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Apresentação 
 
 

 
Como sabemos, foi longo o percurso histórico da génese e 

evolução da Ideia de Europa. Tendo-se constituído como processo 
complexo, um movimento com continuidades, rupturas e 
contradições que sempre suscitou debate, diálogo crítico, 
interrogante e problematizador entre intelectuais, políticos e 
muitos outros pensadores. Um intenso debate de ideias interpelou 
e dividiu, todavia, os defensores de diferentes projectos como, por 
exemplo, os defensores do federalismo e os que comungam da 
ideia de união. 

Como bem se sabe, os políticos e intelectuais portugueses, 
regra geral, nem sempre se mostraram grandemente interessados 
no movimento europeu, nem participaram de modo sistemático 
nos diversos encontros internacionais realizados no Pós II Guerra 
Mundial.  

A participação de Portugal no processo de construção europeia 
como refere Álvaro de Vasconcelos foi “uma aventura tranquila, 
quase sempre a contracorrente, mas bem sucedida naquilo que era 
possível, ou seja, a participação de Portugal nos organismos 
europeus de cooperação económica, o que permite afirmar que o 
processo de integração europeia de Portugal não começou com a 
adesão à Comunidade, em 1986”. 

Entre 1945 e 1974 dois factores políticos condicionaram a 
integração de Portugal no processo de unificação da Europa: a 
natureza ditatorial do regime de Salazar e a resistência tenaz deste 
à descolonização, em 1974-1975, se deram os primeiros passos 
sérios para a integração de Portugal na então CEE, enquanto 
objectivo estratégico, e esta passou a ser uma política consensual 
dos partidos moderadores da jovem democracia.  

Assim, pode-se afirmar que Portugal, participou dessa 
construção europeia, mesmo que inicialmente aquela se 
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apresentasse sob a forma de cooperação – OEEC, em 1948 (mais 
tarde OCDE) e Plano Marshall – depois da construção europeia 
na EFTA (e indirectamente e por consequência ao GATT), em 
1960 e, finalmente na Comunidade Económica Europeia com 
quem Portugal assinou, em 1972, um Tratado Comercial. Parece-
nos também importante referir que, em 1962 e em 1970, Portugal 
tenta negociar um acordo de associação com a CEE já com o 
objectivo nodal de plena adesão, facto que lhe estava vedado pela 
própria natureza do regime ditatorial de António Oliveira Salazar 
(1928-1968). Finalmente, a 12 de Junho de 1985 é assinado o 
Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias e a 1 
de Janeiro de 1986, Portugal torna-se Membro da Comunidade 
Económica Europeia. 

A exposição “Portugal e a Europa: uma história contada 
através dos selos” pretende sensibilizar o público mais jovem para 
a questão do processo de integração de Portugal no seio das 
Comunidades Europeias e, mais amplamente, despertar os jovens 
para a cidadania europeia. 

Neste sentido, é também objectivo desta exposição promover e 
facilitar a leccionação destes conteúdos curriculares alusivos à 
participação de Portugal no projecto europeu através da filatelia. 
Os selos postais bem como toda a imensidão de afinidades dos 
selos e que constituem o mundo fascinante da filatelia (carimbos 
de primeiro dia, carimbos comemorativos, flâmulas, inteiros 
postais, etc.) são fiéis e férteis representações de múltiplas 
temáticas e, também, da europeia. Tomando como exemplo os 
selos postais portugueses, encontramos plasmados em toda a 
iconografia os momentos capitais da relação de Portugal com as 
instituições e as questões europeias mais relevantes. Os selos, 
para além de servirem de taxa para que as cartas possam circular, 
são profundos embaixadores da tradição e da cultura. 

Importa ainda sublinhar, como bem diz Maria Manuela 
Tavares Ribeiro “a imagem, concebida como um documento (…) 
pode destinar-se a cumprir objectivos de aprendizagem e a 
participar na construção do saber”       Isabel Maria Freitas Valente 

João Rui Couto da Rocha Pita 
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Breve introdução à filatelia  
e à terminologia filatélica 
 

 
 
 
Através desta exposição pretende-se abrir perspectivas para 

o debate sobre a integração europeia de Portugal bem como para a 
reflexão sobre a forma como a filatelia retratou este longo 
percurso.  

Neste contexto, ganha particular oportunidade um olhar 
sobre a filatelia e a sua terminologia de modo a permitir 
interpretar melhor a temática em exposição. 

