
A história do Rio Grande do Sul contada de uma outra forma II 

O segundo capítulo desta série aborda diversos outros personagens, muitos deles figuras expoentes 
da história brasileira, e dos quais poucos gaúchos, e brasileiros, sabem que fizeram parte direta da 
história do Estado. Militares, revolucionários, diplomatas, políticos, heróis e muitas outras 
características profissionais fizeram alguns desses personagens inclusive conhecidos em outros 
países. Um terceiro capítulo abordará outras personalidades do Rio Grande do Sul. 
 

Marechal Hermes da Fonseca 
 

Os primeiros selos que fazem menção a algum 
acontecimento ou personagem que se relaciona com 
o Rio Grande do Sul foi emitido em 15 de novembro 
de 1913 (O 14 a O 29). Uma série de 16 selos oficiais 
com o busto do Marechal Hermes da Fonseca. 
 
Hermes Rodrigues da Fonseca era filho de um militar, 
o Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, e sobrinho 
do Marechal Deodoro da Fonseca. O pai era alagoano 
e foi enviado para o Rio Grande do Sul para participar 
das tropas durante a Guerra do Paraguai.  E, durante 
esta estadia do pai no Estado, nasceu seu filho em São 
Gabriel no dia 12 de maio de 1855. Ainda criança, a 
família retornou ao Rio de Janeiro, onde o garoto se 
formou em Ciências e Letras e ingressou na Escola 
Militar do Rio de Janeiro. Foi militar e político, 
chegando a ser Presidente do Brasil entre 15 de 
novembro de 1906 e 27 de maio de 1908. 
 
Esta série (também de 16 selos – A 1 a A 16) foi 
emitida em 28 de dezembro de 1927, com uma 
sobrecarga indicando utilização e valores, 
transformada em selos para a postagem de 
correspondências aéreas. 
 

 

 

Selo O 19 

 

 

Selo A 7 

Dia do Soldado 

 

A primeira vista, esta emissão, ou o personagem a 

quem está dedicado, nada tem a ver com o Rio 

Grande do Sul. Entretanto, a figura que retrata teve, 

sim, alguma relação com a história do Estado. 

Durante a Revolução Farroupilha, em meio aos 

conflitos e alternâncias de comandantes e presidentes 

 

 



 

da província, Luís Alves de Lima e Silva, o então Barão 
de Caxias, foi nomeado Presidente da Província e 
Comandante das Tropas Imperiais em 9 de novembro 
de 1842, ocupando o cargo até 1846. Esse 
personagem é homenageado ainda em algumas 
outras emissões brasileiras. 
 

Tinha a sua disposição 12.000 homens contra os 3.500 
das tropas farroupilhas.  Tomou a iniciativa de 
enfraquecer a economia da “República Rio-
Grandense” impedindo que a produção de charque, 
importante produto comercial do Estado, pudesse ser 
levada para o Uruguai e mesmo pela rota litorânea 
até Laguna. O selo foi emitido em 12 de setembro de 
1939 (Selo C 138). 
 

 

 

 

Selo C 138 

Série “Netinha” – Conde de Porto Alegre 
 

Esta série regular, de 1941 e 1942, na qual 7 selos de 
idêntica imagem, mas sobre papel de distintos 
filigranas e nas moedas Réis e Cruzeiro, retrata um 
personagem importante relacionado com o Rio 
Grande do Sul: Manuel Marques de Souza, o Conde de 
Porto Alegre. Nascido na cidade de Rio Grande em 13 
de junho de 1804, foi militar mas também político, 
abolicionista e monarquista. Participou da Guerra 
Cisplatina que resultou na criação da Província da 
Cisplatinae que mais tarde se tornaria o atual Uruguai. 
Também participou da Revolução Farroupilha ao 
comandar tropas imperiais combatendo os 
revolucionários. Foi eleito Deputado Estadual e 
Ministro da Guerra, retornando ao Estado para, como 
comandante de trpoas, participar da Guerra do 
Paraguai. Foi o único nomeado barão, visconde e 
então conde no estado. 
 

 

 

 

 

Selos 367, 383, 396, 423, 
435, 453 e 474 

Almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama 
 
Militar da Marinha do Brasil, carioca nascido em 

Campos dos Goitacazes no dia 7 de abril de 1846, 

faleceu em 24 de junho de 1895, está sepultado no 

Campo Osório, cidade onde se localiza do Parque 

Osório.  Formado em letras, ingressou na marinha 

chegando ao posto de Almirante.  

 

 

Selo C 212 



 

 

 

 

 

 

Foi adido militar em Viena, Buenos Aires e Filadélfia. 

