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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: 852008864

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: 852008864

SOBrE O SELO  

Emissão Comemorativa
Comemmorative Issue

Série Cidades Históricas - 300 Anos de Sabará/MG
Historical Cities Series - 300 years of Sabará/State of Minas 
Gerais

No canto inferior esquerdo, o selo retrata 
o Museu do Ouro e algumas peças de seu 
acervo: barras de ouro e o almofariz. Acima, 
em azul, o Teatro Municipal. Ao lado, a 
palma barroca, usada para ornamentar 
altares e andores em procissões. Na parte 
central da composição está a igreja de 
Nossa Senhora do Ó, com sua fachada 
apresentando elementos de influência 
oriental. Em primeiro plano, uma escultura 
criada pelas mãos de Aleijadinho para a 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo da 
Ordem Terceira de Sabará. Ao lado, no 
canto direito, ergue-se o Solar do Padre 
Correa construído em 1770, transformado 
em sede da Prefeitura Municipal. Foram 
utilizadas as técnicas de pintura e 
computação gráfica.

On the low left corner of the stamp, one 
can see the Gold Museum and some 
items of its collection: gold bars and a 
mortar. Above it, in blue, one can see the 
Municipal Theater. Next to it, one can see a 
baroque palm leaf pattern that was used to 
decorate altars and andors in processions. 
In the central part of the image, one can 
see the Nossa Senhora do Ó church with 
its façade marked by elements of oriental 
influence. Next to it, dominating the image, 
there is a sculpture created by Aleijadinho 
for the Nossa Senhora do Carmo church 
of the third order of Sabará. On the right 
corner next to it there is an image of the 
mansion of Father Correa, which was 
built in 1770 and later was turned into 
the headquarters of the municipal city 
hall. Painting and computer graphics 
techniques were used.

Edital nº 16
Arte: Luciomar S. de Jesus
Processo de Impressão: Ofsete + verniz 
UV sobre a estátua
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: 17/7/2011
Local de lançamento: Sabará/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. 16
Art: Luciomar S. de Jesus
Print system: Offset + UV varnish 
applied over the image of the statue
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: July 17th, 2011
Place of issue: Sabará/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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Historical Cities Series - 300 years of Sabará/State of 
Minas Gerais

Continuing with the series dedicated to Historical Cities, the Brazilian Post 
pays homage in this stamp to the city of Sabará, which in its 300 years played a 
major role in laying the cultural foundations of the great state of Minas Gerais.

In 1702, Borba Gato, a trailblazer from São Paulo, found the precious 
yellow metal in abundance on the banks of the das Velhas river. The gold 
attracted adventurers from all parts of Brazil, and the ensuing occupation of 
the region led to conflicts of all kinds. 

In a short time, the Barra do Sabará village emerged, which spread 
from where the Sabará and das Velhas rivers meet to an area close to the 
Tapanhuacanga village, where the Nossa Senhora da Expectação do Parto 
church was built, which is locally known as Nossa Senhora do Ó church.

A new hillside trail connected the bustling Barra do Sabará village - a busy 
trading center for cattle, slaves, horses and provisions - to the extreme of 
the village limits. The desire for political-social organization increased. It took 
about two years to organize the village’s political and social framework. 

The main dwellers of the region met with authorities of the state to present 
their requirements. The big day soon arrived: July 17, 1711, when the Vila 
Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará was officially created and 
celebrated with festivity. 

On March 6, 1838, through Provincial Law n. 93, the Vila Real de Nossa 
Senhora da Conceição do Sabará village was raised to the category of a city 
and was given the name Sabará. 

A city of centuries-old traditions, Sabará preserves its customs through its 
cultural and religious festivities and its artistic and architectonic assets. Sabará 
has a rich and diversified calendar of events that attract tourists all year round 
and evince its key role in the historical journey of the people of Minas Gerais.

Its houses at once romantic and sumptuous; its Theater that was visited 
by all emperors of Brazil; the exuberance of its churches, the do Carmo church 
with statues of Master Aleijadinho, the do Ó church with the marks of black 
people brought from overseas; the main church (matriz) with a simple façade 
and sumptuous interior; the artistic fountains built to supply water the old 
“villa”: all of these elements remind us of a glorious past of wealth. 

MUNICIPAL CITY HALL OF SABArÁ
Municipal Secretariat for Sports, recreation, 

Culture and Tourism - SELCTUr

Série Cidades Históricas: 300 Anos de Sabará/MG 

PrEFEITUrA MUNICIPAL DE SABArÁ
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, 

Cultura e Turismo - SELCTUr

Em continuação à série dedicada às Cidades Históricas, os Correios 
registram, em selo postal, a cidade de Sabará, que, em seus 300 anos, tem 
contribuído decisivamente para a formação cultural e para a grandeza do 
estado de Minas Gerais.

Em 1702, às margens do Rio das Velhas, o bandeirante paulista, Borba 
Gato, encontrou o precioso metal amarelo em abundância. O ouro atraiu 
aventureiros de toda parte e a ocupação gerou conflitos de toda ordem. 

Em seguida surgiu o Arraial da Barra do Sabará, que fazia limites desde 
a confluência dos rios Sabará e das Velhas até as proximidades do Arraial de 
Tapanhuacanga, onde foi erigida a Igreja de Nossa Senhora da Expectação 
do Parto, popularmente conhecida como Igreja de Nossa Senhora do Ó.

A construção de um caminho novo, na encosta da montanha, ligou o 
fervilhante Arraial da Barra do Sabará - movimentado centro de comércio 
de gado, escravos, cavalos e mantimentos - com o extremo do povoado. 
Os anseios pela organização político-social aumentavam. O trabalho de 
organização durou cerca de dois anos.

Os principais moradores da região se reuniram com as autoridades do 
Estado para expor suas exigências. Logo chegou o grande dia: 17 de julho de 
1711, data em que, festivamente, foi lavrado o ato de criação da Vila Real de 
Nossa Senhora da Conceição do Sabará. 

A 06 de março de 1838, pela Lei Provincial nº 93, a Vila Real de Nossa 
Senhora da Conceição do Sabará foi elevada à categoria de cidade com o 
nome de Sabará. 

Cidade de tradições seculares, Sabará preserva os seus costumes por 
meio de suas manifestações culturais, religiosas e de seu acervo artístico e 
arquitetônico. Com um rico e diversificado calendário de eventos, atrai turistas 
durante todo o ano evidenciando, a cada produção, o seu papel na jornada 
do povo mineiro.

O casario que compõe um cenário ao mesmo tempo romântico e suntuoso; 
o Teatro que recebeu a visita dos imperadores do Brasil; a exuberância das 
igrejas, a do Carmo com obras do Mestre Aleijadinho, a do Ó com marco 
da presença do negro trazido de além-mar, a matriz, com fachada simples e 
interior suntuoso; os chafarizes artísticos construídos para abastecer a antiga 
“villa”; tudo nos remete a um passado de glórias e de riquezas. 