A este propósito podem e devem tecer-se breves 
considerações sobre o Correio. No reinado de D. Manuel I, no 
Ano da Graça de Nosso Senhor de 1520, deu-se a criação do 
Correio em Portugal. A administração do Correio até final do 
Século XVIII esteve na mão de particulares. Através do Alvará de 
16 de Março de 1797 foi extinto o cargo de Correio-Mor e o 
Correio passou à Administração do Estado através da Secretaria 
de Estado da Repartição dos Negócios Estrangeiros. Esta tutelava 
a administração das Postas, Correios e Diligências de Terra e 
Mar. Em 1799 é publicado um novo regulamento que determina 
que as cartas passam a “receber marcas postais indicativas do 
porte a pagar pelo destinatário, bem como marcas nominais da 
localidade de partida e de chegada”. (Hernâni Matos)  

É ainda de sublinhar que o primeiro selo postal começou a 
circular na Grã-Bretanha, em Maio de 1840. Este selo, designado 
por Penny Black, foi desenhado por Sir Rowland Hill e circulou 
com as taxas de 1 penny e 2 pence. 

Neste quadro não deixa de ser importante referir que no dia 
1 de Julho de 1853 foram postas à venda os primeiros selos 
portugueses com taxas de 5 e 25 reis, com a efígie de D. Maria II. 
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Com o aparecimento dos primeiros selos postais estavam 
criadas assim, as bases para o nascimento da Filatelia pela pena 
de Herpin, no nº 15 do Collectionateur de Timbres-Poste, de 
Novembro de 1864. A palavra filatelia resulta da junção de dois 
vocábulos gregos, a saber: philos + atéleia, que significa o “amor” 
ao estudo do que concerne o que é “franco”, “livre”, ou seja, à 
franquia. Assim, a filatelia é o “estudo e o conjunto de actividades 
respeitantes à emissão, promoção, comercialização e 
coleccionismo de selos e de outros valores filatélicos”. Ou, de um 
modo mais simples, como se refere no Dicionário de Filatelia de 
P. Sá Machado e R. G. Queiroz, é “o estudo dos selos postais, o 
hábito ou gosto de coleccioná-los”. 

Neste horizonte, é preciso referir que a Filatelia engloba 
várias modalidades ou classes. São elas: Filatelia tradicional, 
Filatelia temática, Aerofilatelia, História Postal, Inteiros Postais, 
Maximafilia, Filatelia Juvenil, Open Class e Literatura Filatélica. 
No entanto, o selo constitui a peça nobre e a base de qualquer 
colecção filatélica. 

Feita esta breve síntese, interessa descobrir o significado de 
algumas das peças principais da filatelia.  

 
Selo – O selo é uma estampilha adesiva, criada por uma 

Administração Postal e destinada a cobrar a taxa de prestação de 
serviço pelo envio e entrega de correspondência. Existem vários 
tipos de selos, entre os quais se destaca o selo comemorativo e o 
selo base. Os primeiros têm uma tiragem definida e destinam-se à 
comemoração de um acontecimento ou data, ou a homenagear 
personalidades ilustres. As emissões base ou ordinárias são 
constituídas por selos com afinidade de motivos e vão sendo 
emitidas nas quantidades necessárias enquanto estiverem em 
circulação. 

 
Sobrescritos do 1º dia – também designados por First Day 

Cover (FCD). São produzidos, com o objectivo de neles serem 
apostos os selos e o carimbo do primeiro dia de uma emissão, e 
cuja ilustração reproduz o tema do selo ou motivos iconográficos 
relacionados com o tema em questão. 
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Carimbo de 1º dia – é um carimbo especialmente criado 
para comemorar a emissão de um selo ou série e que contém um 
desenho alusivo ao tema. É aposto no dia em que é lançada a 
emissão filatélica. 

 
Carimbo comemorativo – é um carimbo especialmente 

autorizado pelos CTT com tempo de utilização limitado 
(normalmente só um dia) e é usado na comemoração de 
acontecimentos ou datas relevantes, possuindo uma ilustração 
alusiva á efeméride em questão. 

 
Inteiros Postais – Postal franquiado dos CTT com motivo. 

Habitualmente define-se como um bilhete-postal no qual o selo 
ou o valor da franquia já vem impresso bem como um desenho 
alusivo a uma dada efeméride ou propaganda.  

 
Postal Máximo – é uma peça filatélica composta por três 

elementos: postal, selo e obliteração. Esses três elementos devem 
apresentar entre si harmonia a nível do motivo, lugar e tempo. O 
postal ilustrado deve ser idêntico ao motivo do selo e existir, de 
preferência antes da emissão do selo; com um selo aposto no lado 
da ilustração, deve-se escolher o carimbo da localidade mais 
apropriada (ex: para o caso de uma personalidade: local do 
nascimento ou morte ou local onde exerceu a sua profissão). 

 
Marcofilia – coleccionismo de marcas postais. É a área da 

filatelia devotada para o estudo o coleccionismo de marcas 
postais, designadamente dos carimbos. 

