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JOGOS PARALÍMPICOS EM EMISSÃO FILATÉLICA 
DOS CORREIOS DE PORTUGAL

No dia 19 de Junho os Correios de Portugal (CTT) deram início à comercialização dos 
quatro selos alusivos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Londres 2012, numa iniciativa 
da instituição em perpetuar tais eventos desportivos. Nos selos alusivos aos Jogos 
Paralímpicos está representado o Atletismo e o Boccia, duas importantes modalidades 
com a maior representação de atletas nos Jogos Paralímpicos de Londres.

João Machado, designer dos CTT, já desenhou mais de uma centena de selos com várias 
temáticas. Desenhar selos alusivos aos Jogos Olímpicos não é para si uma novidade, no 
entanto estreia-se na ilustração de selos alusivos aos Jogos Paralímpicos. Para o designer 
experiente em �latelia este não foi um desa�o fácil e foram várias as preocupações 
durante o processo criativo, tendo o mesmo resultado em desenhos com base em 
tracejados, que permitissem a leitura das respectivas modalidades, sem apelar à 
diferença. “Quis, com este trabalho, respeitar a máxima da igualdade no desporto, 
tratando o desporto Olímpico e Paralímpico com a mesma dignidade”.

Os selos estarão disponíveis até Setembro, mês no qual terminam os Jogos Paralímpicos, 
que decorrem de 29 de Agosto a 9 de Setembro.
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