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ABOUT THE STAMP

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 ou vale postal, em 
nome da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, ou autorize débito em cartão 
de crédito American Express, Visa ou 
Mastercard.

Código de comercialização: 852008848

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).

Code: 852008848

SOBrE O SELO  

Emissão Comemorativa
Comemmorative Issue

Série Cidades Históricas - 300 Anos de Mariana/MG
300th Anniversary of the City of Mariana/State of Minas 
Gerais

No canto esquerdo, o selo retrata a igreja 
São Francisco de Assis, construída entre 
1762 e 1794, e a igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, cuja construção teve início em 
1783 e foi concluída no século seguinte. 
Localizadas na praça Minas Gerais, as 
igrejas parecem dialogar. Acima, uma 
vista parcial de Mariana pintada em 
azul, emoldurada por rocalhas em azul e 
vermelho, invocando a paleta criativa de 
Mestre Ataíde, o grande pintor colonial 
brasileiro nascido em Mariana. No centro 
da composição, a Maria Fumaça, que 
liga Mariana a Ouro Preto e o pelourinho, 
repleto de elementos: o globo (conquistas 
marítimas portuguesas), a balança (justiça), 
a espada (condenação) e o brasão 
português. No canto inferior direito, a 
Casa da Câmara e Cadeia construída na 
segunda metade do século XVIII, o prédio 
mantém preservadas as características e a 
história de uma época de riqueza e poder. 
Foram utilizadas as técnicas de pintura e 
computação gráfica.

On its lower left corner, the stamp portrays 
the Saint Francis of Assisi church, which 
was built between 1762 and 1794, and the 
Our Lady of Carmo church, which began 
to be built in 1783 and whose construction 
finished in the following century. Located 
in the Minas Gerais square, these two 
churches seem to talk to each other. Above 
them, one can see a partial view of Mariana 
painted in blue surrounded by blue and 
red rocaille patterns, reminding us of the 
creative palette of Master Ataíde, the great 
Brazilian colonial painter born in Mariana. At 
the center of the composition, one can see 
the Maria Fumaça, which connects Mariana 
to Ouro Preto and the pillory, full of elements: 
a globe (Portuguese maritime conquests), a 
scale (justice), a sword (conviction) and the 
Portuguese coat of arms. On the lower right 
corner, one can see the Chamber House 
and Jail built in the second half of the 18th 
century, which have preserved the features 
and history of a period marked by wealth 
and power. Painting and computer graphics 
techniques were used.

Edital nº 6
Arte: Luciomar S. de Jesus
Processo de Impressão: Ofsete + verniz UV 
sobre todo o pelourinho
Folha com 24 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$1,10
Tiragem: 240.000 selos
Área de desenho: 54mm x 21mm
Dimensões do selo: 59mm x 25mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 8/4/2011
Local de lançamento: Mariana/MG
Peça fitalélica: cartão-postal
Tiragem: 3.000 cartões-postais
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. 6
Art: Luciomar S. de Jesus
Print system: Offset + UV varnish over the 
image of the pillory
Sheet size: 24 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$1,10
Issue: 240.000 stamps
Design area: 54mm x 21mm
Stamp dimensions: 59mm x 25mm
Perforation: 11,5 x 12
Date of issue: April 8th, 2011
Place of issue: Mariana/MG
Philatelic item: Postcard
Issue: 3.000 postcards
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.
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300th Anniversary of the City of Mariana
State of Minas Gerais

In tune with its commitment to show Brazil’s cultural riches to the world, the 
Brazilian Post has focused on the city of Mariana in this historical cities series, 
registering its unique features and meaning for the State of Minas Gerais and for 
Brazil in the city’s 300th anniversary. 

The news that gold had been found in the region of minas, today Minas Gerais, 
quickly spread in Brazil and reached Portugal. Thousands of people rushed to the 
region in search of wealth. 

On July 16, 1696, trailblazers from São Paulo, led by Salvador Fernandes 
Furtado de Mendonça, found gold in Nossa Senhora do Carmo creek. The Nossa 
Senhora do Carmo village soon emerged on its banks as a strategic venue in the 
power game determined by gold. 

Armed conflicts soon broke out in the gold zone, creating an atmosphere 
of insecurity. The Metropolis (Portugal) took a decisive action: it separated the 
captainship made up of São Paulo and Minas Gerais from Rio de Janeiro to better 
patrol the region and sent governor Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho to 
it in 1709, who took residence there. 

