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O livro “À Descoberta da Europa na Filatelia Portuguesa”, de autoria do 

professor doutor João Rui Pita e da investigadora doutoranda Isabel Maria Freitas 

Valente, ambos do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX - CEIS20 - e 

membros da Sociedade Filatélica da Associação Académica de Coimbra - SFAAC -foi 

publicado em 2010 e é fruto de uma parceria entre aquelas duas instituições. O livro 

conta com o prefácio da professora doutora Maria Manuela Ribeiro Tavares, 

especialista nos Estudos Europeus. Em seu texto chama-nos a atenção para a 

importância do estudo da imagem em sua dimensão polissêmica, em busca, inclusive, 

como uma possibilidade de aproximação entre a “Europa do Real” e a “Europa do 

imaginário”. Desta feita, enquanto imagens carregadas de um rico valor simbólico, os 

selos podem ser explorados numa dimensão pedagógica. Com isso, os menos 

esclarecidos ou versados sobre a temática em questão podem perceber como há uma 

nítida relação entre o longo processo de construção do projeto europeu e as imagens que 

são produzidas nos selos. A seguir, na “Introdução”, os autores se reportam a exemplos 

históricos com vistas a fundamentar o uso das imagens na documentação e no registo 

dos atos heróicos, a exemplo de governantes como Ciro, Imperador da Pérsia, o 

Imperador Augusto de Roma e Carlos Magno, em França. Contudo, é apenas no século 

XIX, no âmbito das comunicações modernas, que são produzidos os primeiros selos 
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postais, na Grã-Bretanha, em Maio de 1840. Já em Portugal a venda dos primeiros selos 

teve início em 1853. Não obstante, é no decurso do século XX que o selo passa a ser 

visto em seu valor cultural e publicitário em conformidade com a “cultura” e “artes” de 

um país. Portanto, passa a haver uma implicação identitária entre as imagens produzidas 

pelos artistas e o momento em que as mesmas são difundidas. No texto “Ideias e 

Imagens de Europa”, os autores esboçam alguns questionamentos sobre o conceito de 

Europa, sobre a sua “génese e evolução da ideia”, desde a sua emergência com a 

mitologia grega aos seus desafios na contemporaneidade. A seguir, os autores discutem 

pormenorizadamente dois tópicos: “Projectos precursores da idéia de Europa” e 

“Portugal e a idéia de Europa” em consonância com os selos selecionados para 

fundamentar a noção de “Descoberta da Europa nos Selos Portugueses”. Através da 

filatelia portuguesa é possível acompanhar o longo processo de integração de Portugal 

no projeto europeu, seus impasses e suas reelaborações. Na seqüência, os autores 

reproduzem selos e imagens que denotam a repercussão da Europa na filatelia 

portuguesa. Desde os momentos iniciais do projeto até os desafios e expectativas mais 

recentes quando Portugal já se consolidou de forma mais incisiva a sua participação 

como membro da União Européia. Quanto à segunda parte do livro propriamente dita, é 

possível perceber que houve, por parte dos autores, uma preocupação didática com os 

selos selecionados para exposição, donde podemos destacar os seguintes selos 

comemorativos: os vinte anos da EFTA (1960-1980), os quarenta anos da CE (1949-

1989), o Tratado de Roma (1957), a Assinatura do Tratado de Lisboa (2007), a OTAN, 

Portugal na Presidência do Conselho Europeu, a adesão de Portugal e Espanha à CEE 

(1986) e homenagem a personalidades como Jean Monnet (1888-1979) e Aristides de 

Sousa Mendes (1885-1954). Enfim, a concepção didática da obra constitui uma 

ferramenta importante na pedagogização do conceito de Europa. Os recursos da escrita, 

clara e objetiva, e da seleção criteriosa das imagens podem repercutir positivamente 

junto ao público filatelista, mas, poderá alcançar especialmente um público maior. 

Assim os selos apresentam-se como uma linguagem que permite a ampliação do olhar 

sobre a história da idéia da Europa. Eis um dos méritos da obra.  
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