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Em todos os seus anos 
de atividade, a Filatelia 
dos CTT Correios de 
Portugal teve apenas 
quatro consultores 
artísticos: Mestre Jaime 
Martins Barata entre 
1947 e 1961 (começou 
a trabalhar com os 
CTT em 1940, mas 
apenas em 1947 foi 
nomeado), seu filho, 
o arquiteto José Pedro 
Martins Barata – que, 
para não se confundir 
com o seu antecessor, 
muitas vezes assinou 
José Pedro Roque – de 
1961\62 até 1978, Luiz 
Duran de 1978 até 2011 
e Francisco Espinho 
Galamba desde então.  

Quando entrou para os CTT, Mestre 
Martins Barata tinha uma reputação 
artística consolidada, distinguindo-se 
nomeadamente como autor das gravuras 
da obra emblemática para os estudos 
de olissipografia, Peregrinações em Lisboa, 
de Norberto Araújo. Nessa altura, já 
havia trabalhado para a Exposição do 
Mundo Português, em 1940, dominando 
a técnica da pintura em grandes 
dimensões, em têmpera ou a fresco, que 
depois utilizou em diversas ocasiões e 
em vários edifícios públicos e igrejas, em 
Portugal e em Itália. Era um dos maiores 
especialistas nacionais em arqueologia 
naval, sobretudo em relação aos navios 
portugueses do século XIV.

Jaime Martins Barata executou 27 
séries de selos para os CTT entre 1940 
e 1969 - os primeiros que desenhou 
foram os selos de $10 e de $80 da série 
comemorativa 8.º Centenário da Fundação e 
3.º Centenário da Restauração de Portugal e a 
última série V Centenário do Nascimento de 
Vasco da Gama. 

Alguns dos seus originais encontram-se 
entre os mais belos da produção filatélica 
nacional. Faleceu pouco tempo depois, 
em 1970.

Com poucos meios para montar e ter 
ativo um atelier de desenho compatível 
com o nível exigido à execução de selos 
postais, Mestre Martins Barata teve a 
ideia genial de transformar essa fraqueza 
em força, apelando aos maiores artistas 
nacionais para que se encarregassem da 
tarefa. Essa estratégia foi seguida por 
todos os seus sucessores.

Os Correios de Portugal sempre tiveram 
a fama de manter um design filatélico da 
mais alta qualidade. Basta ler uma lista 
resumida dos autores de selos daquele 
tempo: Almada Negreiros, Cândido 
da Costa Pinto (famoso intérprete 
do surrealismo), Cottinelli Telmo, 
Júlio Resende, Maria Keil, Sebastião 
Rodrigues (mestre de todos os designers 
do seu tempo), Raquel Roque Gameiro 
(famosa aguarelista, filha de Alfredo 
Roque Gameiro e cunhada de Jaime 
Martins Barata).

O arquiteto José Pedro Martins Barata, 
por seu lado, tem cerca de 52 emissões 
atribuídas, contando aquelas que, nos 
anos 70, se entendeu que devia ser 
assinada como «Serviços Artísticos 
dos CTT», sem menção de autoria. 
Destacam-se os das séries EUROPA de 
1977 e de 1979, resultando esta última 
da adaptação a selo de quadros originais 
de sua autoria que se encontram no 
Palácio Sousa Leal, sede dos CTT de 
então.

A lista de grandes pintores e designers 
a trabalharem para selos dos CTT 
continuou, com o arquiteto Martins 
Barata já ao leme: Luís Filipe de Abreu, 
Daciano Costa, José Cândido, Armando 
Alves, João Abel Manta, Querubim 
Lapa, José Luís Tinoco, Lima de Freitas, 
Sena da Silva, etc.

Toda esta atividade foi desigualmente 
distribuída ao longo dos anos. Nos 
primórdios da moderna filatelia 
nacional, que consideramos ter-se 
iniciado no ano de entrada do Mestre 
Jaime Martins Barata para consultor 
de arte dos CTT (1947), faziam-se duas 
ou três emissões de selos por ano, num 
máximo de 10 a 12 selos distintos. 

