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Os CTT participaram 

nas cerimónias evocativas 

do centenário do nascimento 

de Miguel Torga, em Coimbra 

e S. Martinho de Anta, com 

o lançamento de um selo de 

homenagem a este importante 

vulto da cultura portuguesa 

O lançamento no passado dia 12 de 

Agosto de mais uma emissão alusiva 

a grandes fi guras da história e da cul-

tura portuguesa consagrou em selos 

Columbano Bordalo Pinheiro, José Fia-

lho de Almeida e Miguel Torga. A data 

coincidiu com o dia do centenário de-

nascimento do poeta e escritor trans-

montano, Miguel Torga, nascido em S. 

Martinho de Anta, Vila Real, que viu 

evocada a sua obra e vida em cerimó-

nias na sua terra natal e em Coimbra 

onde exerceu medicina.

De seu nome Adolfo Correia da Rocha,

adoptou o pseudónimo literário de Miguel 

Torga em 1934, numa homenagem a duas 

grandes fi guras da cultura e das letras 

do mundo (Miguel Cervantes e Miguel 

de Unamuno), de que se considerava 

“herdeiro” e paladino de um sentido 

de justiça e de ética. Já o apelido Torga, 

uma urze que fl oresce nas rochas rudes 

da serra transmontana, plasma a sua 

opção telúrica que constitui a fonte ins-

piradora da sua obra, para lá de uma 

rebeldia naturalmente libertária.

Correios evocam centenário 
de Miguel Torga

actual . homenagem a miguel torga
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setembro 2007 .

na sua mensagem, o 
preside nte da república 

portuguesa, aníbal 
cavaco silva, apontava 

miguel torga como uma 
«figura maior de homem 

de letras e de cidadão»

Três vultos da nossa cultura em selos, apresentados nas cerimónias 
de S. Martinho de Anta e em Coimbra (foto ao lado)

Em S. Martinho de Anta a escola local 

foi pequena para albergar amigos e  

entusiastas do filho da terra, símbolo 

maior da cultura portuguesa e um in-

conformado, totalmente defensor da 

liberdade, que como remata no último 

volume do seu Diário, «mais do que 

páginas de meditação, são gritos de  

alma irreprimíveis dum mortal que torceu 

mas não quebrou, que, sem poder, 

pôde até à exaustão». Ali foi lançado o  

selo da emissão e obliterado o respecti-

vo sobrescrito com o carimbo comemo-

rativo que para o efeito foi editado. O 

Administrador Carlos Dias Alves repre-

sentou os CTT. 

Coimbra homenageia um herói

O ponto alto das cerimónias da 

“Lusa Atenas” assentou na inauguração 

da Casa-Museu Miguel Torga, antiga  

residência do escritor, totalmente recu-

perada pela Câmara Municipal de  

Coimbra, na presença de muito público 

anónimo, poetas, músicos e outros vultos 

da cultura. Ali mesmo foi apresentado 

o selo da emissão e o carimbo especial, 

também  utilizado em S. Martinho de Anta.

O Vice-Presidente dos CTT, Pedro 

Coelho, referiu a feliz coincidência da 

data de lançamento desta emissão, 

«que se insere na política filatélica dos 

CTT em privilegiar o conhecimento e a 

divulgação de pessoas e causas que 

contribuíram para o engrandecimento 

do modo de ser português», enaltecendo 

a personalidade e a sua obra. Clara 

 Rocha, filha do homenageado, mostrou 

satisfação pela inauguração daquela 

casa de cultura que recupera um vasto 

espólio de interesse público, além de 

ter participado na aposição do carimbo 

comemorativo do centenário do nasci-

mento de seu pai, um gesto dos CTT que  

muito a sensibilizou. Carlos Encarnação, 

Presidente da autarquia coimbrã, sali-

entou a propósito daquela inauguração 

e da sua cidade ser considerada uma 

referência da cultura portuguesa e lu-

gar de passagem de grandes vultos, 

que «aqui é possível sentir Portugal 

e um português em estado puro». Na 

ocasião, o autarca leu uma mensagem 

enviada pelo Presidente da República, 

Cavaco Silva, que apontava Miguel Torga 

como uma «figura maior de homem de 

letras e de cidadão». As cerimónias em  

Coimbra alargaram-se a outros eventos, 

nomeadamente a inauguração de um 

conjunto escultórico junto ao rio. Por 

sua vez, a Secção de Filatelia da Asso-

ciação Académica de Coimbra organizou 

uma mostra filatélica alusiva, nas lojas 

dos CTT de Fernão de Magalhães, Mer-

cado e Santa Cruz.

Por muitos tributos que se prestem, 

Miguel Torga ganhou, há muito tempo, 

o estatuto ímpar da imortalidade na  

literatura nacional e internacional. A 

melhor reverência é lê-lo.

Como já foi referido, a presente 

emissão distinguiu também Columba-

no Bordalo Pinheiro e José Fialho de 

Almeida. Columbano, considerado o 

maior pintor das últimas décadas do 

século XIX, integrou activamente o co-

nhecido “Grupo do Leão”, que preconi-

zava a renovação das artes plásticas no 

sentido realista. Fialho de Almeida, es-

critor e cronista destacou-se pelo senti-

do sarcástico e truculento que empres-

tava aos seus escritos semanais sobre 

os costumes lisboetas, mais tarde reu-

nidos em seis volumes, sob o título “Os 

Gatos”, que exemplificam o melhor da 

prosa panfletária e combativa do final 

do século XIX.

As personalidades evocadas foram 

reproduzidas em selos de 0,45€ a par-

tir de desenhos de André Carrilho. • 

José Duarte Martins