 
Flâmulas – são as obliterações impressas na 

correspondência por máquinas de obliterar e franquiar e que 
constam de um carimbo datado e de uma legenda, ilustrada ou 
não, com fins informativos ou propagandísticos. 
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Exposição 
 

 
 
1952 – 3º Aniversário da OTAN  
Portugal não participa, desde o início, no processo de construção de uma 
Europa Unida. Pois privilegiou-se a matriz ultramarina em detrimento do 
universo europeu. No entanto, por razões de ordem económica, verificou-se 
na época do Estado Novo (1926-1974) uma certa abertura à Europa e ao 
Atlântico. Membro fundador da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte, em 4 de Abril de 1949. 
 
Desenho: Jaime Martins Barata 
Impressão: Offset na Casa da Moeda 
Folhas: 10 x 10 selos 
Circulação: 4 de Abril de 1952 a 23 de Maio de 1955 
Taxas: selos de 1$00; 3$50 
Tiragem: 1$00-14.000.000; 3$50-350.000 
Papel: Liso 
Denteado: 121/2 

 
1967 – Estabelecimento da Área de Comercio Livre EFTA 
A EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio) é uma organização 
europeia, fundada em 1960, constituída pela Convenção de Estocolmo, 
assinada em 04 de Janeiro de 1960, tendo como fundadores o Reino Unido, 
Portugal, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Suíça, portanto países que 
não tinham aderido à Comunidade Económica Europeia (CEE). Estes 
Estados decidiram juntar-se para defender os seus interesses económicos 
através da criação de uma área de comércio livre. A Finlândia tornou-se 
associada em 1961 e membro de pleno direito em 1986. A Islândia foi 
admitida em 1970 e o Liechtenstein em 1991. O Reino Unido e a 
Dinamarca deixaram a EFTA em 1973, altura em que aderiram à CEE, o 
mesmo acontecendo com Portugal em 1986. 
 
Desenho: Luís Filipe de Oliveira 
Impressão: Offset na Casa da Moeda 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 24 de Outubro de 1967 a 30 de Março de 1973 
Taxas: selos de 1$00; 3$50; 4$30 
Tiragem: 1$00-10.000.000; 3$50-1.000.000; 4$30-1.000.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 131/2 
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1977 – Entrada de Portugal para o Conselho da Europa 
Portugal é Estado-Membro do Conselho da Europa desde 22 de Setembro 
de 1976. O Conselho da Europa, actualmente com 43 Estados membros, é 
uma organização internacional pioneira em matéria de cooperação jurídica, 
desempenhado um importante papel na modernização e harmonização das 
legislações nacionais, no respeito pela democracia, pelos direitos do 
homem e pelo Estado de direito. 
 
Desenho: Álvaro Mendes 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 28 de Janeiro de 1977 a 31 de Dezembro de 1983 
Taxas: 8$50; 10$00 
Tiragem: 8$50-1.000.000; 10$00-500.000 
Papel: Lustrado “F” 
Denteado: 12 x 111/2 

 
1982 – 25º Aniversário da CEE 
Comemora-se o 25 aniversário da odisseia iniciada em 1957, por seis 
países (França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Itália). A 
Criação da Comunidade Económica Europeia (CEE) e a criação da 
Comunidade Europeia de Energia Atómica (EURATOM) foi o culminar da 
cooperação económica que estes países desenvolveram no pós-guerra. O 
seu sucesso levou à adesão posterior de outros países, como a Grã-
Bretanha. Portugal, seguiu de perto esta organização, reforçando no 
princípio dos anos 70 as suas ligações económicas. A adesão de Portugal 
estava posta de parte, devido ao facto do seu regime político ser uma 
ditadura. 
 
Desenho: Acácio Santos  
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 24 de Fevereiro de 1982 a 31 de Agosto de 1989 
Taxas: selo de 27$00 
Tiragem: 27$00-1.000.000; bloco-250.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 111/2 

 
1985 – 25º Aniversário da EFTA. Associação Europeia de Comércio 
Livre 
Comemora-se o 25º Aniversário da EFTA em 1985, no mesmo ano em que 
Portugal, a 12 de Junho assina o Tratado de Adesão à CEE. 
 
Desenho: Acácio Santos 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 10 de Abril de 5a 31 de Dezembro de 1992 
Taxas: selo de 48$00 
Tiragem: 48$00-600.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 11 x 111/2 
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1986 – Adesão de Portugal e Espanha à CEE 
Portugal torna-se membro de facto da União Europeia a 1 de Janeiro de 
1986, após ter apresentado a sua candidatura de adesão a 28 de Março de 
1977 e ter assinado o acordo de pré-adesão a 3 de Dezembro de 1980. A 
adesão de Portugal à CEE é uma das consequências do 25 de Abril de 
1974. Este selo foi considerado, pela Sociedade Holandesa de Selos, como 
o melhor sobre esta temática. 
 
