


Basta um «livro» para «fazer a eternidade de um povo», proclamou Eça de Queiroz 

aludindo a Shakespeare, no texto já citado na introdução. Ora, os «livros» – que teimam 

em sobreviver às mortes anunciadas por consecutivas tecnologias da comunicação 

– servem de denominador comum às peças filatélicas de 2018 reunidas no presente

capítulo. As primeiras três emissões recordam um tempo em que o «livro», símbolo maior 

de civilização, presidia à imagem pública dos grandes vultos da cultura. As emissões

seguintes remetem, por sua vez, para duas das «religiões do livro», ao celebrarem locais

e figuras do Cristianismo e do Islamismo. E ainda a propósito de «livros», releia-se Eça,

agora no capítulo IX de A Cidade e as Serras: «Libertado enfim do invólucro sufocante da 

sua Biblioteca imensa, o meu ditoso amigo compreendia enfim a incomparável delícia

de ler um livro». Mesmo que os nativos digitais adivinhem «Internet» onde Eça escreveu

«Biblioteca», mantém-se o convite: que os leitores deste álbum de arte se abandonem à

«delícia» de ler a grande literatura portuguesa.2

All it takes is a “book” to “make a people eternal”, proclaimed Eça de Queiroz speaking 

of Shakespeare in the passage quoted in the Introduction to this album. “Books” – 

which insist in surviving the deaths foretold by wave after wave of communication 

technology – are the common denominator of the 2018 philatelic pieces gathered in 

this chapter. The first three issues are a reminder of a time when “books”, the epitome 

of civilisation, presided over the public image of culture’s greatest figures. The issues 

that follow refer back to two “religions of the book”, celebrating places and figures of 

Christianity and Islam. Also regarding “books”, let us return to Eça and Chapter Nine 

of A Cidade e as Serras (The City and the Mountains): “Free at last from the suffocating 

coil of his immense Library, my blissful friend finally understood the incomparable 

delight of reading a book”. Even if digital natives sense “Internet” where Eça wrote 

“Library”, the offer still stands: all the readers of this art album are invited to abandon 

themselves to the “delight” of reading great Portuguese literature.2 

Episódios da Cultura

Cultural Episodes



130 Anos da 1.ª Edição de Os Maias
130th Anniversary of the First Edition of Os Maias  
Emissão / issue  2018 / 07 / 25
Selos / stamps  6 x G0,53
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp  G1,00
Design  AF Atelier
Ilustrações / illustrations  Luiz Duran
Formato / size Selos / stamps: 30,6 x 40 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation  12 x 12 ¼ e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  BPOST
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 



Vultos da História e da Cultura 
Figures In Portuguese History And Culture  
Emissão / issue  2018 / 06 / 20
Selos / stamps  7 x G0,53
Design  B2 Design
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  BPOST
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 



Sua Alteza O Aga Khan - Jubileu de Diamante
His Highness The Aga Khan - Diamond Jubilee  
Emissão / issue  2018 / 07 / 09
Selo / stamp  G0,91
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp  G2,00
Design  Francisco Galamba
Ilustração / illustration  Sara Sadrudin
Formato / size Selo / stamp: 30,6 x 40 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 95 x 125 mm
Picotagem / perforation  13 ¼ x 13 ¼
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  CARTOR
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 
Foram emitidos 7000 blocos especiais com um diamante de 1,25 mm - G20,00.
7000 special souvenir sheets were issued with a 1.25 mm diamond - G20,00.



Neste segundo capítulo do Portugal em Selos 2018, reúnem-se várias emissões que, de 

certo modo, elegem o «património» como tema comum. Finalmente, parece que somos 

todos mais sensíveis à necessidade de cuidar das heranças culturais recebidas, apesar 

de vivermos nesta época ansiosamente apressada ou, como já dizia Eça numa crónica de 

14-XII-1880, «nesta nossa idade, que marcha para o futuro com a faiscante velocidade de 

um expresso, nesta idade em que o feito da véspera fica logo tão para trás como a queda 

de Tróia». Ora, os selos tratam de chamar a nossa atenção, precisamente para não serem 

esquecidas várias expressões seculares da criatividade humana. Entretanto, noutra 

crónica queiroziana adiante citada, lê-se: «Já vastamente explorámos a Antiguidade 

nas suas letras: é tempo de a esquadrinharmos nos seus petiscos. Que os estudiosos 

pois fechem os livros – e preparem as caçarolas». Assim vai fazer este álbum de arte, 

encerrando o presente capítulo com duas emissões dignas da «Cozinha Arqueológica»! 

