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Dados Técnicos / Technical Data

Emissão / issue
2019 / 03 / 23

Selos / stamps
€0,53 – 100 000
€0,91 – 100 000

Design - B2 Design

Créditos / credits
Selos / stamps
€ 0,53
Calouste Gulbenkian, c. 1890; foto/photo: Arquivos  
Gulbenkian; peitoral em forma de pavão, em ouro, 
esmalte, opalas e diamantes, da autoria de René Lalique, 
França, 1898-1900; adquirido por C. Gulbenkian em 
1900; coleção/collection: Museu Calouste Gulbenkian.
€ 0,91
Calouste Gulbenkian no Egipto, em 1934; foto/photo:  
Arquivos Gulbenkian; taça em faiança pintada sobre  
vidrado, originária da comunidade arménia de Cutaia, 
Turquia ocidental, séc. XVIII; adquirida por C. Gulbekian 
em 1922; coleção/collection: Museu Calouste 
Gulbenkian.

Tradução / translation
Kennis Translations

Agradecimentos / acknowledgements
Fundação Calouste Gulbenkian
Hay Post Armenia

Papel / paper - FSC 110 g/m2
Formato   size
Selos / stamps: 40x 30,6 mm
Picotagem / perforation
12 1/4 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

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

Pagela / brochure 
€0,85

Obliterações do 1.º dia em
First day obliterations in

Loja CTT Restauradores
Praça dos Restauradores, 58
1250-998 LISBOA

Loja CTT Município
Rua Gonçalo Cristovão, 136
4000-999 PORTO

Loja CTT Zarco
Av. Zarco
9000-069 FUNCHAL

Loja CTT Antero de Quental
Av. Antero de Quental
9500-160 PONTA DELGADA

Encomendas a / Orders to
FILATELIA
Rua João Saraiva, 9
1700-248 LISBOA

Colecionadores / collectors 
filatelia@ctt.pt 
www.ctt.pt
www.facebook.com/Filateliactt

O produto final pode apresentar pequenas diferenças.
Slightly differences may occur in the final product.

Design: MAD Activities
Impressão / printing: Futuro, Lda.

JOINT ISSUE PORTUGAL / ARMENIA
150TH ANNIVERSARY OF CALOUSTE SARKIS GULBENKIAN

Calouste Sarkis Gulbenkian was born on 23 March 1869, in Üsküdar, Istanbul, in 

what is today Turkey, to a family of wealthy Armenian merchants. He studied  

in Marseilles and London, where he trained as engineer at King’s College.  

He went on to work in the expanding petroleum industry, which he helped to  

build and develop, and through which he amassed an immense fortune. 

In April 1942, fleeing the war that once more raged across Europe, he left Paris  

for Lisbon, where he lived for the final 13 years of his life. He died there on 20 July 

1955, having expressly declared in his will his wish to create a foundation bearing 

his name and with an international vocation: in Portugal and around the world it  

was to be devoted to charity, art, education, and science, while its central office in 

Lisbon would host his remarkable art collection, which at that time was dispersed 

across various countries.

In the year in which the 150th anniversary of Caloutse Gulbenkian’s birth is 

commemorated, recognition must be granted to his immensely generous gesture, 

which is embodied in the activities of the Foundation he created and which, for over 

60 years,  has contributed to a more socially aware and better educated society.

As Calouste Gulbenkian used to say, whenever we act with conviction and deep 

confidence, on the basis of what we believe in, “this faith will shine on all that 

surrounds it and will continue to spread unceasingly.” And that is the remarkable 

experience we have as we undertake our work at the Foundation, through which, 

every day we seek to anticipate the future and prepare the people of tomorrow.

Isabel Mota
President of the Calouste Gulbenkian Foundation



Calouste Sarkis Gulbenkian nasceu no dia 23 de março 
de 1869, em Üsküdar, Istambul, na atual Turquia, no seio 
de uma abastada família de comerciantes arménios. 
Estudou em Marselha e em Londres, onde se formou em 
engenharia, no King’s College, após o que se dedicou  
à emergente indústria do petróleo, que ajudou a construir 
e desenvolver e na qual fez uma extraordinária fortuna. 
Em abril de 1942, fugindo à guerra que de novo deflagrava 
na Europa, veio de Paris para Lisboa, onde viveu os 
últimos 13 anos da sua vida. Aqui morreu, no dia 20 de 
julho de 1955, tendo deixado expressa, no seu testamento, 
a vontade de criar uma fundação com o seu nome, de 
vocação internacional, que em Portugal e no mundo se 
dedicasse à beneficência, à arte, à educação e à ciência, 
e em cuja sede, em Lisboa, se acolheu a sua admirável 
coleção de arte, então dispersa em vários países.
No ano em que se comemoram os 150 anos do seu 
nascimento, cumpre reconhecer o gesto de enorme 
generosidade de Calouste Gulbenkian, aliás bem visível na 
atuação da Fundação que criou e que, há mais de 60 anos, 
contribui para uma sociedade mais solidária e mais culta.
Como dizia Calouste Gulbenkian, sempre que agimos, 
com uma convicção e uma confiança profundas, a partir 
daquilo em que acreditamos, «irradia-se essa fé a toda 
a volta e ela continua a propagar-se continuamente.»  
É essa a experiência extraordinária que temos do trabalho 
que realizamos na Fundação, com o qual, em cada dia, 
procuramos antecipar o futuro e preparar os cidadãos  
de amanhã.

Isabel Mota
Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

Emissão Conjunta Portugal/Arménia
150 anos do nascimento de
CALOUSTE SARKIS 
GULBENKIAN