Desenho: Acácio Santos (20$00) e FNMT-Madrid (57$50) 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 7 de Janeiro de 1986, bloco 3 de Outubro de 1986, até 31 de Dezembro de 1992 
Taxas: selos de 20$00; 57$50 
Tiragem: 20$00-1.000.000; 57$50-800.000; bloco-150.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 113/4 
 

1987 – Ano Europeu do Ambiente 
Desde 1983, a União Europeia sozinha ou com Conselho da Europa, 
anualmente ou de dois em dois anos, escolhe um tema com o objectivo de 
sensibilizar o cidadão europeu e de chamar a atenção dos governos 
nacionais para as questões relacionadas com esse tema. São organizados 
uma série de acontecimentos sobre o tema escolhido. Por muito diversos 
que sejam os temas escolhidos, são sempre o reflexo das preocupações das 
organizações europeias e dos Estados-Membros. 
 
Desenho: Carlos Calvet 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 20 de Março de 1987 a 31 de Dezembro de 1992 
Taxas: selos de 25$00; 57$00; 74$50 
Tiragem: 25$00-1.000.000; 57$00-600.000; 74$50-600.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 121/2 
 

1988 – EUROPEX 88. Centenário do nascimento de Jean Monet 
Jean Monnet era oriundo da região de Cognac, em França (1888-1979). 
Consultor económico e político dedicou a sua vida à causa da integração 
europeia. Um desejo permanente estimulou sempre a sua força anímica – a 
construção da Paz na Europa. É sua a famosa frase, frequentemente citada: 
“Mais do que coligar Estados, importa unir os homens”. Foi o inspirador do 
“Plano Schuman”, que previa a fusão da indústria pesada da Europa 
Ocidental.  
 
Desenho: Acácio Santos 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 9 de Maio de 1988 a 31 de Agosto de 1995 
Taxas: selo de 60$00 
Tiragem: 60$00-600.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 121/2 
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1989 – Eleições para o Parlamento Europeu 
O Parlamento Europeu é directamente eleito pelos cidadãos da União 
Europeia para representar os seus interesses. As suas origens remontam aos 
anos cinquenta e aos Tratados constitutivos e, desde 1979, os seus 
deputados são eleitos directamente pelos cidadãos que representam. As 
eleições realizam-se de cinco em cinco anos e todos os cidadãos da UE têm 
direito a votar, bem como a apresentar-se na qualidade de candidatos, seja 
onde for que vivam na UE. 
Em 1989, uma emissão filatélica foi um interveniente de relevo na 
campanha de sensibilização dos portugueses para a sua primeira 
participação nas Eleições para o Parlamento Europeu.  
 
Desenho: José Brandão 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 8 de Março de 1989 a 31 de Agosto de 1995 
Taxas: 60$00 
Tiragem: 60$00-600.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 121/2 
 

1992 – Presidência Portuguesa do Conselho das Comunidades 
Europeias 
O Conselho da União Europeia, ou simplesmente Conselho, exerce o poder 
legislativo em conjunto com o Parlamento Europeu e é formado por um 
representante de cada Estado-Membro a nível ministerial. A presidência do 
Conselho da UE é rotativa, sendo assegurada pelos vários Estados-
membros durante um período de seis meses. Em 1992, Portugal assumiu a 
primeira de três presidências do Conselho das Comunidades. 
 
Desenho: Luís Pinto Coelho 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos, com excepção de um dos selos que surge unicamente em bloco 
Taxas: selo de 65$00 
Circulação: 24 de Janeiro de 1992 a 31 de Março de 1999 
Tiragem: 65$00-600.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 121/2 

 

1992 – Mercado Único Europeu 
Mercado Único Europeu, um pilar fundamental para o sucesso das etapas 
que se seguiram da edificação europeia, a adopção do Euro por onze 
Estados-Membros, abrangendo 250 milhões de europeus, e a sua efectiva 
entrada em circulação em 2002, facilitou as trocas comerciais e contribuiu 
para o desenvolvimento das actividades económicas. Em 2010 a zona euro 
inclui 16 Estados-Membros. 
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Reproduzido com autorização dos CTT – Correios de Portugal 

Desenho: Luís Pinto Coelho 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 4 de Novembro de 1992 a 31 de Março de 1999 
Taxas: selo de 65$00 
Tiragem: 65$00-600.000 
Papel: Esmalte. “F” 
Denteado: 12 x 121/2 

 

1994 – Lisboa 94 – Capital europeia da cultura 
A Capital Europeia da Cultura foi lançada em Atenas em 1985, como uma 
iniciativa intergovernamental. No entanto, desde 2005, a nomeação das 
cidades passou a estar englobada no âmbito comunitário. A manifestação 
"Capital Europeia da Cultura" era designada até 1999 por "Cidade Europeia 
da Cultura". O título "Capital Europeia da Cultura" só pode ser atribuído 
pelo Conselho de Ministros da União Europeia. Actualmente, podem ser 
designadas "Capital Europeia da Cultura": uma cidade de um Estado-
Membro da UE, seguindo uma ordem prevista ou uma cidade indicada por 
um país terceiro europeu.  
 
