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Os produtos podem ser adquiridos na 
loja virtual dos Correios: www.correios.
com.br/correiosonline ou na Agência de 
Vendas a Distância - Av.    Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar,  20210-973 - 
Rio de Janeiro/RJ - telefones: (21) 2503-
8095/8096; Fax: (21)  2503-8638; e-mail: 
centralvendas@correios.com.br. Para 
pagamento, envie cheque  bancário 
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Brasileira de Correios e Telégrafos, ou 
autorize débito em cartão de crédito 
American Express, Visa ou Mastercard.

Código de comercialização: 852008791

Orders can be sent to the following 
address: Distance Sales Office - Av. 
Presidente Vargas, 3.077 - 23º andar,  
20210-973 - Rio de Janeiro/RJ, Brazil. 
Telephones 55 21 2503 8095/8096; Fax 
55 21 2503 8638;  e-mail: centralvendas@
correios.com.br. For payment send 
authorization for  charging to credit cards 
American  Express, Visa or Mastercard, 
or  international postal money order (for 
countries with whom Brazilian Posts have 
signed agreements).
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Emissão Comemorativa
Comemmorative Issue

Centenário do Guarani Futebol Clube
The Centenary of Guarani Football Club

O selo apresenta, em primeiro plano, a 
logomarca comemorativa do Centenário 
do Guarani Futebol Clube, cujo desenho 
foi baseado no distintivo oficial do Clube, 
acrescido de contornos dourados, ano 
de centenário e flâmula dourada com 
o indicativo de 100 anos. Em segundo 
plano, é representado o momento 
da conquista do Título de Campeão 
Brasileiro de Futebol Profissional de 
1978, ocorrida no estádio Brinco de Ouro 
da Princesa, em 13 de agosto daquele 
ano. As estrelas simbolizam as grandes 
conquistas do Clube: a dourada, o título 
de Campeão Brasileiro, em 1978, e a 
prateada, o título de Campeão Brasileiro 
da Taça de Prata, em 1981. A cor verde 
caracteriza o Clube. Foi utilizada a 
técnica da computação gráfica.

In the foreground, the stamp shows 
the logo used to commemorate the 
centenary of Guarani Football Club, 
with a design that is based on the Club’s 
official emblem with the addition of a 
golden outline, the centenary year and 
a golden pennant containing the words 
100 years. In the background, there is 
a representation of the moment that 
Guarani won the Brazilian Professional 
Football Championship in 1978, which 
took place in Guarani’s home ground 
on August 13. The stars symbolize 
the club’s important victories: the gold 
star represents the 1978 Brazilian 
Championship, and the silver star 
represents the Silver Cup (Second 
Division Championship) which it won in 
1981. Green is used as this is the club’s 
color. Computer graphics techniques 
were used.

Edital nº 5
Artista: R.E. Macedo e F. P. Silva
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: 1º Porte Carta Comercial
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 25mm x 35mm
Dimensões do selo: 30mm x 40mm
Picotagem: 12 x 11,5
Data de emissão: 2/4/2011
Local de lançamento: Campinas/SP
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2014 (este prazo 
não será considerado quando o selo/
bloco for comercializado como parte 
integrante das coleções anuais, cartelas 
temáticas ou quando destinado para fins 
de elaboração de material promocional.)
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT.

Stamp issue n. 5
Artist: R.E. Macedo e F. P. Silva
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: ordinary first class
Issue: 300.000 stamps
Design area: 25mm x 35mm
Stamp dimensions: 30mm x 40mm
Perforation: 12 x 11,5
Date of issue: April 2nd, 2011
Place of issue: Campinas/SP
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31st, 2014 (this delay 
does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of 
yearly collections, as tematic cards, 
or still,whenever they are meant to be 
distributed as promotional items.)
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.



The Centenary of Guarani Football Club

A natural champion!

The Brazilian Post has issued a postage stamp to commemorate the 
centenary of Guarani Football Club. This is yet another club to be celebrated 
as part of the Series: Football Clubs - The Road to the 2014 World Cup.

Guarani Football Club was founded in the city of Campinas, in the state 
of São Paulo, on April 2, 1911 by a group of young men: Pompeo de Vito, 
Hernani Matallo, Vicente Matallo (the Club’s first chairman), Antonio de Lucca, 
Romeo de Vito, José Trani, Luiz Bertoni, Angelo Panattoni, Miguel Grecco, 
José Giardini, Júlio Palmieri, who were the descendents of Italians, and 
Alfredo Seiffert Jacoby Jr., who was of German descent.