Combateu e foi condecorado por participar da 

Campanha Oriental e Guerra do Paraguai, 

participando da Rendição de Uruguaiana. Faleceu 

durante o combate quando liderava a Segunda 

Revolta Armada, sepultado em Riveira e o seu corpo 

trasladado para Campo Osório em 1908. O selo foi 

emitido em 7 de abril de 1946 (Selo C 212). 

 

 

Sesquicentenário Natalício do Duque de 
Caxias 

 

Como já mencionado anteriormente, Luís Alves de 
Lima e Silva, ainda Barão de Caxias, foi Governador da 
Província do Rio Grande do Sul entre 1845 e 1847 
durante a Revolução Farroupilha.  Lutou ao lado do 
Conde de Porto Alegre na Guerra da Cisplatina.  Foi 
conhecido sob a alcunha de “O Pacificador” e “Duque 
de Ferro”, além de militar e político era monarquista 
tendo sido fiel ao Imperador D. Padro I e, depois, a D. 
Pedro II como Mestre de Armas. Uma série de 5 selos 
homenageou esse ilustre brasileiro, emitida no dia 25 
de agosto de 1953 sem dois com o busto do militar 
pela data natalícia deste comemorando também o Dia 
do Soldado daquele ano (Selos C 309 e C 311). 
 

 
 

Selos C 309 e C 311 
 
 

 

Vultos Célebres da História do Brasil 

Mais uma vez a figura do Duque de Caxias (já descrita 
em textos anteriores) é retratada, agora em uma série 
de selos regulares que homenageia além do Duque 
outros seis brasileiros ilustres. 
 
Entre os anos de 1954 e 1961 (Selos 498, 499, 500, 
503, 505, 512, 515 e 516) retratam esse militar e 
político. O volume de emissões se deve ao fato de 
apresentarem diferentes valores, cores e três 
distintas apresentações de fundo, lisa ou 
quadriculada.   
 

Esse personagem da nossa história ainda viria ser 

homenageado em outras quatro emissões de selos.  

 

Selos 498, 505 e 515 

     

Selo 499, 503 Selo 500, 

506 e 516 



 

 

Homenagem ao Duque de Caxias 
 

Em 7 de maio de 1980 foi lançada mais uma emissão 

em homenagem ao “Patrono do Exército Brasileiro”, 

honraria que foi concedida em 13 de março de 1962 

pelo então Presidente João Goulart, gaúcho de São 

Borja, entre 1962 e 1964. 

O Selo foi emitido em 7 de maio de 1980 (Selo C 1141). 

 

 

 

 

150 Anos Pacificação da Revolução 
Farroupilha e 50 Anos da Tomada de Monte 
Castelo 
 

Mais uma vez a passagem da data da Revolução 

Farroupilha é homenageada com um selo que ressalta 

a figura do então Barão de Caxias, desta vez uma série 

de dois selos, em combinação com outro 

relembrando a Tomada Monte Castelo, na Itália 

durante a 2ª Guerra Mundial, pelas Forças 

Expedicionárias Brasileiras. Este par foi emitido no dia 

21 de fevereiro de 1995 (Selo C 1934). 

 

200 Anos do Nascimento de Duque de 
Caxias 
 
Mais um selo, emitido em 25 de agosto de 2003 (Selo 
C 2530), homenageando o aniversário natalício do 
Duque de Caxias, o qual, o qual como Barão de Caxias, 
fora o negociador da paz na Revolução Farroupilha e 
o primeiro presidente da província. 
 

     Selo C 1141  

 

 

 

                          Selo C 1934    

 

 

     Selo C 2530 
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Heróis Nacionais 
 

Em 2008 (Folha C 2736 V, Selo C 2738) foi lançada um 
mini folha com 16 selos, retratando figura históricas 
brasileiras, entre elas, por exemplo: Dom Pedro II, 
José Bonifácio, Tiradentes, Santos Dumont e outros. 
Mais uma vez Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de 
Caxias é retratado em selos postais. Na mini folha o 
conjunto de selos ocorre duas vezes e, portanto, o 
selo com o Duque ocorre duas vezes. 
 
Esse herói estudou no Colégio Pedro II, em 1818 
entrou para a Academia de Artilharia, Fortificação e 
Desenho quando foi promovido a alferes, em 1920 
para tenente. Já em 1824 recebeu a patente de 
capitão e em 1928 já foi promovido a major, vindo a 
tornar marechal em 1842. 

 

Folha C 2736 V 
Sesquicentenário do nascimento do 
Marechal Manoel Luís Osório 

 

Manoel Luís Osório nasceu em Conceição do Arroio, 

em 10 de maio de 1808, e faleceu no Rio de Janeiro 

em 1879. Militar, político e monarquista, tornou-se 

barão, visconde e, por fim, marechal.  A Vila da 

Conceição do Arroio foi, em 1857, elevada a 

município com o nome de Osório/RS. 

