
VIDA FAMILIAR À MESA – PORTUGAL (1914-1945)  • FAMILY LIFE AT THE TABLE – PORTUGAL (1914-1945)

200 EDIÇÕES 1983-2021  • 200 EDITIONS 1983-2021

Autor/ author - Isabel Drumond Braga
Design - Fernando Pendão
Tiragem / print run 
4 000 exemplares numerados / numbered copies
Preço / value - €42,00

Contém as emissões «Indústria Conserveira 
Portuguesa», de 2016, e «Gastronomia Tradicional  
do Mediterrâneo», de 2020.

It contains the stamp issues  "The Portuguese Canning 
Industry" from 2016 and  "Tradicional Gastronomy  
in the Mediteranean" from 2020.

A partir de fontes o mais diversas possível, nesta obra da autoria de Isabel 
Drumond Braga, pretendeu-se perceber como a burguesia entendeu a comida, 
viveu a sociabilidade e criou novos rituais à mesa durante a primeira metade 
do século XX, com uma ênfase especial no período entre as duas grandes 
guerras. Como Portugal participou com tropas em África e na Flandres francesa 
no conflito de 1914-1918, através do Corpo Expedicionário Português, procurou 
conhecer-se igualmente um pouco do quotidiano alimentar dos soldados, ou 
seja, uma mesa bastante diferente da que estavam habituados no país.
A abordagem aos espaços da casa, às comidas e aos têxteis e utensílios 
domésticos teve como fio condutor as mulheres que governavam o lar, numa 
época em que continuaram a ser vistas como responsáveis por funções 
alicerçadas na tradição secular de boa esposa, boa mãe e boa dona de casa, 
mas em que algumas elevaram as vozes e lutaram pelo direito ao voto e por um 
conjunto de outros direitos e oportunidades, alguns dos quais só obtidos no final 
do século.

Drawing on a widest range of possible sources, this work by Isabel Drumond 
Braga seeks to understand how the bourgeoisie understood food, enjoyed social 
life and created new rituals at the table during the first half of the 20th century,  
with special emphasis on the period between the two wars. With the commitment 
of the Portuguese Expeditionary Corps in Africa and French Flanders in the  
1914-1918 conflict, the book also seeks to understand the soldiers' daily food 
habits, which were naturally very different from what they were used to in their 
home country.
As a common thread in the investigation of domestic spaces, food, textiles and 
utensils of the time, the author focuses on the women managing the home front 
at a time they were still subjected to centuries-old expectations of what made a 
good wife, mother and home-maker. Some of these same women went on to 
raise their voices and fight for the right to vote and for other political rights and 
social opportunities, some of which were only won at the end of the last century.

1983 foi o ano que viu nascer o primeiro livro anual com selos, Portugal em Selos, 
o primeiro que passou a ser lançado todos os anos com as emissões filatélicas 
emitidas nesse ano.
Em 2021 é, também, o Portugal em Selos que marca um momento importante 
na história dos livros com selos, sendo este o livro 200. 
Estes 200 títulos criaram uma reputação imaculada de qualidade gráfica nas 
edições, de exigência na escolha dos autores e dos temas, e de adequação dos 
conteúdos ao público em geral.
Todas estas edições podem ser consultadas neste catálogo comemorativo, onde 
constam as respetivas fichas técnicas, sinopses e ainda a informação de prémios 
conquistados ao longo dos anos. Ao longo do catálogo, seremos surpreendidos 
por testemunhos de alguns dos designers, autores e antigos colaboradores da 
Direção de Filatelia, que ajudaram na realização destas edições..

1983 marked the first appearance of the series of Portuguese stamp books 
Portugal in Stamps, which featured philatelic issues of that year and has 
continued to do so to this day.
In 2021, with its 200th edition, it is again Portugal in Stamps that marks an 
important moment in the history of Portuguese stamp books. 
These 200 publications have an unrivalled reputation for their graphic quality, for 
their exceptional standards in authors and themes, and for the suitability of their 
contents for the general public.
Every edition can be consulted in this commemorative catalogue, which contains 
the respective publication data, synopses and information on awards won over 
the years. Throughout the catalogue, statements from designers, authors and 
former staff of the Philately Department who helped in the creation of these 
editions are also included.
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Na compra do Portugal em Selos 2021, usufrua de um vale  

de 5€ para descontar na compra do Catálogo 200 Edições.