Portanto, caros leitores, «preparem as caçarolas»!8 

Chapter Two of Portugal in Stamps 2018 gathers together several stamp issues whose 

common theme is heritage. At last we have become aware of the need to take care of 

our cultural heritage, even though we live in an anxiously hurried age – or, as Eça put 

it in a chronicle dated 14 December 1880, “in this age we live in, marching towards 

the future at the sparkling speed of an express train, in this age when yesterday’s feat 

is left as far behind as if it were the fall of Troy”. Stamps call our attention so that 

centuries-old ways to express human creativity do not fall into oblivion. That said, Eça 

de Queiroz wrote in another chronicle, which will be quoted again later on: “We have 

vastly explored Antiquity’s letters: the time has come to delve into its delicacies. May 

scholars close their books – and get the casseroles ready”. The same can be said of this 

art album: this chapter ends with two stamp issues worthy of “Archaeological Cuisine”! 

So, dear readers, “get the casseroles ready”!8

Episódios do Património

Heritage Episodes



Ano Europeu do Património Cultural
European Year of Cultural Heritage  
Emissão / issue  2018 / 05 / 09
Selos / stamps  N20g, A20g, E20g, I20g
Bloco com 2 selos de G1,00 cada 
Souvenir sheet with 2 stamps of G1,00 each  G2,00
Design  AF Atelier
Formato / size Selos / stamps: 40 x 30,6 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation  12 ¼ x 12 Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  INCM
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 



Património UNESCO: Estremoz, Bisalhães, Chocalhos
UNESCO Heritage: Estremoz, Bisalhães, Cowbells  
Emissão / issue  2010 /08 / 31
Selos / stamps  3 x G0,86
Design  Atelier Pendão & Prior / Fernando Pendão
Formato / size  Selos / stamps: 80 x 30,6 mm
Picotagem / perforation  12 ¼ x 12 e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  INCM
Folhas / sheets  com 20 ex. / with 20 copies 



Mickey – 90 anos
Mickey - 90 Years  
Emissão / issue  2018 / 09 / 14
Selos / stamps G0,53, G0,91
Bloco / souvenir sheet 
Com 8 selos / with 8 stamps  G4,95
Design  Mad Activities
Formato / size Selos / stamps: 30,6 x 40 mm
 Blocos / souvenir sheets: 140 x 160 mm 
Picotagem / perforation  12 x 12 ¼ e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  BPOST
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 
Folha de 1.º dia da Emissão / First Day issue sheet   
Edição numerada e limitada a 6000 ex., com os 2 selos e bloco da emissão.
Limited and numbered edition (6000 copies), containing the 2 stamps and the souvenir sheet of this issue.



«O que acontece com a nossa arrogante Ciência?» – pergunta-se Eça, vendo estudantes 

do Bairro Latino a «emborcar bocks e desenrolar teorias». E logo responde: «Que em 

torno de cada curta verdade que ela conquista – se estende logo e irremediavelmente 

um imenso campo de incerteza. Mais ela avança, mais se sente e se verifica a pavorosa 

extensão do escuro caminho a atravessar. (…) A ciência realmente só tem alcançado 

tornar mais intensa e forte uma certeza: a velha certeza socrática da nossa irreparável 

ignorância. De cada vez sabemos mais – que não sabemos nada». Desafiando essa 

«irreparável ignorância», reunimos neste capítulo alguns selos relativos à Ciência. 

Inspirados pelo exemplo do Jacinto de A Cidade e as Serras, abrimos sob o signo da 

energia e saltamos logo para a botânica e a zoologia; após uma passagem pela física, 

mergulhamos no romance Os Maias e ficamos sob o signo da água. Lê-se no Fradique: 

«Só na verdade o pensamento e a sua criação suprema, a ciência, a literatura, as artes, 

dão grandeza aos povos, atraem para eles universal reverência e carinho».17 

“What is the matter with our arrogant Science”, wonders Eça, watching students at 

the Quartier Latin “downing bocks and unravelling theories”. His answer was swift: 

“Around each small truth it conquers, an immense field of uncertainty spreads 

immediately and irremediably. The further it advances, the more one can sense and 

observe the dreadful extent of the dark road that lies ahead. (…) All that Science has 

achieved is to make a certainty more intense and strong: the old Socratic certainty of 

our irreparable ignorance. We learn more every day – that we know nothing”. Defying 

“irreparable ignorance”, this chapter includes stamps related to Science. Inspired 

by Jacinto from The City and the Mountains, it starts under the sign of energy and 

continues straight on to botany and zoology; after a brief stop at physics, it dives into 

the novel The Maias under the sign of water. One can read in Fradique Mendes, “[o]nly in 

truth does thought and its supreme creation – science, literature and the arts – make 

peoples great and draw universal reverence and affection to them”.17 

Episódios da Ciência

Scientific Episodes



Jardim Botânico da Ajuda - 250 Anos 
Ajuda Botanical Garden - 250 Years 
Emissão / issue  2018 / 05 / 07
Selos / stamps  N20g, A20g, E20g, I20g
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp  G2,00
Design  Atelier Pendão & Prior / Fernando Pendão
Formato / size Selos / stamps: 40 x 30,6 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation  Cruz de Cristo / Cross of Christ 13 x 13
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  BPOST
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 