Desenho: Henrique Cayate 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 1 de Julho de 1994 a 31 de Março de 1999 
Taxas: selos de 45$00; 75$00; 100$00; 140$00 
Tiragem: 45$00-1.000.000; 75$00-500.000; 100$00-500.000; 140$00-500.000; bloco-80.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2 
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1995 – Europa 95 – Paz e Liberdade 
O Objectivo nodal da criação das Comunidades Europeias foi alcançar a 
Paz, a Liberdade e a Prosperidade na Europa. No dia 9 de Maio de 1950, 
foi apresentada uma proposta de criação de uma Europa organizada por 
Robert Schuman, a qual ficou conhecida como "Declaração Schuman".Este 
dia marca o começo da actual União Europeia e foi por esse motivo que na 
Cimeira de Milão de 1995 foi adoptado o dia 9 de Maio como o Dia da 
Europa. Em 1995 dedicou-se à Paz e à Liberdade. 
 
Desenho: Luiz Duran e Carlos Leitão 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 5 selos 
Circulação: 5 de Maio de 1995 a 30 de Setembro de 2001 
Taxas: 2 selos de 95$00 
Tiragem: 95$00-500.000  
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2 

 
1996 – Campeonato Europeu de Futebol - UEFA EURO96 – 
ENGLAND 
A Europa também é desporto…A 10ª edição do Campeonato Europeu de 
Futebol realizou-se em 1996 e teve como anfitrião a Inglaterra. Foi a 
primeira a introduzir o formato de 16 equipes a disputar a final. 
 
Desenho: Acácio Santos 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 7 de Junho de 1996 a 30 de Setembro de 2001 
Taxas: 1 selo de 78$00 + 1 selo de 140$00 + bloco com os dois selos 
Tiragem: 78$00-500.000; 140$00-500.000; bloco-100.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2. Os selos retirados do bloco podem circular isoladamente e apresentam um denteado 
de 131/2. 

 
1996 - OSCE Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
A OSCE nasceu em 1975, em Helsínquia sob o nome Conferência sobre a 
Segurança e Cooperação na Europa como resultado de um equilíbrio entre 
as relações dos EUA e da ex-URSS. Efectivamente, a ideia de se realizar 
uma Conferência sobre a segurança na Europa remonta aos anos 50, por 
iniciativa da ex-URSS, mas sem sucesso. Foi necessária uma evolução 
política e algumas negociações prévias até se chegar à Conferência de 
Helsínquia onde se reuniram representantes de 35 Estados. 
 
Desenho: João Tinoco 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: Emitido em bloco 
Circulação: 2 de Dezembro de 1996 a 30 de Setembro de 2001 
Taxas: bloco com 1 selo de 200$00 
Tiragem: bloco-80.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2 
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1997 – Europa - Lendas  
A lenda pode expressar a forma de viver, pensar e agir de um povo. A 
lenda é uma narrativa baseada na tradição oral e de carácter maravilhoso, 
cujo argumento é tirado da tradição de um dado lugar. Sendo assim, relata 
os acontecimentos numa mistura entre referenciais históricos e imaginários. 
Um sistema de lendas que tratem de um mesmo tema central constitui um 
mito (mais abrangente geograficamente e sem fixação no tempo e no 
espaço). Pode conhecer-se a Europa através das suas lendas. A própria 
Europa tem a sua origem no Rapto da Princesa Europa. Uma Lenda grega. 
 
Desenho: Celeste Maia e Nélia Caixinha 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 10 x 5 selos; 5 x 10 selos 
Circulação: 5 de Maio de 1997 a 30 de Setembro de 2001 
Taxas: 3 selos de 100$00 (Portugal, Açores e Madeira) + 3 blocos com 3 selos cada de cada uma das 
regiões 
Tiragem: 100$00-500.000; blocos-80.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
1998 – Europa – Festas tradicionais 
As festas tradicionais constituem um importante registo de cariz 
etnográfico e um testemunho de uma das mais ricas manifestações da 
cultura popular. 
 
Desenho: Luís Filipe Abreu 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: 21 de Maio de 1998 a 30 de Setembro de 2001 
Taxas: 3 selos de 100$00 (Portugal, Açores e Madeira) + 3 blocos com 3 selos cada de cada uma das 
regiões 
Tiragem: 100$00-500.000; blocos-100.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
1999 – Euro – A nova moeda europeia 
O euro é a moeda oficial de 16 dos 27 países da União Europeia 
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países 
Baixos e Portugal). O euro existe na forma de notas e moedas desde 1 de 
Janeiro de 2002, e como moeda escritural desde 1 de Janeiro de 1999. 
 
