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RHM C-203 - Francisco Manuel da Silva

A composição de Francisco Manoel da Silva foi feita quando da Abdicação
de Pedro I do Brasil, em 7 de abril de 1831, com sua primeira execução
no dia 14 daquele mês no Teatro São Pedro do Rio de Janeiro.

São descritos na história outras letras escritas por compositores diversos,
a maioria acompanhando a música de Francisco Manoel Bandeira. Com a
Proclamação da República o Hino composto na monarquia se manteve. 

Em novembro de 1889 foi aberto um novo concurso oficial para escolha do novo hino 
brasileiro pelo Ministério do Interior, chefiado por Aristides Lobo e idealizado por José 
Rodrigues Barbosa. Este concurso foi modificado pelo Ministro da Guerra,
Benjamin Constant para Hino da Proclamação da República. O decreto 171
de 1890 o governo provisório oficializara a música, mas não a letra, e sua
execução se dava apenas por instrumentos.

Um concurso realizado em 1909 escolheu a letra que deveria acompanhar a
composição já aceita como a oficial do Hino, ganho por Osório Duque-
Estrada que até sua oficialização em 1922, fez alterações em nove
passagens sobre a versão inicial. Sua oficialização se deu de forma
apressada, para ser executada na comemoração do primeiro centenário da Independência,
em setembro de 1922.

A propriedade plena e definitiva da letra foi adquirida em 21 de
agosto de 1922 pela União por 5:000$ (cinco contos de réis) pelo
então presidente Epitácio Pessoa. Em 1917 o cantor Vicente
Celestino foi quem primeiro gravou o Hino Nacional, tendo por
acompanhamento a Banda do Batalhão Naval e nas passagens de
refrão, também por um coro.
                                                                                                                      RHM C-1913 - Centenário
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A HISTÓRIA DO BRASIL 
ATRAVÉS DOS SELOS
HINO DA INDEPENDÊNCIA

O Hino da Independência é 
uma canção patriótica oficial 
comemorando a declaração da 
independência do Brasil, 
composta em 1822 por Dom 
Pedro I. A letra foi escrita pelo 
poeta Evaristo da Veiga.

1
Já podeis da Pátria filhos,
Ver contente a Mãe gentil!
Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil,
Já raiou a Liberdade
Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil!
Refrão
Brava Gente Brasileira
Longe vá, temor servil;
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.
2
Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil,
Houve Mão mais poderosa,
Zombou deles o Brasil.
Houve Mão mais poderosa
Houve Mão mais poderosa
Zombou deles o Brasil.
(Refrão)
3
O Real Herdeiro Augusto
Conhecendo o engano vil,
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.
Em despeito dos Tiranos
Em despeito dos Tiranos
Quis ficar no seu Brasil.
(Refrão)
4
Ressoavam sombras tristes
Da cruel Guerra Civil,
Mas fugiram apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.
Mas fugiram apressadas
Mas fugiram apressadas

Vendo o Anjo do Brasil.
(Refrão)
5
Mal soou na serra ao longe
Nosso grito varonil;
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.
Nos imensos ombros logo
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.
(Refrão)
6
Filhos clama, caros filhos,
E depois de afrontas mil,
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.
Que a vingar a negra injúria
Que a vingar a negra injúria
Vem chamar-vos o Brasil.
(Refrão)
7
Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil:
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.
Vossos peitos, vossos braços
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.
(Refrão)
8
Mostra Pedro a vossa fronte
Alma intrépida e viril:
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
Tende nele o Digno Chefe
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
(Refrão)
9
Parabéns, oh Brasileiros,
Já com garbo varonil
Do Universo entre as Nações
Resplandece a do Brasil.
Do Universo entre as Nações
Do Universo entre as Nações
Resplandece a do Brasil.
(Refrão)
10
Parabéns; já somos livres;
Já brilhante, e senhoril
Vai juntar-se em nossos lares
A Assembleia do Brasil.

Vai juntar-se em nossos lares
Vai juntar-se em nossos lares
A Assembleia do Brasil.
(Refrão)
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
HINO À BANDEIRA

O Hino
Composto por encomenda do prefeito do Rio de Janeiro, 
Francisco Pereira Passos ao poeta Olavo Bilac, e 
posteriormente musicalizado por Francisco Braga, 
apresentado pela primeira vez em 1906. Inicialmente 
cantado no Rio de Janeiro, na época era capital federal do 
país, nas escolas e posteriormente nas corporações militares 
e escolas dos demais estados. Foi escrito para que a 
população brasileira se habituasse à nova bandeira, que 
precisava ser aceita e conhecida pela população. 

