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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 21 047 16 16
From Abroad - (351) 210 470 666
www.facebook.com/FilateliaCTT

FESTAS E ROMARIAS - LUGARES DE FÉ
FESTIVITIES AND PILGRIMAGES - PLACES OF FAITH

Autor / author - Paulo Mendes Pinto
Tradução / translated - José Manuel Godinho
Design - Folk Design
Tiragem / print run 
4 000 exemplares numerados / numbered edition
Preço / value - €39,00

Com uma tradição milenar, seria longa e inesgotável uma lista dos lugares de romaria  

e de festa cíclica em Portugal. Na impossibilidade de fazer o levantamento exaustivo de 

todos esses eventos nesta edição, a escolha feita pelo autor – Professor Paulo Mendes 

Pinto – pautou-se por uma certa representatividade, seja geográfica ou temática, pela 

importância relativa destas ocorrências, mas também por motivos de escolha pessoal.

Através de uma análise que ultrapassa o campo da História, e de forma a fazer jus  

à intensidade com que estas festas são vividas, à essencialidade depositada na forma 

como as populações se deslocam e peregrinam, esta edição propõe-se a registar 

algumas destas manifestações, com origens nos limiares da proto-história e que, 

também por isso, devemos preservar para o futuro.

Edição bilingue, com uma tiragem limitada a 4000 exemplares numerados e com  

a emissão homónima, composta por 4 selos e uma folha miniatura.

With a millenary tradition, a list of the places of pilgrimage and cyclical feast in Portugal 

would be long and inexhaustible. In the impossibility of exhaustively surveying all these 

events in this issue, the choice made by the author - Professor Paulo Mendes Pinto - was 

based on a certain representativeness, whether geographic or thematic, 

the relative importance of these occurrences, but also for reasons of personal choice.

Through an analysis that goes beyond the field of History, and in order to live up to the 

intensity with which these festivals are lived, to the essentiality deposited in the way 

populations move and wander, this edition aims to record some of these expressions, 

with origins in the thresholds of proto-history and that, for this reason, we must preserve 

for the future.

This is bilingual edition, limited to 4000 numbered copies and containing the 

homonymous philatelic issue, with 4 stamps and one miniature sheet.

COLEÇÃO DC COMICS: SUPERMAN - SELOS PERSONALIZADOS   I  DC COMICS COLLECTION: SUPERMAN  - PERSONALIZED STAMPS 

Obliterações do 1º dia em / first-day cancellations in
 LISBOA
Emissão / issue
 2020 / 06 / 01
Design
 MAD Activities
Impressor / printer 
  CTT
Tiragem / print run 
 5000 exemplares  
Taxa Paga / Postage Paid 
 4 x N20g 
 1º escalão nacional 

Folha de colecionador Super-homem/ Collector sheet Superman
 Contém 4 selos personalizados do Super-homem 
 It contains 4 personalized stamps of Superman
 Impresso em papel de alta qualidade / Printed on high quality paper: 350g/m2
Design 
 Carla Caraça Ramos
Impressor / printer
 Futuro, Lda.
 Preço / value
 €7,50
Tiragem / print run
 4 000 exemplares numerados / numbered copies
Formato / size
 30 x 40 cm

nº
 0

3
   I

 2
0

Sobrescrito especial com série 
Special cover with series
 €3,17

COLEÇÃO DC COMICS: WONDER WOMAN  - SELOS PERSONALIZADOS 
DC COMICS COLLECTION: WONDER WOMAN  - PERSONALIZED STAMPS 

Obliterações do 1º dia em / first-day cancellations in
 LISBOA
Emissão / issue
 2020 / 06 / 30
Design
 MAD Activities
Impressor / printer 
  CTT
Tiragem / print run 
 5000 exemplares  
Taxa Paga / Postage Paid 
 4 x N20g 
 1º escalão nacional 