Raças Autóctones de Portugal 
Portuguese Autochthonous Breeds 
Emissão / issue  2018 / 02 / 08
Selos / stamps  2 x G0,50, 2 x G0,65, 2 x G0,85
Folha miniatura com 6 selos da emissão  
Miniature sheet with 6 stamps of the issue  G4,00
Ilustrações / Illustrations  Carlos Medeiros
Design  Francisco Galamba
Formato / size Selos / stamps: 40 x 30,6 mm  
 Folha miniatura / miniature sheet: 95 x 125 mm
Picotagem / perforation  Cruz de Cristo / Cross of Christ 13 x 13
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  CARTOR
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 



Às emissões filatélicas reunidas neste capítulo preside esse «curto instante de 

notoriedade humana, que enfaticamente se chama a história…», como dizia Eça 

numa das suas Cartas de Inglaterra. É claro que estes pequenos e modestos selos não 

ambicionam competir com os volumes solenes das nossas antigas bibliotecas. Mas 

gostariam, ao menos, de tentar penetrar para além da «fachada monumental dos 

tempos, feita de reinados, de leis, de tratados, de núpcias, de rebeliões, de guerras, toda 

salpicada de nomes e datas», como tentou certo amigo que Eça de Queiroz retratou 

em julho de 1898. Para tanto, os selos socorrem-se da literatura e, por isso, recordam 

aqui o queiroziano Fradique Mendes: «Desde pequeno (…) tive a paixão da história. E 

adivinha você porquê, historiador? Pelo confortável e aconchegado sentimento que ela 

me dava da solidariedade humana. (…) Por isso, incansavelmente exploro a história, 

para perceber até aos seus derradeiros limites a humanidade a que pertenço». Os selos 

vão certamente ajudar a avivar sentimentos de «solidariedade humana».25

The philatelic issues in this chapter are under the sign of that “short instant of human 

fame that is emphatically known as history…”, as Eça put it in one of his Letters from 

England. Obviously, these small, modest stamps can in no way compete with the 

solemn volumes of ancient libraries. Yet it would be nice for them to try to go beyond 

the “monumental façade of times, made of reigns, laws, treaties, weddings, rebellions, 

wars, dotted with names and dates”, as a friend of Eça de Queiroz whom the latter 

portrayed in July 1898 once did. In order to do so, stamps resort to literature, which 

takes us to the Queirosian character Fradique Mendes: “Ever since I was little (…) I had 

a passion for history. Do you know why, my dear historian? For the comfortable, cosy 

feeling of human solidarity it gave me. (…) That’s why I tirelessly explore history: to 

understand all the ins and outs of the humanity to which I belong”. Stamps will surely 

bring out feelings of “human solidarity”.25

Episódios da História

Historical Episodes



Roteiro Pré-Histórico de Portugal (1.º grupo) 
A Prehistoric Guide to Portugal (1st group)
Emissão / issue  2018 / 10 / 02
Selos / stamps  G0,53, G0,70, G0,75, G0,86
Design  Atelier Design&etc / Hélder Soares
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  INCM
Folhas / sheets  Com 50 ex. / with 50 copies 
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600 Anos do Descobrimento da Madeira e de Porto Santo 
600 Years of The Discovery of Madeira and Porto Santo 
Emissão / issue  2018 / 06 / 22
Selos / stamps  2 x G0,53, G0,86, G0,91
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp  G1,50
Design  Atelier Design&etc / Elizabete Fonseca
Formato / size Selos / stamps: 30,6 x 40 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation  12 x 12 ¼ e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  BPOST
Folhas / sheets  com 50 ex. / with 50 copies 

 C
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Centenário do Peter Café Sport 
Centenary Of Peter Café Sport 
Emissão / issue  2018 / 06 / 18
Selos / stamps  2 x G0,53, G0,86, G0,91
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp  G1,50
Design  Atelier Design&etc / Hélder Soares
Formato / size Selos / stamps: 30,6 x 40 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation  12 x 12 ¼ e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  BPOST
Folhas / sheets  Com 50 ex. / with 50 copies 



Armistício da Grande Guerra 1918-2018 
First World War Armistice 1918–2018
Emissão / issue  2018 / 08 / 09
Selo / stamp  G0,91
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp G1,50
Design  Atelier Design&etc / Hélder Soares
Formato / size Selo / stamp: 30,6 x 40 mm  
 Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation  12 x 12 ¼ e Cruz de Cristo / and Cross of Christ
Impressão / printing  offset
Impressor / printer  INCM
Folhas / sheets  Com 50 ex. / with 50 copies 



500 Anos do Correio em Portugal                                                  
Postal Service in Portugal – 500 Years 
Emissão / issue  2018 / 10 / 09
Selos / stamps G0,53, G0,65, G0,86, G0,91
Bloco com 1 selo 
Souvenir sheet with 1 stamp  G2,00
Design  AF Atelier
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
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