Desenho: João Machado  
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 15 de Março de 1999 
Taxas: 1 selo de 95$00 / 0,47€ 
Tiragem: 95$00 / 0,47€- 500.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  
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1999 – 50 Anos do Conselho da Europa 
Celebra-se o 50º aniversário do Conselho da Europa (CoE) que é a mais 
antiga organização de âmbito europeu, datando a sua criação de 1949. 
Primeira organização europeia do pós-guerra, o Conselho da Europa reúne 
hoje 47 países. No entanto, o significado do grémio como motor de 
convergência do continente foi ofuscado pela UE e quase caiu em 
esquecimento. 
 
Desenho: Carlos Leitão 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 5 de Maio de 1999 
Taxas: 1 selo de 100$00 / 0,50€ 
Tiragem: 100$00 / 0,50€-250.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
1999 – Europa – Parques Nacionais  
Áreas com ecossistemas pouco alterados pelo homem, amostras de regiões 
naturais características, paisagens naturais ou humanizadas, locais 
geomorfológicos ou habitats de espécies com interesse ecológico, científico 
e educacional. 
 
Desenho: João Sarmento e Paulo Oliveira 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 5 de Maio de 1999 
Taxas: 3 selos de 100$00 / 0,50€ (Portugal, Açores e Madeira) + 3 blocos com 3 selos cada de cada uma 
das regiões 
Tiragem: 100$00/0,50€-250.000; blocos-80.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
2000 – Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 
A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia decorreu entre 1 
de Janeiro e 1 de Junho de 2000. As Presidências do Conselho da União 
Europeia, assumidas por Portugal em 1992 e em 2000, foram amplamente 
difundidas por suportes filatélicos.  
 
Desenho: Luiz Duran 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 23 de Março de 2000 
Taxas: 3 selos de 100$00 / 0,50€ - 500.000 
Tiragem: 100$00/0,50€-500.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
2000 – Europa 2000  
No ano 2000 o dia 9 de Maio foi dedicado às celebrações dos 50 anos de 
solidariedade, prosperidade e paz do projecto Europeu. Nesse sentido, os 
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CTT- Correios de Portugal procederam a uma emissão de selos onde esses 
ideias se encontram nas mãos das crianças que são o futuro da Europa. 
 
Desenho: M. Jean-Paul Cousin 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 10 x 5 selos 
Circulação: desde 9 de Maio de 2000 
Taxas: selos de 100$00 / 0,50€ (Portugal, Açores e Madeira) + 3 blocos com 3 selos cada de cada uma 
das regiões 
Tiragem: 100$00/0,50€-500.000; blocos-90.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
2001 – Europa – Água, Riqueza Natural 
É hoje reconhecido que a biodiversidade do Planeta está agora mais 
ameaçada do que em qualquer outro período histórico, estimando-se 
mesmo que cerca de 11 000 espécies de plantas e animais corram o risco de 
extinção iminente num futuro próximo. Esta situação, que é um fenómeno 
global, verifica-se também na Europa, onde se registou nas últimas décadas 
uma grave redução e perda de biodiversidade, afectando numerosas 
espécies e diferentes tipos de habitats, como é o caso das zonas húmidas. O 
problema, naturalmente, tem também expressão em Portugal, onde ameaça 
a particular riqueza do nosso património natural. 
 
Desenho: João Machado 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 10 x 5 selos 
Circulação: desde 9 de Maio de 2001 
Taxas: selos de 105$00 / 0,52€ (Portugal, Açores e Madeira) + 3 blocos com 3 selos cada de cada uma 
das regiões 
Tiragem: 105$00/0,52€-500.000; blocos-90.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
2001 – Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura 
Porto Capital Europeia da Cultura 2001 em conjunto com Roterdão teve 
como objectivo valorizar a riqueza e a diversidade das culturas europeias, 
muito concretamente do Porto e de Roterdão, assim como as características 
comuns, e contribuir para um maior conhecimento mútuo dos cidadãos 
europeus. 
Esta iniciativa, as estruturas e capacidades criadas neste âmbito foram 
utilizadas como base para uma estratégia de desenvolvimento cultural 
sustentável nas cidades em questão, garantindo os efeitos a longo prazo da 
manifestação "Capital Europeia da Cultura". A programação foi dividida 
em: teatro, música, dança, artes plásticas e arquitectura, programa de 
envolvimento da população, animação da cidade, circo, marionetas, 
literatura, odisseia nas imagens, ópera e ciência. 
 
