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60 ANOS - ABERTURA AO PÚBLICO DO METROPOLITANO DE LISBOA
METROPOLITANO DE LISBOA: 60 YEARS OF THE PUBLIC OPENING
1º dia de circulação / first day - 2019/12/27
Design - Carla Caraça Ramos 
Tiragem / print run - 6 000 ex. / copies  
Taxa Paga / Postage Paid - N20g  

Autor / author - Jorge M. Martins
Tradução / translated - José Manuel Godinho
Tiragem / print run - 7 000 exemplares numerados/ numbered edition
Design - Atelier Design&etc / Hélder Soares
Preço / value - €102,51

Contém uma prova de cor da emissão «D. Maria II – 200 Anos 
do Nascimento», 87 selos, 18 blocos e 1 folha miniatura.
It contains a color proof of the issue «Queen Maria II of Portugal – 
– 200 Years of Birth», 87 stamps, 18 souvenir sheets 
and 1 miniature sheet.

PORTUGAL EM SELOS 2019  I  PORTUGAL IN STAMPS 2019

CARTEIRA ANUAL CONTINENTE  I  YEAR PACK CONTINENTE

Design - Futuro Publicidade, Lda.
Tiragem / print run - 2 000 ex./copies
Impressor / printer - Futuro Publicidade, Lda.

Carteira Anual Continente Tipo 1

Preço / value: € 57,03
Contém 93 selos e 1 prova de cor.
It contains 93 stamps and 1 color proof sheet.

Carteira Anual Continente Tipo 2

Preço / value: € 93,03
Contém 93 selos, 18 blocos, 1 folha miniatura 
e 1 prova de cor.
It contains 93 stamps, 18 souvenir sheets, 
1 miniature sheet and 1 color proof sheet.

PACK DE POSTAIS DE NATAL  I  PACK  OF CHRISTMAS POSTCARDS

Contém / It contains: 
3 Cartões de Boas Festas / Christmas postcards
3 Envelopes / envelopes
3 Selos da emissão Natal 2019 / stamps of the issue 
Christmas 2019

Preço / value: € 7,50



FILATELIA
Rua João Saraiva n.º 9
1700-248 LISBOA
PORTUGAL

Encomendas a / orders to

Lojas CTT (apenas em Portugal / only in Portugal)

Colecionadores / collectors - filatelia@ctt.pt 

Linha CTT 707 26 26 26
From Abroad - (351) 210 470 666
www.facebook.com/FilateliaCTT
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O MEU ÁLBUM DE SELOS 2019 – As aventuras de Tori & Companhia
MY STAMP ALBUM 2019 – The adventures of Tori & Co.

Autor / author 
Maria Inês de Almeida
Ilustração / illustration 
Micky 
Tiragem / print run
4 000 exemplares numerados / numbered edition
Preço / value
€23,37

Contém 32 selos. 
It contains 32 stamps.



800 Anos das primeiras inquirições de D. Afonso II
800th anniversary of the first Inquisitions in the reign of King Afonso II

500 Anos da Passagem do Estreito de Magalhães
500th anniversary of the navigation of the Strait of Magellan

300 Anos da Fundação da Academia Real de História
300 years since the founding of the Royal Academy of History

175 Anos da Escola Naval (GEMA)
1 75 years of the Naval School (GEMA)

100 Anos da Base Aérea de Sintra (CEMFA)
100 years of Sintra Air Base (CEMFA)

75 Anos da TAP
75 years of TAP (Air Portugal)

Centenário do nascimento de Amália Rodrigues
Centenary of the birth of Amália Rodrigues

Lisboa, Capital Verde 2020
Lisbon, Green Capital 2020

Terras de Barroso: Património Agrícola Mundial da ONU/FAO
Barroso’s Land: UN/FAO Globally Important Agricultural Heritage System

75 Anos das Nações Unidas e a iniciativa UN2020
75 years of the United Nations and the UN2020 initiative

Ano Internacional da Saúde das Plantas ONU
UN International Year of Plant Health

200 Anos da Descoberta da Antártida
200th anniversary of the Discovery of Antarctica

250 Anos do Nascimento de Ludwig Van Beethoven
250th anniversary of the birth of Ludwig Van Beethoven

Europa - Rotas do Correio Antigo
Europa - Ancient Postal Routes

Gastronomia Tradicional do Mediterrâneo 
Traditional Gastronomy of the Mediterranean

Emissão LUBRAPEX (conjunta Portugal-Brasil) 
LUBRAPEX Issue (joint issue Portugal - Brazil) 

Santuários de Portugal
Sanctuaries of Portugal

Evocação do Golf em Portugal
Evocation of Golf in Portugal

Super-Heróis
Superheroes

Sinais dos Expostos: 500 anos de relíquias na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Signs of the Foundlings: 500 years of relics in the Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Numismática 
Numismatics

Polícia Marítima e GNR - Trabalho de salvamento de migrantes nos mares da Grécia
Maritime Police and GNR (National Republican Guard) - Saving migrants in the seas of Greece