The initial landmark of Mariana is the year 1711, when, on April 8, the above-
mentioned governor raised the village to the category of a town and called it Vila de 
Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo de Albuquerque, a name that was changed 
to Vila Leal de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo when its status as a town was 
confirmed by Dom João V on April 14, 1712. 

Following orders from the Metropolis, an administrative and judiciary framework 
was set up in the town on July 4, 1711, when the first Chamber of Minas Gerais 
was established with the same status as that of the Chamber of the city of Porto in 
Portugal.

In a short time the town became the main trade and education center of the 
state of Minas Gerais. Amidst difficulties to establish order in the town and to put 
down revolts against the charging of taxes by the Metropolis, the Independent 
Captainship of Minas Gerais was created on December 2, 1720.

Mariana became the converging point of the gold mining movement. For this 
reason, a mobile post line was established between Rio de Janeiro, São Paulo and 
Mariana in October 1730 to ensure faster and more effective communications with 
the royal authorities in São Paulo and Rio de Janeiro.

In 1745, following an order from the king of Portugal, Dom João V, the town of 
Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo was raised to the category of a city called 
Mariana as a tribute to queen Maria Ana D’Austria, his wife. 

Besides having become a religious center in the state, Mariana became the 
first capital of Minas Gerais. After becoming such as important city, urban planning 
became necessary. Straight streets and rectangular squares are features of the first 
planned city of Minas Gerais and one of the first planned cities of Brazil.

Cristiano Casimiro dos Santos
Municipal City Hall of Mariana

Série Cidades Históricas 
300 Anos de Mariana/MG

Cristiano Casimiro dos Santos
Prefeitura Municipal de Mariana

Com o compromisso de mostrar as riquezas culturais do Brasil, os Correios 
focalizam, nesta série dedicada às Cidades Históricas, a cidade de Mariana, 
registrando suas peculiaridades e seu significado para o Estado de Minas Gerais e 
para o País, na comemoração histórica de seus 300 anos.

As notícias da descoberta de ouro na região das minas, hoje chamada de 
Minas Gerais, se espalharam pelo Brasil e chegaram a Portugal. Milhares de 
pessoas acorreram à região em busca de riqueza.

Em 16 de julho de 1696, bandeirantes paulistas, liderados por Salvador 
Fernandes Furtado de Mendonça, encontraram ouro no Ribeirão Nossa Senhora 
do Carmo. Às suas margens nasceu o arraial de Nossa Senhora do Carmo, que 
logo assumiu uma função estratégica no jogo de poder determinado pelo ouro. 

Não tardaram os conflitos armados na zona aurífera, gerando insegurança. A 
Metrópole (Portugal) realizou uma ação decisiva: desmembrou do Rio de Janeiro 
a capitania constituída por São Paulo e Minas Gerais, a fim de policiar melhor 
a região, enviando, em 1709, o governador Antônio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, que ali fixou residência.

O marco inicial para Mariana é o ano de 1711, quando um ato do citado 
governador, de 8 de abril, elevou o arraial à categoria de vila, sob a denominação 
de Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo de Albuquerque, nome modificado 
quando de sua confirmação por Dom João V, em 14 de abril de 1712, para Vila Leal 
de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo. 

Segundo as determinações metropolitanas, foi implantada, em 04 de julho 
de 1711, uma estrutura administrativa e judiciária, a primeira Câmara das Minas 
Gerais com o mesmo status da Câmara da cidade do Porto, em Portugal.

 A Vila, em pouco tempo, transformou-se no principal centro de comércio e 
instrução de Minas Gerais. Entre a dificuldade em estabelecer a ordem na Vila e 
o trabalho para conter as revoltas com a cobrança de impostos pela Metrópole, 
foi criada, a 2 de dezembro de 1720, a capitania independente de Minas Gerais.

Mariana tornou-se o ponto convergente do movimento extrativo do ouro. 
Por isso, em outubro de 1730, foi estabelecida uma linha de Correio Ambulante 
entre Rio, São Paulo e Mariana, a fim de que fossem estabelecidos contatos mais 
rápidos e eficazes com as autoridades reais, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em 1745, por ordem do rei de Portugal Dom João V, a Vila de Nossa Senhora 
do Ribeirão do Carmo foi elevada à cidade com o nome de Mariana – uma 
homenagem à rainha Maria Ana D’Austria, sua esposa. 

Além de ter se transformado no centro religioso do Estado, Mariana tornou-
se a primeira capital de Minas Gerais. Para uma cidade de tamanha importância, 
viu-se necessário um plano urbanístico. Ruas em linha reta e praças retangulares 
são características da primeira cidade planejada de Minas e uma das primeiras do 
Brasil.