Desenho: João Machado 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
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Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 23 de Maio de 2001 
Taxas: 53$00/0,26€; 85$00/0,42€; 105$00/0,52€; 140$00/0,70€; 225$00/1,12€; 350$00/1,75€. O bloco é 
constituído pelos seis valores. 
Tiragem: 53$00/0,26€-1.000.000; 85$00/0,42€-300.000; 105$00/0,52€-500.000; 140$00 /0,70€-300.000; 
225$00/1,12€-300.000; 350$00/1,75€-350.000; bloco-60.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  

 
2002 – Euro 
A transição para o euro em 2002 foi um evento importante na história da 
Europa e um feito notável a nível técnico. A 1 de Janeiro desse ano, as 
notas e moedas de euro entraram em circulação em 12 países, com um total 
de 308 milhões de habitantes. Tratou-se da maior transição monetária 
jamais realizada no mundo, envolvendo o sector bancário, empresas de 
transporte de valores, retalhistas, a indústria de máquinas que operam com 
numerário e, naturalmente, o público em geral. 
 
Desenho: Acácio Santos 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 2 de Janeiro de 2002 
Taxas: selos de 0,01€, 0,02€, 0,05€, 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€  
Tiragem: 0,01€-8.000.000; 0,02€-4.000.000; 0,05€-7.000.000; 0,10€-5.000.000; 0,20€-2.000.000; 0,50€-
8.000.000; 1,00€-3.000.000; 2,00€-1.000.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  
 

2002 – Selo sem taxa – Símbolo do Euro 
A1 de Março de 2002, após um período de dupla circulação, que em alguns 
países durou até dois meses, e durante o qual foi possível efectuar 
pagamentos quer em euros quer na moeda nacional, o euro passou a ser a 
única moeda com curso legal na área do euro.  
 
Desenho: Acácio Santos 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 2 de Janeiro de 2002 
Taxa: selo sem valor facial explicitado. Quando foi emitido com a designação A, o valor facial era de 
0,28€, a taxa base 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  
 

2003 – Ano Europeu das pessoas com deficiência 
O Ano Europeu das pessoas com deficiência e todas as iniciativas 
realizadas no seu âmbito visaram contribuir eficazmente para uma mudança 
de atitudes da sociedade geral, face às reais potencialidades das pessoas 
com deficiência de participar na actividade económica e social bem como 
para a promoção dos direitos humanos e da igualdade de oportunidades, 
para o combate à discriminação e à exclusão social, para uma maior 
participação das pessoas com deficiência no processo de tomada de decisão 
que lhes diz respeito. 
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Desenho: Eduardo Aires 
Impressão: Offset na Litografia Maia, Porto 
Folhas: 5 x 5 selos 
Circulação: desde 12 de Março de 2003 
Taxas: selos de 0,30€; 0,55€; 0,70€  
Tiragem: 0,30€-350.000; 0,55€-250.000; 0,70€-250.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  
 

2004 – UEFA Euro 2004 – “Kinas” 
Mais uma vez o desporto…O Campeonato Europeu de Futebol 2004 teve 
lugar em Portugal, entre 12 de Junho e 4 de Julho de 2004. Em termos 
futebolísticos foi dos acontecimentos mais importantes realizados em 
Portugal que levou à construção de estádios para a realização dos jogos e à 
mobilização de um enorme conjunto de pessoas. A Portugal chegaram 
muitos milhares de estrangeiros que vieram apoiar as suas selecções. A 
mascote da selecção portuguesa tinha o nome de “Kinas” tendo sido criada 
pela Warner Bros Consumer Products. 
 
Desenho: Euro RSEG e Acácio Santos 
Impressão: Offset  
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 16 de Março de 2004 
Taxas: selos de 0,45€; 1,75€ 
Tiragem: 0,45€-700.000; 1,75€-700.000 
Papel: Esmalte. Selos auto adesivos 
Denteado: 12  
 

2004 – UEFA Euro 2004 – Selecções participantes 
O Campeonato Europeu de Futebol de 2004 foi disputado em Portugal por 
16 selecções de futebol. 
 

Desenho: Euro RSEG e Acácio Santos 
Impressão: Offset na Wallsall S. Printers 
Folhas: 16 selos com diferentes motivos 
Circulação: desde 16 de Abril de 2004 
Taxas: 16 selos diferentes de 0,30€ 
Tiragem: folha miniatura com selos de 0,30€-300.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 13 
 

2004 – União Europeia 
Em 1979, realizam-se as primeiras eleições para o Parlamento Europeu 
que, desde modo, passou a ser uma instituição legitimada pelo voto 
popular, tendo o número de deputados evoluído de 410 (1979) para 732, no 
contexto de uma Europa a 25 Estados-membros. O Parlamento Europeu 
começou por possuir competências de controle político sobre as outras 
instituições comunitárias e só posteriormente assumiu poderes de natureza 
legislativa. Os sucessivos tratados, e designadamente o Tratado de 
Maastricht (1992) e o Tratado de Amesterdão (1997) transformaram o PE 
numa Assembleia Legislativa que aprova, actualmente, em conjunto com o 
Conselho de Ministros, a maior parte da legislação europeia. O 
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enquadramento institucional em que se insere – uma União Europeia que 
congrega poderes supranacionais com poderes de natureza 
intergovernamental, as 3 cidades europeias onde está sediado (a sede oficial 
é em Estrasburgo onde decorrem as sessões plenárias. As sessões 
suplementares decorrem em Bruxelas. E o seu secretariado está sedeado no 
Luxemburgo) e as 23 línguas oficiais em que comunica, fazem do PE uma 
instituição única no mundo. 
 