Mais tarde, quando o arquiteto José 
Pedro Martins Barata tomou as rédeas 
do assunto, era possível chegar a 
executar-se sete ou oito emissões por 
ano, mas o número de selos continuava 
limitado, no máximo, a uma dúzia.

Foi depois de 1978, quando o Luiz 
Duran e o marketing chegaram à Filatelia, 
que se começou a desenvolver o 
programa filatélico para números já mais 
próximos da atualidade: 12 emissões, 28 
selos.  

Mesmo assim, ainda longe do que se 
produz hoje em dia: mais de 20 emissões, 
com uma centena de selos diferentes 
emitidos.

Desde o ano de 1853 e até ao final 
de 2015, os Correios de Portugal 
executaram cerca de 1100 emissões 
de selos postais, entre selos-base e 
comemorativos. Mas só há prémios 
internacionais para design de selos desde 
os anos 60. Praticamente a partir da 
data em que o arquiteto Martins Barata 
assumiu o cargo que era de seu pai.  

Em 55 anos possíveis – de 1960 a 
2015 -, Portugal ganhou 18 vezes. Temos 
32,7% de eficácia neste mercado, no 
qual competem, todos os anos, mais de 
180 operadores postais, o que nos enche 
de orgulho.

O papel do arquiteto Martins Barata 
nesta afirmação qualitativa da filatelia 
lusitana foi muito importante.  

Não só pelos prémios que, sob a sua 
égide, foram obtidos – realçamos o 
1.º prémio ASIAGO, considerado o 
«Óscar» da filatelia, obtido por ele 
próprio com o selo de 4$00 da emissão 
Europa CEPT 1977 -, como também 
por ter sido o grande mentor e mestre 
de Luiz Duran, o qual, anos mais 
tarde e já depois de ter assumido as 
funções, viria a ser considerado, nos 
meios internacionais, um dos melhores 
diretores de arte filatélica do mundo.

«Se eu vi mais longe foi por estar sobre 
ombros de gigantes». Esta frase de 
Sir Isaac Newton poderia, com toda 
a justiça, ser hoje proferida por Luiz 
Duran referindo-se aos dois Martins 
Barata, ao mestre pintor e ao mestre 
arquiteto. 

É mais que merecido que os CTT 
Correios de Portugal também lhes 
prestem aqui uma sentida homenagem. 

Francisco de Lacerda
Presidente e CEO 
CTT Correios de Portugal 



Como é que uma 
invenção com 175 
anos, que não passa de 
um pequeno pedaço 
de papel, resiste num 
tempo dominado pela
desmaterialização 
digital, sendo hoje 
facilmente substituível 
por outros processos 
com a mesma 
finalidade?
De facto, o selo (é dessa invenção que 
falamos) é um case study interessante, 
já que escapa à lógica mais comum da 
permanente substituição tecnológica. 

Desde o primeiro selo, o famoso penny 
black, posto a circular em 1840 na 
Inglaterra, fruto da genialidade
de Rowland Hill, que se abre um dos 
capítulos mais interessantes da história 
das comunicações.
 

O êxito da invenção ultrapassou todas 
as expectativas, criando um universo 
novo na correspondência com aquela 
marca/símbolo diferenciador, consoante 
a origem da mesma. De repente,
os Correios(ou países) intervinham no 
processo de comunicação através de 
uma marca distintiva com um potencial 
de informação infinito. As emissões 
das produções filatélicas registavam 
assim uma impressão genética desses 
territórios que imediatamente fascinou 
os utilizadores, tornando-os, alguns, 
fanáticos devotos de uma imensa 
comunidade mundial. 

Estava, pois, lançada a semente, com 
todos os ingredientes para o êxito da 
filatelia, num processo imparável que
se mantém no tempo da vulgar Internet 
enquanto meio de comunicação global 
do século XXI.

