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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
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50 ANOS DO LICEU NACIONAL DE SINTRA
NATIONAL HIGH SCHOOL OF SINTRA: 50 YEARS
1º dia de circulação / first day - 2020 / 12 / 07
Design - Carla Caraça Ramos
Tiragem / print run - 2 000 ex. / copies  
Taxa Paga / Postage Paid - N20g 
1º escalão nacional

DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA PORTUGUESA
NATIONAL DAY OF PORTUGUESE GASTRONOMY
1º dia de circulação / first day - 2020 / 12 / 21
Design - Carla Caraça Ramos
Tiragem / print run - 2 000 ex. / copies  
Taxa Paga / Postage Paid - N20g 
1º escalão nacional

A REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1820
THE LIBERAL REVOLUTION OF 1820

A Revolução Liberal de 1820 estabeleceu uma rutura com as formas 
tradicionais de organização política, económica e social, características da 
sociedade de antigo regime, abrindo caminho para a construção de uma 
monarquia constitucional moderna. Esta edição apresenta o significado e o 
alcance desta revolução, enquanto momento fundador do constitucionalismo 
liberal em Portugal, e procura demonstrar a importância deste acontecimento 
na história contemporânea portuguesa, facultando informação histórica 
objetiva e sínteses interpretativas, tendo em atenção o legado historiográfico 
existente

The Liberal Revolution of 1820 established a break with the traditional forms 
of political, economic and social organization characteristic of former regime 
society, paving the way for the construction of a modern constitutional 
monarchy. This edition presents the meaning and scope of this revolution, as 
the founding moment of liberal constitutionalism in Portugal, and seeks to 
demonstrate the importance of this event in Portuguese contemporary history, 
providing objective historical information and interpretative syntheses, taking 
into account the existing historiographic legacy.

Edição dos CTT distinguida com Prémio Grémio Literário 2019.
Da autoria do Professor José Luís Cardoso, esta edição constitui uma memória histórica com uma 
narrativa simples, mas muito rigorosa, sobre a fundação do constitucionalismo em Portugal.
O Grémio Literário foi fundado em 1846 e é atribuído anualmente, distinguindo obras originais 
de criação literária de autores portugueses, cuja temática incide preferencialmente sobre  
o século XIX em Portugal. 
Desde 1983 os CTT já editaram 191 livros sobre diversos temas de interesse histórico  
ou científico. Com este galardão, os CTT totalizam já 8 prémios editoriais.

CTT publication awarded the Grémio Literário (Literary Guild) Prize 2019.
Written by Professor José Luís Cardoso, this edition is a historical remembrance with a simple 
but precise narrative about the establishment of Constitutionalism in Portugal.The Grémio 
Literário Prize was established in 1846 and is awarded annually to original works of literary 
creation by Portuguese authors, preferably on themes related to 19th-century Portugal. 
Since 1983, CTT has published 191 books on diverse topics of historical or scientific interest. This 
award brings CTT’s publishing prizes to a total of eight.

Autor / author - José Luís Cardoso
Tradução / translated - José Manuel Godinho
Design - Atelier Pendão & Prior / Fernando Pendão
Tiragem / print run 
Edição numerada e limitada a 4 mil exemplares. 
Numbered and with a limited print run of 4 000 copies.
Preço / value - €37,00

As emissões e as datas de lançamento que figuram neste Plano podem ser alteradas sem aviso prévio, de acordo 
com as circunstâncias do país e as que enquadram a atividade.
The issues and launch dates featured in this plan may be subject to change without warning, depending on the 
circumstances in the country and those related to our activity.



Em 2021 estaremos todos ainda a sofrer os efeitos 
da pandemia devida ao COVID-19. Os planos 
filatélicos foram afetados por esta ocorrência, tendo 
por consequência a transferência para 2021 
de algumas emissões previstas para o ano anterior.
O Programa de Selos de Portugal de 2021 
é sobretudo rico na celebração de muitas 
efemérides relacionadas com a história do nosso 
país, mas mesmo assim não deixa de apresentar 
alguns motivos de interesse temático e de 
interpretação plástica mais atraente para todos
 os colecionadores, como a “Descoberta da 
Antártida”, a que dedicaremos às “Áreas
 Protegidas UNESCO” , a emissão Europa com 
“Espécies em Vias de Extinção” e, para a emissão 
UPMed, as “Jóias Tradicionais do Mediterrâneo”.
De entre as efemérides históricas ressalvam-se 
pela importância civilizacional, os “200 Anos da 
Liberdade de Imprensa” no nosso país, a “Evocação 
do Holocausto – Aristides de Sousa Mendes” e ainda 
os “200 Anos da Extinção da Inquisição em Portugal”.
Temos esperança de que outros assuntos 
de interesse muito relevante – como a celebração 
do “Ano Internacional da Paz e da Confiança “(ONU) 
e a “Década das Nações Unidas para a Ciência 
do Mar em Desenvolvimento Sustentável “– possam 
igualmente ser do agrado de todos.
A evocação da “Caça em Portugal” - entendida 
como forma de proteger o ambiente e contribuir 
para a preservação das espécies cinegéticas - vai 
mostrar-nos belos selos com diversos animais nos 
seus habitats.
E outra emissão de carácter internacional com 
importância será a que comemora grandes figuras 
da história e da cultura, como Andrei Sakhorov, 
Jean de La Fontaine, Edgar Morin, Marcel Proust 
e Fiódor Dostoievski.
A propósito da realização em Portugal do famoso 
“Tiger Meet” de aviões militares NATO vamos 
produzir selos com estes aviões e com as suas 
decorações específicas.
As emissões de caráter regional Açores e Madeira 
vão celebrar, respetivamente, a Batalha da Salga 
(importante momento da Revolução Liberal) 
e o “Conservatório -  Escola Profissional de Artes 
da Madeira”. 
Será um programa filatélico que esperamos seja 
do agrado de todos os nossos colecionadores. 
Um feliz Ano de 2021!