Desenho: Acácio Santos 
Impressão: Offset na Joh. Enschedé 
Folhas: 5 x 10 selos (0,30€) e 2 x 10 selos (0,56€) 
Circulação: desde 3 de Maio de 2004 
Taxas: 1 selos de 0,30€ + 1 selo de 0,56€ + 2,00€ (somente em bloco) 
Tiragem: 0,30€-250.000; 0,56€-250.000; bloco-60.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 14 x 141/2. 
 

2006 – Europa – Integração vista pelos jovens 
No contexto das comemorações dos vinte anos de integração europeia de 
Portugal os jovens foram convidados a reflectir sobre este projecto.  
 
Desenho: Atelier Acácio Santos 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 4 x 2 selos 
Circulação: desde 9 de Maio de 2006 
Taxas: 0,60€ (Portugal 1 selo; Açores 1 selo; e Madeira, 1 selo) + 3 blocos com 2 selos cada de cada uma 
das regiões, mas diferentes dos selos concebidos isoladamente 
Tiragem: 0,60€-600.000; blocos-160.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 121/2.  
 

2007 – 50 Anos da Assinatura do Tratado de Roma 
Tendo entrado em vigor em 1 de Janeiro de 1958, o Tratado de Roma 
estabeleceu as bases da União Europeia de hoje. Inicialmente uma 
organização económica, a União Europeia evoluiu, transformando-se num 
projecto que procura garantir aos seus cidadãos um elevado nível de 
protecção social. Nos tempos difíceis do pós-guerra, a prioridade absoluta 
era garantir a prosperidade económica da Europa através de um mercado 
comum. À medida que o nível de vida melhorava, os esforços da União 
Europeia para fazer progredir os direitos sociais foram ganhando terreno, e 
passou a atribuir-se cada vez mais importância à promoção da democracia, 
dos direitos humanos e da sociedade civil, bem como à luta contra a 
discriminação. 
 
Desenho: João Machado 
Impressão: Offset na Cartor 
Folhas: 10 x 5 selos 
Circulação: desde 23 de Março de 2007 
Taxas: selo 0,61€  
Tiragem: 0,61€-230.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 13 x 131/2.  
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2007 – Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 
Portugal assumiu a Presidência do Conselho da União Europeia durante o 
segundo semestre de 2007. Esta foi a terceira vez que Portugal exerceu a 
Presidência do Conselho da UE. A primeira foi em 1992 e a segunda em 
2000. De Julho a Dezembro de 2007, Portugal dirigiu a agenda do 
Conselho, assegurou a presidência de todas as reuniões e promoveu os 
compromissos necessários entre os diversos Estados-Membros. O 
enquadramento estratégico, as prioridades específicas e o programa global 
das questões a serem tratadas estão definidos no programa conjunto para 18 
meses, das Presidências alemã, portuguesa e eslovena, no âmbito do novo 
sistema de Presidência tripartida.  
 
Desenho: João Machado 
Impressão: Offset na INCM 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 1 de Julho de 2007 
Taxas: 0,61€; 2,45€ (somente em bloco) 
Tiragem: 0,61€-230.000; bloco-60.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 111/2. e “Cruz de Cristo” nos lados verticais 

 
2008 – Ano Europeu do Dialogo Intercultural 
A atitude perante o "outro" e o "internacional" depende em larga medida de 
uma sobreposição, por vezes contraditória, de identidades, influências e 
lealdades, cuja interacção resulta numa disposição particular para a 
cooperação transnacional. É preciso, nacional e internacionalmente, 
promover um relacionamento institucional, económico, político, social e 
inter-pessoal coerente. Esta coerência passa pelo reforço da 
interculturalidade. A Educação é, sem dúvida, a base estrutural da 
preparação dos cidadãos de amanhã.  
 
Desenho: Luiz Duran 
Impressão: Offset na Cartor 
Folhas: 5 x 10 selos 
Circulação: desde 23 de Outubro de 2008 
Taxas: selos de 0,31€; 0,46€; 0,67€; 0.80€  
Tiragem: 0,31€-280.000; 0,46€-230.000; 0,67€-230.000; 0.80€-200.000 
Papel: Esmalte 
Denteado: 12 x 113/4 - “Cruz de Cristo” nos lados verticais 
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