Esta exposição trata de um desses 
momentos da história, quando os 
CTT Correios de Portugal investem 
no selo com uma componente artística, 
elevando a condição do selo a uma 
pequena obra de arte.

A mostra presta um tributo não só 
a esse simples objeto repleto de 
significados que é o selo postal e a todos 
os artistas plásticos que ao longo dos 
tempos lhe emprestaram e dedicaram 
o seu enorme talento, mas também aos 
filatelistas, que o amam, colecionam 
e exibem internacionalmente, aos 
comerciantes que os valorizam, 
e a todos aqueles que os utilizam 
diariamente na sua correspondência, 
distinguindo os seus destinatários e 
diferenciando os seus envios.

Por último, pretende relevar o papel 
e o contributo fundamental que os 
CTT Correios de Portugal, enquanto 
emissor, têm emprestado a esta 
nobre atividade/arte que é a filatelia 
portuguesa, considerada uma das 
melhores, mais prestigiadas e mais 
premiadas do mundo.

Uma palavra de agradecimento e de 
reconhecimento aos proponentes e 
curadores desta exposição 
Célia Metrass, Margarida Fragoso e 
Paulo Martins Barata, a Rui Órfão, 
responsável pela arquitetura, e 
principalmente aos consultores 
artísticos dos CTT, verdadeiros 
mestres e fundadores de uma escola 
que continua ainda, nos dias de hoje, 
a constituir um «selo» de garantia de 
uma das melhores «colheitas» 
filatélicas do mundo.

Quando me solicitaram 
a autoria de um breve 
texto sobre o arquiteto 
José Pedro Martins 
Barata, comecei por 
achar que seria da 
minha parte uma 
enorme ousadia 
aceder a esse pedido, 
mesmo que apenas sob 
a forma de algumas 
desajeitadas linhas...
Decerto outros o fariam melhor, mas 
eu nunca poderia recusar esta tarefa, 
por se tratar de uma personagem que 
constitui um marco da nossa cultura, 
uma referência incontornável nas artes 
plásticas nacionais, com particular
destaque para o design, e, acima de tudo, 
alguém que considero um discreto mas 
grande Amigo.

Por outro lado, tenho também o dever 
de dar este testemunho, porque poucos 
tiveram, como eu, um relacionamento 
tão longo e profícuo com ele. 

Irei apenas recordar – o que já é 
muitíssimo relevante – os principais 
momentos do nosso percurso nos CTT 
Correios de Portugal, antes e depois de 
eu próprio ter assumido a sua «cátedra» 
na responsabilidade pela componente 
artística da filatelia nacional.

Conheci o arquiteto Martins Barata 
em 1978/79, pouco depois do meu 
ingresso nos CTT, onde comecei por 
trabalhar num setor dedicado ao design
 e à comunicação.

Logo de seguida, fui colocado na 
Direção de Filatelia, que naquela época 
atravessava uma profunda remodelação, 
visando sobretudo a divulgação dos 
nossos selos a nível internacional, 
tentando rentabilizar os elevados 
padrões de qualidade que há muito os 
caracterizavam.

Para mim, aqueles pedacinhos de papel 
com cola de um lado e curiosas imagens 
do outro eram um mundo em miniatura, 
completamente desconhecido, com que 
teria de me ir habituando a conviver...

Quem então dominava tranquilamente 
esse mundo era o arquiteto Martins 
Barata, dando continuidade e 
acrescentando valor ao legado do seu 
pai, Jaime Martins Barata, o primeiro 
consultor artístico dos CTT, que iniciou 
uma nova forma de olhar e de conceber 
os selos portugueses, transformando-os 
em preciosos elementos divulgadores da 
nossa história e da nossa cultura.

Encontrei-me nesse momento com 
alguém que nunca mais esqueci: um 
senhor de uma desconcertante discrição, 
de enorme delicadeza, de aparente 
timidez e de requintado humor.