The club was founded at a meeting in Carlos Gomes Square, when the 
founders chose to name it after an opera “O Guarani,” which was the most 
well known work of the internationally famous maestro and classical music 
composer Antonio Carlos Gomes, who was born in Campinas in the 19th 
century.
 

As the years went by, Guarani Football Club became the most important 
professional football club in all Brazil that was not seated in a state capital. 
It was the first club from the countryside of São Paulo to win the Amateur 
State Championship, in 1944.  Its first trophies in the professional age were 
as champions of the São Paulo State 2nd Division in 1949 and the Opening 
Tournaments of the 1953, 1954 and 1956 São Paulo State Championship .It 
was awarded the Gazeta Esportiva Newspaper’s “Taça dos Invictos” (a trophy 
for team’s that remain unbeaten for a record number of games in the São 
Paulo State Championship) in 1970, and won the Admiral Heleno Nunes Cup 
(for winning the first round of the São Paulo State Championship) in 1976, 
showing how much the Club had grown. The highlight of this evolution was 
marked by the unprecedented Brazilian Championship, won in 1978. 

Up to now, Guarani is the only club from the countryside to have won the 
Brazilian Championship, and it has also been runner-up twice, in 1986 and 
1987. On all three of these occasions, the club qualified for the Libertadores 
Cup, the most important football competition in South America.
 

Its first stadium, opened in 1923, gave way to the Princess’s Golden 
Earring Stadium (Brinco de Ouro da Princesa) on May 31, 1953, one of the 
largest privately-owned stadiums in Brazil, which has already hosted crowds 
of over 50,000 people.

The club’s nickname is “Bugre” (a popular term for an indigenous Brazilian); 
and its mascot is an indigenous person.
 

Guarani is a member of the “13 Club,” an organization that congregate 
representing the interests of the main football clubs in Brazil.

Guarani Football Club

Centenário do Guarani Futebol Clube

Um campeão por natureza!

Guarani Futebol Clube

Em comemoração ao centenário do Guarani Futebol Clube, os Correios 
emitem um selo postal. Trata-se de mais um clube homenageado, que 
compõe a Série Clubes de Futebol – Rumo à Copa de 2014.

O Guarani Futebol Clube foi fundado na cidade de Campinas, estado de 
São Paulo, no dia 2 de abril de 1911, por um grupo de jovens: Pompeo de 
Vito, Hernani Matallo, Vicente Matallo (primeiro presidente do Clube), Antonio 
de Lucca, Romeo de Vito, José Trani, Luiz Bertoni, Angelo Panattoni, Miguel 
Grecco, José Giardini, Júlio Palmieri, todos descendentes de italianos, e 
Alfredo Seiffert Jacoby Jr., descendente de alemães.

A fundação do clube deu-se em uma reunião na Praça Carlos Gomes, 
quando os jovens escolheram o nome em homenagem à ópera “O Guarani”, 
obra mais conhecida do maestro e compositor clássico Antonio Carlos Gomes, 
nascido em Campinas, no século XIX, e reconhecido internacionalmente.

O Guarani Futebol Clube tornou-se, com o passar dos anos, o principal 
clube de futebol profissional de uma cidade do interior, em todo o Brasil. Foi 
o primeiro clube do interior paulista a ser Campeão Estadual Amador, em 
1944.  Os primeiros títulos da era profissional foram os de campeão da 2ª 
divisão paulista de 1949 e dos Torneios-Início dos Campeonatos Paulistas 
de 1953, 1954 e 1956. A Taça dos Invictos da Gazeta Esportiva, em 1970, e 
a Taça Almirante Heleno Nunes (referente à conquista do primeiro turno do 
Campeonato Paulista), em 1976, são marcos da ascensão do Clube nos anos 
70. O auge dessa evolução foi marcado pelo inédito Campeonato Brasileiro 
conquistado em 1978. 

Até hoje, o Guarani é o único clube do interior a ter conquistado o título 
da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time conquistou, ainda, 
dois vice-campeonatos brasileiros, em 1986 e 1987, classificando-se em 
três oportunidades para a disputa da Taça Libertadores da América, principal 
competição sul-americana de futebol.

Seu primeiro estádio, inaugurado em 1923, deu lugar, em 31 de maio de 
1953, ao “Brinco de Ouro da Princesa”, um dos maiores estádios particulares 
do Brasil, já tendo recebido públicos superiores a 50.000 pessoas.

Seu apelido é “Bugre”; seu mascote, um índio.

O Guarani integra o “Clube dos 13”, entidade que congrega os principais 
clubes de futebol do Brasil.