Sobrescrito especial com série 
Special cover with series
 €3,17

COLEÇÃO DC COMICS: BATMAN  - SELOS PERSONALIZADOS   I  DC COMICS COLLECTION: BATMAN - PERSONALIZED STAMPS 

Obliterações do 1º dia em / first-day cancellations in
 LISBOA
Emissão / issue
 2020 / 07 / 31
Design
 MAD Activities
Impressor / printer 
  CTT
Tiragem / print run 
 5000 exemplares  
Taxa Paga / Postage Paid 
 4 x N20g 
 1º escalão nacional 

Sobrescrito especial com série 
Special cover with series
 €3,17

Folha de colecionador Mulher Maravilha
Collector sheet Wonder Woman
 Contém 4 selos personalizados da Mulher Maravilha
 It contains 4 personalized stamps of Wonder Woman
 Impresso em papel de alta qualidade / Printed on high quality paper: 350g/m2
Design 
 Carla Caraça Ramos
Impressor / printer
 Futuro, Lda.
 Preço / value 
 €7,50
Tiragem / print run
 4 000 exemplares numerados / numbered copies
Formato / size
 30 x 40 cm

Folha de colecionador Batman/ Collector sheet  Batman
 Contém 4 selos personalizados do Batman
  It contains 4 personalized stamps of Batman
 Impresso em papel de alta qualidade / Printed on high quality paper: 350g/m2
Design 
 Carla Caraça Ramos
Impressor / printer
 Futuro, Lda.
 Preço / value
 €7,50
Tiragem / print run
 4 000 exemplares numerados / numbered copies
Formato / size
 30 x 40 cm



Obliterações do 1º dia em / 
/ first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA 
Emissão / issue
 2020 / 07 / 21
Selos / stamps
 N20g - 100 000
 E20g - 100 000
 I20g - 100 000
Bloco / souvenir sheet
 Com 1 selo / with 1 stamp
 €2,50 - 35 000
Design  
 Atelier Design & etc / Túlio Coelho
Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps: 40 x 30,6 mm
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm

Picotagem / perforation         
 12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo /and Cross of Christ
Impressão / printing 
  offset
Impressor / printer 
  bpost Philately & Stamps Printing
Folhas / sheets 
 Com 50 ex. / with 50 copies
Bilhetes Postais / postcards 
 3 x €0,45
 Sobrescritos de 1º dia / FDC 
 C5 - €0,75 
 C6 - €0,56
Pagela / brochure 
 €0,85

FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - AÇORES    I  FESTIVITIES OF THE DIVINE HOLY SPIRIT - AZORES

Obliterações do 1º dia em / 
/ first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA 
ANGRA DO HEROÍSMO
Emissão / issue
 2020 / 07 / 30
Selos / stamps
 N20g - 100 000
 E20g - 100 000
 I20g - 100 000
Bloco / souvenir sheet
 Com 1 selo / with 1 stamp
 €2,50 - 35 000
Design  
 Atelier Design & etc / Hélder Soares
Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps: 40 x 30,6 mm
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation         
 12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo /and Cross of Christ
Impressão / printing 
  offset
Impressor / printer 
  bpost Philately & Stamps Printing
Folhas / sheets 
 Com 50 ex. / with 50 copies
Bilhetes Postais / postcards 
 3 x €0,45
Sobrescritos de 1º dia / FDC 
 C5 - €0,75 
 C6 - €0,56
Pagela / brochure 
 €0,85    

800 ANOS INQUIRIÇÕES GERAIS DE D. AFONSO II  I  THE GENERAL INQUIRIES OF D. AFONSO II – 800TH ANNIVERSARY 

Obliterações do 1º dia em / first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA 
Emissão / issue
 2020 / 06 / 29
Selos / stamps
 €0,70 - 100 000
 €0,86 - 100 000
Bloco / souvenir sheet   
 Com 1 selo / with 1 stamp
 €2,00 – 35 000
Design   
 Atelier B2 Design
Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps: 30,6 x 40 mm
 Bloco / souvenir sheet: 95 x 125 mm
Picotagem / perforation 
 12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo /and Cross of Christ
Impressão / printing 
 offset
Impressor / printer 
 bpost Philately & Stamps Printing
Folhas / sheets 
 Com 50 ex. / with 50 copies
Sobrescritos de 1º dia / FDC 
 C6 - €0,56
 C5 - €0,75 
Pagela / brochure 
 €0,85

