área de impressão aparecem os textos: 
“SALDANHA DA GAMA”, “40 CTS”.

A prova deÞ nitiva com as duas etapas de impressão, 
sem deslocamento, sem picote e sem Þ ligrana, pode ser 
vista na Fig. 6.

Existem deslocamentos entre as duas etapas de 
impressão (fundo e contorno), os quais dão a sensação 
de uma dupla impressão, mas que, na realidade, são 
deslocamentos. Eles são encontrados nos quatro sen-
tidos (para a direita, para a esquerda, para cima, para 
baixo), tanto no selo padrão (Fig. 7 e Fig. 8) como nas 
provas de impressão (Fig. 9). 

A verdadeira dupla impressão existe somente na 
prova da segunda etapa da impressão. Ela é facilmente 

Fig. 3 – Selo padrão (em quadra), comemora  vo, em homenagem ao 

centenário de nascimento do Almirante Saldanha da Gama: RHM # C-212 

(data de emissão: 7/4/1946).

Fig. 4 – Prova (em quadra) da cor cinza de fundo, sem Þ ligrana e sem picotes.

Fig. 5 – Prova (em quadra) da e  gie e dos dizeres, sem Þ ligrana e sem 

picotes, com micro deslocamento.

O selo padrão possui Þ ligrana “O”= CASA MAIS. 
Existem as variedades de emissão sem Þ ligrana e sem 
picotes.

Provas e variedades

A impressão do selo foi feita em duas etapas. Na 
primeira, com o sombreamento da efígie de Saldanha da 
Gama, do brasão da família e do navio veleiro (Fig. 4). 

Na segunda etapa, com o contorno da efígie, do 
brasão da família e do navio veleiro, além dos dizeres: 
“1846 – 1946”, “BRASIL CORREIO”, “SALDANHA 

DA GAMA”, “40 CTS” (Fig. 5). 
No exemplo mostrado na Fig. 5 existe dupla impres-

são com um micro deslocamento, o qual dá a ideia de 
uma impressão em negrito dos dizeres.
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Fig. 6 – Prova completa e deÞ ni  va (em quadra), sem Þ ligrana e sem picotes.

notada pela duplicação dos dizeres “1846 – 1946”, 
“BRASIL CORREIO”, “SALDANHA DA GAMA”, “40 

CTS” (Fig. 10).
Pelas provas de impressão é possível visualizar as 

duas etapas de impressão do selo (Fig. 4 e Fig. 5), a dife-
renciação do deslocamento de impressão (encontrados 
tanto no selo padrão como em provas) e a verdadeira 
dupla impressão (somente nas provas).

Fig. 7 – Par horizontal de selos deÞ ni  vos com deslocamento do fundo para 

a direita e para baixo (item da coleção de Noely Luiz Orsato).

Fig. 8 – Par horizontal de selos deÞ ni  vos com deslocamento do fundo para 

a esquerda e para baixo (item da coleção de Noely Luiz Orsato).

Fig. 9 – Prova (em quadra) com deslocamento do fundo de impressão para 

cima e para a direita.

Fig. 10 – Prova (em quadra) com dupla impressão da e  gie, do brasão e 

dos dizeres.

Provas em papel cinza e papel creme 

Também existem provas em papel cinza e papel 
creme, ambas sem Þ ligrana. Elas são mostradas, res-
pectivamente, na Fig. 11 e na Fig. 12.

Observação: Uma atenção especial deve ser 
dada quando se compram selos C-221 pela Internet, 
em sites de leilões virtuais (Mercado Livre, E-Bay, 
Delcampe, etc.). Muitas vezes, talvez por desconheci-
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Selo  po - RHM # C-212.

mento do vendedor, 
é mencionado que o 
selo se constitui em 
uma variedade com 
dupla impressão, 
quando, na reali-
dade, existe deslo-
camento do fundo 
ou dos dizeres, o 
que é relativamente 
comum.

Análise de uma 
carta circulada

Para finalizar, 
na Fig. 13 é mos-
trada uma carta en-
viada por correio 
expresso, circulada 
em 7 de abril de 
1946, dentro da ci-
dade do Rio de Ja-
neiro, com porte de 
Cr$ 1,60 (4 x Cr$ 
0,40), correspon-
dente ao primei-
ro porte expres-
so até 20 gramas, 
vigente no perío-
do de  1/1/1938 a 
21/12/1946. 

A peça possui 
carimbo comemo-
rativo postal da agência dos Correios do Club Naval 
(Rio de Janeiro, DF) e carimbo não postal, na cor azul, 
com a imagem navio veleiro “Corveta Paraíba”.

Fontes de consulta

1 - Website da Wikipédia
2 - Catálogo RHM de Selos do Brasil, edição de 2008.
3- Peças do acervo de Noely Luiz Orsato.
4 - Peças do acervo do autor.
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Fig.12 – Prova em papel creme.

Fig. 13 – Carta circulada em 7/4/1946. 

Fig. 11 – Prova em papel cinza.