      RHM C-2024 - 150 Anos de 
      Nascimento de Castro Alves     RHM C-618 - Francisco Braga

Cerimônia de troca de bandeira
A cerimônia foi instituída pela Lei 5.700 de 1971 e realizada 
sempre no primeiro domingo de cada mês, conduzida pelo 
Exército Brasileiro,na Praça dos Três Poderes em Brasília, 
substituindo a bandeira que paira sobre a sede do governo. 
Com o Hino da Bandeira sendo tocado enquanto a bandeira 
antiga é abaixada e dobrada. Enquanto a nova bandeira é 
erguida o Hino Nacional é tocado no lugar do Hino à 
Bandeira.

RHM C-113/114 - Centenário de Nascimento de Francisco Pereira Passos
 

Troca da Bandeira exibida pela TV Brasil

Cerimônia Troca da Bandeira - Banda Marcial do
Corpo de Fuzileiros Navais

QRCode com o Hino à Bandeira pelo
Exército Brasileiro

Salve, lindo pendão da esperança,
Salve, símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.

Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.

Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever;
E o Brasil, por seus filhos amado,
Poderoso e feliz há de ser.

Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

Sobre a imensa Nação Brasileira,
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre, sagrada bandeira,
Pavilhão da Justiça e do Amor!

Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

Data: 1906
Letra: Olavo Bilac
Música: Francisco Braga



A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS 
SELOS
HINO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Em janeiro de 1890 o governo do Marechal 
Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando
a oficialização de um novo hino para o Brasil. 
Ganharam o concurso o poeta Medeiros e 
Albuquerque e música de Leopoldo Américo 
Miguez, mas a população não o aceitou como 
novo Hino do Brasil. Em um decreto no mesmo 
mês do concurso o governo do Marechal 
Deodoro determinou que a música seria usada 
como o Hino da Proclamação da República.

Hino

Seja um pálio de luz desdobrado.
Sob a larga amplidão destes céus
Este canto rebel que o passado
Vem remir dos mais torpes labéus!
Seja um hino de glória que fale
De esperança, de um novo porvir!
Com visões de triunfos embale
Quem por ele lutando surgir!

Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz!

Nós nem cremos que escravos outrora tenha 
havido em tão nobre País...
Hoje o rubro lampejo da aurora
Acha irmãos, não tiranos hostis.
Somos todos iguais ao futuro
Saberemos unidos levar
Nosso augusto estandarte que puro,
Brilha, ovante, da Pátria no altar!

refrão
Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz!

Se é mister que de peitos valentes
Haja sangue em nosso pendão,
Sangue vivo do herói Tiradentes
Batizou este audaz pavilhão!
Mensageiros de paz, paz queremos,
É de amor nossa força e poder

Mas da guerra nos transes supremos
Heis de ver-nos lutar e vencer!

refrão
Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz!

Do Ipiranga é preciso que o brado
Seja um grito soberbo de fé!
O Brasil já surgiu libertado,
Sobre as púrpuras régias de pé.
Eia, pois, brasileiros avante!
Verdes louros colhamos louções!
Seja o nosso País triunfante,
Livre terra de livres irmãos!

refrão
Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz!

Medeiros e Albuquerque

Leopoldo Miguez

Clique no QRCode para ver
a execução do Hino da República

pelo Exército Brasileiro



A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS

Enfim, terminamos, chegamos aonde eu queria chegar. A História do Brasil não para aqui, 
ela continua, e enquanto o Brasil (ou o planeta) existir a história será criada a cada dia, a 
cada hora. 

Não sei se os selos continuarão a existir, estamos todos nos adaptando a novos tempos, e 
o Correio também, diversificando serviços e sendo uma empresa cada dia mais parceira 
para o cidadão.

A história que termina aqui, mas continua na vida real, foi descritiva. Cada momento da 
história pode ser retratado como uma pintura ou uma fotografia e assim foi descrito. Não 
quis colocar opiniões, tendências, discursos. Não aceitei, na bibliografia pesquisada, e que 
foi muito maior do que a que apresentei, nenhuma influência do escritor. 

Espero que este trabalho seja útil, não só na descrição de fatos históricos, mas também 
para despertar nos colecionadores principiantes, sejam crianças ou adultos, o amor por 
este hobby maravilhoso que é a Filatelia. 

O selo é um livro aberto, em que a imagem fala por mil ou milhões de palavras, ou é uma 
passagem para todos os lugares do mundo ou do universo, uma grande sala de reuniões 
aonde podemos conhecer milhares de pessoas mundo afora. O selo é o maior depósito de 
cultura que conhecemos.

Sir Rowland Hill, criador do selo postal em 1840 teve a humilde intenção de melhorar o 
serviço postal. Fez mais do que isso. Muito mais…
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