Vultos da História e da Cultura
Figures from History and Culture

Museus Centenários de Portugal (2.º grupo)
Centennial Museums of Portugal (2nd group)

Roteiro Pré-Histórico (2.º grupo)
Prehistorical Route in Portugal (2nd group)

Arcebispos de Braga (3.º Grupo)
Archbishops of Braga (3rd group)

Raças Autóctones de Portugal (3.º Grupo)
Portuguese Autochthonous Breeds (3rd group)

Plano de Emissões 2020
2020 Issues Plan



Em 2020 a atividade postal em Portugal terá 500 anos de existência.
O Programa de Selos de Portugal deste ano tem de refletir essa importante efeméride  
e igualmente evocará outros acontecimentos de relevo para o nosso país e para o mundo.
Começando pelos eventos de características mais internacionais, assinalaremos 
os 500 anos da Travessia do Estreito de Magalhães, momento fulcral da grande viagem 
que demonstrou a verdadeira dimensão do nosso planeta.
Vamos ainda celebrar os 200 Anos da Descoberta da Antártida, pretexto para mostrar  
a fauna e flora desse continente mítico.
Os 75 anos das Nações Unidas, o Ano Internacional da Saúde das Plantas e a evocação 
dos 250 Anos de Beethoven serão acontecimentos de relevância mundial que pela sua 
importância vão igualmente ser glosados em emissões de selos.
Teremos duas Emissões internacionais de tema comum neste ano. A Europa 2020 – 
Rotas do Correio Antigo – e a emissão PuMed, dedicada à vivência mediterrânica, 
e que apresentará a Gastronomia Tradicional da região.
E uma Emissão conjunta com o Brasil, a propósito da realização da LUBRAPEX em 
Portugal (a mais antiga exposição filatélica bilateral do mundo) sendo o tema destes 
selos a figura do rei D. Manuel I, fundador do correio no nosso país.
O trabalho meritório de instituições portuguesas no salvamento de migrantes no mar 
Egeu (GNR e Polícia Marítima) será igualmente evocado no nosso plano de emissões. 
Amália Rodrigues, artista mundialmente conhecida, faria 100 anos em 2020. Pelo que 
teremos mais uma oportunidade para a recordarmos com saudade em selos de correio.
Datas importantes da história de Portugal vão ser lembradas: os 800 anos das primeiras 
inquirições reais, 500 anos de relíquias na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  
e os 300 anos da Academia Portuguesa de História.
Existirão outros temas variados para colecionadores sempre à procura destas novidades: 
Aviões e Navios, Festas e Romarias, Numismática, Animais de raças portuguesas.
E também uma emissão muito especial, dirigida ao nosso público mais jovem:  
Super-Heróis da DC Comics.
Será um programa bem variado, que esperamos que seja do agrado de todos os nossos 
colecionadores. Boas Festas para todos! Um feliz Ano de 2020

Diretor da Filatelia
Raul Moreira

The year 2020 marks 500 years of postal activity in Portugal.
The Stamps of Portugal programme for the year will naturally reflect this important anniversary,  
as well as evoking other relevant occasions in the country and the world.
Starting with international events, we mark the 500th anniversary of the Navigation of the Strait  
of Magellan, a crucial moment in the great voyage that revealed the true size of our planet.
We will also celebrate the 200th anniversary of the Discovery of Antarctica, a good excuse to show 
the flora and fauna of this mythical continent.
The 75th anniversary of the United Nations, the International Year of Plant Health and Beethoven’s 
250th anniversary are global events important enough to be marked by stamp issues.
We will have two international issues with a common theme this year. Europe 2020 – Ancient 
Postal Routes – and the PuMED issue, devoted to the Mediterranean way of life, which will show 
the Traditional Gastronomy of the region.
In a joint issue with Brazil, which will mark the LUBRAPEX (the oldest bilateral philately exhibition 
in the world) being held in Portugal, the figure of King Manuel I, founder of the postal service in the 
country, will feature as the theme of the stamps.
The invaluable work of Portuguese institutions in saving migrants in the Aegean Sea (GNR and 
Maritime Police) will also be evoked as part of our issue plan. 
The world famous singer Amália Rodrigues will have her centenary in 2020, which gives us yet 
another opportunity to remember her fondly in postage stamps.
Several important dates in Portuguese history will be recalled: 800 years since the first royal 
inquisitions, 500 years of relics in the Santa Casa da Misericórdia de Lisboa and 300 years 
of the Portuguese Academy of History.
There will be other varied themes for collectors who are always on the lookout for novelties: 
Aeroplanes and Ships, Festivals and Pilgrimages, Numismatics, Portuguese animal breeds.
Not forgetting our younger audience, a very special issue will feature DC Comics’ superheroes.
It will be an extremely varied programme, which we hope will be enjoyed by all of our collectors. 
Season’s greetings to all! Best wishes for 2020