De início simpatizou pela Revolução Farroupilha, mas 

tomando ciência do movimento separatista, afastou-

se dele. Osório participou, ao lado do Barão de Caxias, 

na negociação de paz e no Tratado do Poncho Verde.  

O selo foi emitido em 24 de maio de 1958. 

 

Inauguração do Parque Histórico Marechal 
Manoel Luís Osório 
 
O parque surgiu de uma ideia para restaurar a casa 
onde nasceu Manoel Luís Osório naquele município 
gaúcho, Osório, já emancipado da Vila Nossa Senhora 
da Conceição do Arroio. 

 

 

Selo C 410 

 

 



 

A realização desse projeto ocorreu durante o governo 
de Garrastazu Medici no ano de 1969 e já em maio de 
1970 o parque era inaugurado. Além da casa do 
nascimento de Osório restaurada, hoje encontramos, 
nas dependências do parque, áreas para a prática de 
esportes e laser, O exército mantém ali uma unidade 
de adestramento de cavalos e competições de polo 
equestre, um museu no qual se entram mais de 800 
peças e artefatos bélicos, e o Memorial a Osório onde 
estão os restos mortais do ilustre militar. 
 
O selo, emitido em 8 de maio de 1970 retrata, além 
da figura do Marechal Manoel L. Osório o brasão 
dedicado ao parque e a casa natalícia do marechal. 
 

 

 

 

Selo C 637 

José Plácido de Castro 

 

Filho do capitão Prudente da Fonseca Castro, nasceu 

em São Gabriel em 1873. Após a morte prematura do 

pai quando tinha 12 anos, aos 16 anos ingressou na 

vida militar, alistado no 1º Regimento de Artilharia de 

Campanha em São Gabriel. Durante a Revolução 

Federalista, ou Revolução Farroupilha, lutou ao lado 

dos Maragatos, os separatistas do Rio Grande do Sul. 

Chegou à patente de major antes de dar baixa. Então 

se mudou para o Rio de Janeiro tornando-se inspetor 

no Colégio Militar. Tornou-se agrimensor e viajou em 

1899 para o Acre para exercer sua nova profissão. 

Com a disputa do território entre o Brasil e a Bolívia 
arregimentou combatentes para garantir que esse 
permanecesse sob domínio brasileiro. Depois de três 
incursões militares, as tropas lideradas por Plácido de 
Castro venceram as forças bolivianas e é demarcada a 
região como o Estado Independente do Acre. Fora 
assim líder da Revolução Acreana, vindo a ser o 
Presidente daquele novo país. 
 
Somente em 1903 a região é incorporada ao território 
brasileiro através do Tratado de Petrópolis, sendo o 
estadista nomeado seu governador em 1906. As duas 
emissões datam respectivamente de 10 de agosto de 
1973 e da mini folha de 21 de abril de 2008. 
 
 
 

 

 

      Selo C 769 
 

                                 
 

 
Selo C 2745 
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Homenagem ao Embaixador Joaquim 
Caetano e Silva 
 
Joaquim Caetano e Silva nasceu em Jaguarão, na 
fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, em 2 
de setembro de 1810. Ainda adolescente foi estudar 
na França, formando-se em medicina. 
 
Retornando em 1838, apesar da profissão para a qual 
se formou, lecionou português, retórica e até mesmo 
grego, no Colégio Pedro II (Rio de Janeiro) onde 
chegou a reitor. Foi membro do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro tendo apresentado um trabalho 
seu ao então Imperador D. Pedro II. Em 1851, 
nomeado pelo Imperador, foi como embaixador 
brasileiro para a Holanda. É o patrono da Academia 
Brasileira de Letras. 
 
Enquanto embaixador negociou, em Haia, com o 
governo holandês para definir as divisas geográficas 
da então Guiana Holandesa, hoje o Suriname. 
Igualmente foi o negociador para que a disputa 
conhecida como “Contestado Amapá” e que o atual 
Estado viesse se torar território brasileiro. O selo, de 
2 de setembro de 1958 homenageia este ilustre 
brasileiro 
 

 

 

 

Selo C 420 

 

 

Homenagem ao General Antônio de 
Sampaio – Herói de Tuiuti 
 
Este militar que atuou em inúmeras batalhas pelo 
Exército Imperial Brasileiro, nasceu no Ceará e veio 
falecer em Buenos Aires. Faleceu, decorrente de seus 
ferimentos, ainda a bordo do navio Esponina no porto 
da capital argentina.  
 
Destaca-se na história do Rio Grande do Sul por ter 
participado, nas fileiras do exército imperial, na 
patente de capitão, na Revolução Farroupilha nos 
anos de 1844 e 1855. O busto do herói, reproduzido 
num selo que foi emitido no dia 24 de agosto de 1967.  
 

 

 

 

 

Selo C 577 