300 ANOS - FUNDAÇÃO DA ACADEMIA REAL DA HISTÓRIA  I  300 YEARS FOUNDATION ROYAL ACADEMY OF HISTORY

Obliterações do 1º dia em / 
/ first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL 
PONTA DELGADA 
Emissão / issue
 2020 / 06 / 22
Selos / stamps
 €0,53 - 100 000
 €1,00 - 100 000
Bloco / souvenir sheet
 Com 1 selo / with 1 stamp
 €2,00 - 35 000
Design  
 Atelier B2 Design
Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps: 80 x 30,6 mm
 Bloco / souvenir sheet: 95 x 125 mm
Picotagem / perforation         
 12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo /and Cross of Christ
Impressão / printing 
  offset
Impressor / printer 
  Cartor
Folhas / sheets 
 Com 25 ex. / with 25 copies
Sobrescritos de 1º dia / FDC 
 C5 - €0,75 
 C6 - €0,56
Pagela / brochure 
 €0,85

GASTRONOMIA TRADICIONAL DO MEDITERRÂNEO  I  TRADITIONAL GASTRONOMY IN THE MEDITERRANEAN

Obliterações do 1º dia em / first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA I FARO
Emissão / issue
 2020 / 07 / 10
Selos / stamps
 N20g - 100 000
 E20g - 100 000
Design   
 Folk Design
Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps - 40 x 30,6 mm
Picotagem / perforation 
 12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo /and Cross of Christ
Impressão / printing 
 offset
Impressor / printer 
 Cartor
Folhas / sheets 
 Com 50 ex. / with 50 copies
Sobrescrito de 1º dia / FDC 
 C6 - €0,56 
Pagela / brochure 
 €0,85

MUSEU DE FOTOGRAFIA DA MADEIRA - ATELIER VICENTE’S  I  MADEIRA PHOTOGRAPHY MUSEUM – ATELIER VICENTE'S 

AMÁLIA RODRIGUES: 100 ANOS DO NASCIMENTO    I  AMÁLIA RODRIGUES: 100 YEARS OF BIRTH

Obliterações do 1º dia em / first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL I PONTA DELGADA 
Emissão / issue
 2020 / 07 / 23
Selos / stamps
 €0,53 - 100 000
 €0,86 - 100 000
Bloco / souvenir sheet
 Com 1 selo / with 1 stamp
 €2,00 – 35 000
Design  
 AF Atelier
Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps:  40 x 30,6 mm
 Bloco / souvenir sheet:  125 x 95 mm
Picotagem / perforation         
 12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo /and Cross of Christ
Impressão / printing 
  offset
Impressor / printer 
  Cartor
Folhas / sheets 
 Com 50 ex. / with 50 copies
Sobrescritos de 1º dia / FDC 
 C6 - €0,56
 C5 - €0,75 
Pagela / brochure 
 €0,85
Selo / stamp Corporate 
 Do selo de €0,86, serão emitidos 30 000 ex. 
 com o logo da «Fundação Amália Rodrigues».
 30 000 copies of the €0,86 postage stamp will 
 be issued, with the logo «Fundação Amália Rodrigues».

Folha de 1.º dia da Emissão / First Day issue sheet  
 Contém os dois selos e o bloco da emissão Amália Rodrigues. 
  It contains the two stamps and the souvenir sheet 
 of the issue Amália Rodrigues.
 Impresso em papel de alta qualidade/ 
  Printed on high quality paper: Conqueror Antique 300g/m2
Impressor / printer 
 Futuro, Lda. 
Preço / value 
 €7,50 
Tiragem / print run 
 10 000 exemplares numerados / numbered copies 
Formato / size 
 30 x 40 cm 

Estes selos foram impressos incorporando 
no processo de produção um aroma a flor 

de laranjeira que se manterá ativo por muito tempo.
These stamps were printed incorporating an orange 
blossom aroma into the production process that will 

remain active for a long time.