Raul Moreira
Diretor da Filatelia

In 2021, we will all continue to feel the effects of the 
COVID-19 pandemic. Events have forced us to change some 
of our philatelic plans, and as a result we have transferred to 
2021 some of the issues planned for the previous year.
The Portugal 2021 Stamps Programme is, above all, a cel-
ebration of many of the episodes linked to our country’s  
history, but also includes some motifs with themes and 
visual interpretations that will appeal to all collectors, such 
as ‘The Discovery of Antarctica,’ to which we will devote 
our ‘UNESCO Protected Areas’ issue, the Europa issue with 
‘Endangered Species’ and, for the UPMed issue, ‘Traditional 
Jewellery of the Mediterranean.’
Among the historical events represented are some of great 
civilisational importance, such as ‘200 Years of Freedom of 
Press’ in Portugal, the ‘Evocation of the Holocaust – Aristides 
de Sousa Mendes,’ as well as the ‘200th Anniversary of the 
end of the Inquisition in Portugal.’ 
We hope that other highly relevant and interesting topics 
– such as the celebration of the ‘International Year of 
Peace and Trust’ (UN) and the ‘United Nations Decade  
of Ocean Science for Sustainable Development’ – will also 
be appreciated by all.
The issue devoted to ‘Hunting in Portugal’ – as a means 
of protecting the environment and contributing to the 
preservation of game species – will give us beautiful stamps 
showing a variety of animals in their habitats.
Another issue of international significance commemorates 
great figures from history and culture, including Andrei 
Sakharov, Jean de La Fontaine, Edgar Morin, Marcel Proust 
and Fyodor Dostoevsky.
To mark Portugal’s hosting of the famous NATO ‘Tiger Meet’ 
of military planes, we will produce stamps depicting these 
planes and their specific decorations.
The regional issues for the Azores and Madeira will 
celebrate, respectively, the Battle of Salga (a key moment 
in the Liberal Revolution) and the ‘Conservatoire – Madeira 
Professional Art School.’ 
We hope this philatelic programme will be enjoyed by all of 
our collectors. 
Best wishes for 2021!

Centenário da Fundação das Faculdades de Farmácia: Coimbra, Lisboa e Porto
 Centenary of the Founding of the Faculties of Pharmacy in Coimbra, Lisbon and Porto 

A descoberta da Antártida (2020)
 The Discovery of Antarctica (2020)

 Áreas Protegidas e reservas UNESCO
 UNESCO protected areas and reserves

 Vultos da História e da Cultura 
 Figures from History and Culture

Presidência Portuguesa da União Europeia
Portuguese European Union Presidency

 Memória do Holocausto - Evocação Aristides de Sousa Mendes
 Remembering the Holocaust - Commemorating Aristides de Sousa Mendes

 Exposição Agrícola da Real Tapada da Ajuda (2020)
 Agricultural exhibition at the Tapada Real da Ajuda (2020)

 Terras do Barroso - Património da Humanidade (2020)
 Barroso Region – World Heritage (2020)

 Arcebispos de Braga (4.º grupo)
 Archbishops of Braga (Series 4)

 Numismática (2.º grupo) 
 Numismatics (Series 2)

 Centenário do PCP
 Centenary of the Portuguese Communist Party

 Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira
 Conservatoire – Madeira Professional Art School

 200 Anos da extinção da Inquisição em Portugal
 200th anniversary of the end of the Inquisition in Portugal

 500 Anos da Chegada de Fernão de Magalhães às Filipinas
 500th anniversary of Ferdinand Magellan’s arrival in the Philippines

 Centenário da Liga dos Combatentes
 Centenary of the League of Combatants

 Europa - Espécies em vias de Extinção
 Europe - Endangered species

 “D. Manuel I” - Emissão Conjunta com Correios Brasil
 ‘King Manuel I’ - joint issue with the Brazilian Post

 Emissão conjunta Portugal- Singapura 
 Joint Issue Portugal-Singapore

 150 Anos do nascimento de Alfredo da Silva
 150th anniversary of Alfredo da Silva’s birth

 EuroMED - Joias Tradicionais do Mediterrâneo
 EuroMed - Traditional jewels of the Mediterranean

 200 Anos da Liberdade de Imprensa em Portugal
 200th anniversary of freedom of the press in Portugal

 Supercomputação em Portugal
 Supercomputing in Portugal

 Tiger Meeting 2021
 Tiger Meeting 2021

Tuberculose
Tuberculosis

 Açores - 440 Anos da Batalha da Salga
 Azores - 440 years of the Battle of Salga

 500 anos da presença portuguesa nos Mares Austrais 
 500th anniversary of the Portuguese presence in the southern seas

 Nações Unidas da Ciência do Mar para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030)
 United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)

 A Caça em Portugal
 Hunting in Portugal

 2021 - Ano Internacional da Paz e da Confiança (ONU)
 2021 -  International Year of Peace and Trust (UN)

 Figuras Mundiais da História e da Cultura
 World Figures from History and Culture 

 Centenário Seara Nova
 Centenary of Seara Nova
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