With your purchase of Portugal in Stamps 2021, enjoy a €5 

discount voucher on the purchase of the 200 Editions Catalogue.

Design - Unidesign / Hélder Soares
Tiragem / print run 
2 600 exemplares / copies
Preço / value - €15,00

Contém a emissão filatélica«200 Anos  
da Liberdade de Imprensa em Portugal», de 2021.

 It contains the stamp issue "Bicentenary  
of Freedom of Press in Portugal" from 2021.

Encomendas a / orders to
CTT Correios de Portugal, S.A.

FILATELIA
Rua João Saraiva, n.º 9 - 3º Piso
1700-248 LISBOA
PORTUGAL

Tel.: 351 210 470 666
filatelia@ctt.pt

Siga-nos / join us
facebook.com/Filateliactt

ctt.pt

Disponível a partir de/available from: 2022.02.14

Disponível a partir de/available from: 2022.01.24
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Obliterações do 1º dia em /  
first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL 
PONTA DELGADA 

Emissão / issue
 2022 / 01 / 24

Selos autoadesivos / self-adhesive stamps
 N20g – Nacional 20 gramas / 20 grams national
 A20g – Correio Azul Nacional 20 gramas
  20 grams national Correio Azul 
 E20g – Europa 20 gramas / 20 grams Europe
 I20g – Extra - Europa 20 gramas
  20 grams Extra Europe

Design  
 Atelier Unidesign / Hélder Soares

Papel / paper
 FSC 90g/m2

Formato / size
 Selos / stamps: 30 x 25 mm

Picotagem / perforation         
 10  ¼ x 10

Impressão / printing 
 offset

Impressor / printer 
 bpost Philately & Stamps Printing       

 Sobrescrito de 1º dia / FDC 
 C6 - €0,56 

Pagela / brochure 
 €0,85

NUMISMÁTICA PORTUGUESA – 3.ºGRUPO - AUTOADESIVOS
PORTUGUESE NUMISMATICS - 3rd GROUP SELF-ADHESIVE STAMPS

Obliterações do 1º dia em /  
first-day cancellations in
LISBOA I PORTO I FUNCHAL 
PONTA DELGADA 

Emissão / issue
 2022 / 01 / 12

Selos / stamps
 4 x N20g – 4 x 75 000

Ilustrações / illustrations
Maria de Lourdes Pintasilgo
 Madalena Carvalho | Martim Ahamad
 1.º Ciclo do Ensino Básico, Jardim-Escola João  
 de Deus, Olivais, Lisboa

Jorge Sampaio
 Francisco Gomes
 2.º Ciclo do Ensino Básico, Agrupamento  
 de Escolas António Nobre, Porto

Diogo Freitas do Amaral
 Eya Ben Nasrallah
 3.º Ciclo do Ensino Básico, Agrupamento 
 de Escolas Francisco de Holanda, Guimarães

António Guterres
 Luís Bouça
 Ensino Secundário, Escola Secundária Viriato,  
 Viseu

Papel / paper
 FSC 110g/m2

Formato / size
 Selos / stamps: 30,6 x 40  mm

Picotagem / perforation         
 12 x 12  ¼ e Cruz de Cristo /and Cross of Christ

Impressão / printing 
 offset

Impressor / printer 
 bpost Philately & Stamps Printing       

 Sobrescrito de 1º dia / FDC 
 C6 - €0,56 

Pagela / brochure 
 €0,85

ROSTOS PORTUGUESES NA ONU
PORTUGUESE FACES AT THE UN

1º dia de circulação / first day 
 2022 / 01 / 11

Design
 Big Ideia

Tiragem / print run
 7 500 ex. / copies  

Taxa Paga / Postage Paid - N20g 
 1º escalão nacional

INSULINA – 100 ANOS
INSULIN: 100 YEARS

1º dia de circulação / first day 
 2022 / 01 / 14

Design
 Portugal EXPO 2020 Dubai

Tiragem / print run
 6 500 ex. / copies  

Taxa Paga / Postage Paid - I20g 
 1º escalão normal Extra-Europa

PORTUGAL EXPO 2020 DUBAI
PORTUGAL EXPO 2020 DUBAI


