
DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

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: 852008929

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: 852008929

SOBrE O SELO  

Emissão Especial
Special Issue

200 Anos da Academia Militar das Agulhas Negras - 
AMAN
200 Years of Military Academy of Agulhas Negras - 
AMAN

The stamp features the historic gates of 
the Military Academy of Agulhas Negras, 
in the city of Resende, state of Rio de 
Janeiro, surrounded by a green and 
yellow sash representing the colors of 
the Brazilian flag, with  the Coat of Arms 
of AMAN superimposed in the center and 
the years 1811 and 2011  on the sash; 
under the Coat of Arms is the phrase 
“AMAN 200 years”, crossed by Caxias’ 
Sword, a distinctive weapon used by the 
cadets, which also represents the military 
subservience of future Brazilian Army 
officers and is the  most important symbol 
attribute of the cadet, as it is the first trophy 
to be won and the last to be returned to the 
Army. On the right hand side is the  dark 
blue military cap bearing on its front the 
Coat of Arms of  AMAN and used in official 
events and in the graduation ceremony of  
Army officers. On the bottom hand side the 
sentence “Two centuries training future 
Army officers” complements the artwork.  
The technique used was computer 
graphics.

O selo apresenta os portões históricos da 
Academia Militar das Agulhas Negras, na 
cidade de Resende/RJ, envolvidos por 
uma faixa verde e amarela, representação 
das cores da bandeira brasileira , tendo ao 
centro, sobreposto, o Brasão das Armas da 
AMAN e as indicações dos anos de 1811 
e 2011 aplicados sobre a faixa; abaixo do 
Brasão, a expressão “AMAN 200 anos”, 
sendo cruzada pelo Espadim de Caxias, 
arma distintiva utilizada pelos cadetes 
e que também representa a servidão 
militar dos futuros oficiais brasileiros, 
símbolo  atributo mais importante do 
cadete, primeiro troféu a ser conquistado 
e o último a ser devolvido para o Exército. 
À direita, a Barretina azul-ferrete, que 
ostenta na sua parte frontal o Brasão da 
AMAN, utilizada nas solenidades oficiais e 
na cerimônia de formação dos aspirantes; 
abaixo, complementando a arte, a frase 
“Dois séculos formando oficiais para 
o exército”. Foi utilizada a técnica de 
computação gráfica.

Edital nº 7
Foto: Alan Magalhães
Processo de Impressão: Ofsete
Folha com 30 selos
Papel: Cuchê gomado 
Valor facial: R$1,10
Tiragem: 300.000 selos
Área de desenho: 35mm x 25mm
Dimensões do selo: 40mm x 30mm
Picotagem: 11,5 x 12
Data de emissão: 15/4/2011
Local de lançamento: Rio de Janeiro/RJ
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. 7
Photo: Alan Magalhães
Print system: Offset
Sheet size: 30 stamps
Paper: Gummed chalky paper 
Face value: R$1,10
Issue: 300.000 stamps
Design area: 35mm x 25mm
Stamp dimensions: 40mm x 30mm
Perforation: 11,5 x 12
Date of issue: Apr 15th, 2011
Place of issue: Rio de Janeiro/RJ
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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MILITArY ACADEMY
TWO CENTUrIES TrAINING THE FUTUrE OFFICErS OF 

THE BrAZILIAN ArMY 

Created by the Prince Regent D. João through the Royal Charter 
of  December 4, 1810, the Royal Military Academy - the embryo of 
the Military Academy of Agulhas Negras - was officially open on April 
23, 1811, at Train House (Casa do Trem), currently the Museum of 
National History (Museu Histórico Nacional).

The Royal Military Academy was established with the aim to train 
future infantry, cavalry, artillery and engineering officers, including 
geographers and surveyors, capable  of carrying out not only military 
functions but also civilian work in mines, roads, ports and channels.

In 1812 the Academy was transferred to Largo de São Francisco, 
marking the beginning a trajectory that would include Praia Vermelha, 
Porto Alegre, and Realengo, until it was finally settled in Resende, in 
1944. The Academy had been known by many different names until 
April 23, 1951, when it received its current name: Military Academy of 
Agulhas Negras (AMAN).

Today’s Military Academy is the same Royal Military Academy that 
started its activities in 1811. In the course of these two hundred years, 
in the various places where it was located, the Academy has remained 
unchanged, always training future officers with high technical-
professional knowledge and enhanced culture, endowed with moral 
and ethical values and fully dedicated to serving the Country.

This bicentennial effort allows future Brazilian Army officers 
to summarize the values conveyed by the Military Schools of all 
time: “Being a cadet means cherishing Loyalty, Truth, Honesty and 
Responsibility.”

Through this postage stamp, the Brazilian Nation pays tribute 
to those committed to the mission of honoring and defending the 
Country, underpinned by the principles and values of the Military 
Academy of Agulhas Negras, whose 200 years the Brazilian Post is 
perpetuating through Philately.

Army General Enzo Martins Peri
Army Commander

ACADEMIA MILITAr 
DOIS SÉCULOS FOrMANDO OFICIAIS PArA O EXÉrCITO

Criada pelo Príncipe Regente D. João, por meio da Carta de Lei 
de 4 de dezembro de 1810, a Academia Real Militar – embrião da 
Academia Militar das Agulhas Negras – foi inaugurada em 23 de abril 
de 1811, na Casa do Trem, atual Museu Histórico Nacional.

A Academia Real Militar foi concebida com a finalidade de formar 
oficiais de Infantaria, de Cavalaria, de Artilharia e oficiais engenheiros, 
inclusive geógrafos e topógrafos, aptos não só para os misteres 
militares, como, também, para a direção de trabalhos civis de minas, 
estradas, portos e canais.

Em 1812, a Academia foi transferida para o Largo de São 
Francisco, iniciando uma trajetória que passaria pela Praia Vermelha, 
por Porto Alegre, pelo Realengo, até se fixar em Resende, em 1944. 
Durante essa trajetória, teve inúmeras denominações, até que, em 
23 de abril de 1951, recebeu o seu nome atual: Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN).

A Academia Militar de hoje é a mesma Academia Real Militar que 
iniciou suas atividades em 1811. No percurso destes duzentos anos, 
nos diversos lugares por onde passou, permaneceu imutável, sempre 
formando oficiais com elevado conhecimento técnico-profissional e 
cultura aprimorada, dotados de valores morais, éticos e inteiramente 
dedicados ao serviço da Pátria. 

Esse esforço bicentenário permite que o futuro oficial do Exército 
Brasileiro sintetize os valores transmitidos pelas Escolas Militares de 
todos os tempos: “Ser cadete é cultuar a Lealdade, a Verdade, a 
Probidade e a Responsabilidade”.

Este selo postal representa o reconhecimento da Nação Brasileira 
àqueles comprometidos com a missão de honrar e defender a Pátria, 
amparados pelos princípios e valores da Academia Militar das 
Agulhas Negras, cujos 200 anos a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos perpetua por meio da Filatelia. 

General-de-Exército Enzo Martins Peri
Comandante do Exército