Tais qualidades disfarçavam uma 
personalidade da Renascença, um 
sábio generalista que eu julgava quase 
impossível existir no século XX, tal
a vastidão da sua cultura e a 
capacidade de transfigurar aqueles 
pedacinhos de papel em verdadeiras 
obras de arte contendo mensagens cheias 
de significado. Além de tudo me ter 
ensinado sobre como me movimentar 
nesse novo mundo da filatelia, da maior 
complexidade no que respeita ao modo 
como se constrói, às sensibilidades 
institucionais que é necessário respeitar, 
envolvendo «muitas e desvairadas 
gentes» que aqui não caberia referir, o 
arquiteto Martins Barata foi, ao longo 
da minha vida – mesmo depois de ter 
abandonado formalmente os CTT –, 
uma porta aberta com inestimáveis 
conselhos para ultrapassar situações 
cuja complexidade me deixava 
preocupado.

De todos esses anos, guardo recordação 
da sua presença discreta, amiga e sábia, 
por vezes formalizada em deliciosas 
cartas, ilustradas pela sua mão com 
desenhos e uma prosa notáveis.
Nesses manuscritos – sempre envoltos 
numa requintada ironia –, espreitava 
discretamente a solução certa para 
problemas que nos apoquentavam,
a mim, pessoalmente, e à filatelia 
portuguesa.

Ambos temos para com ele 
uma enorme dívida de gratidão.

Luiz Duran
Diretor de Arte dos CTT 
1978-2011

Luís Andrade
Presidente da FPC 



O ELOGIO DO SELO – OS CONSULTORES ARTÍSTICOS JAIME MARTINS BARATA E JOSÉ PEDRO MARTINS BARATA NOS CORREIOS PORTUGUESES

N.º Inv. 5321B 
Pormenordo original de selo 
Navegadores Portugueses – Pedro 
Álvares Cabral – 1945

O PAPEL DOS 
CONSULTORES 
ARTÍSTICOS
Sob o impulso dos 
consultores artísticos, 
os selos postais 
portugueses foram 
campo de experiências 
e de inovações.

Os riscos de inovação 
foram sempre tomados, 
em primeiro lugar, pelos 
consultores artísticos, 
que funcionaram como 
autores, revertendo 
a experimentação e a 
inovação na orientação 
crítica dos artistas 
convidados para criar
e desenvolver emissões.

COMO 
TUDO 
ACONTECEU
A Administração-Geral dos Correios e 
Telecomunicações lançava as suas
emissões postais através da encomenda 
exclusiva à Casa da Moeda, na base 
de originais solicitados a artistas pela 
própria administração.

Os critérios para essa escolha eram 
vagos, e havia alguma rotina, surgindo 
com grande frequência os mesmos 
nomes.

Com o convite feito a Jaime Martins 
Barata para desenhar, primeiro, os selos 
relativos à Exposição do Mundo Português, 
por sugestão de Cottinelli Telmo (que 
pretendia que os selos refletissem o 
caráter da exposição), inicia-se um 
processo de reflexão entre este e o 
correio-mor, Couto dos Santos, sobre a 
complexidade e a importância do selo 
postal.

Este processo culmina na criação do 
cargo de consultor artístico, junto
da administração e na sua dependência 
direta.

Este novo olhar sobre os selos introduziu 
diferentes hábitos e práticas:

– Remuneração adequada do trabalho 
dos autores;

– Briefing pormenorizado dado ao autor 
sobre o tema e sobre as técnicas gráficas 
a utilizar;

– Acompanhamento, pelos autores, 
do processo de impressão através da 
apreciação e correção das provas;

– Criação das «pagelas», que 
acompanhavam as emissões, contendo 
fundamentações históricas ou outros 
elementos interessantes que enriqueciam 
culturalmente a emissão. 
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AS DUAS VIDAS DE UM SELO

A primeira vida de um selo é a que 
ele percorre no cumprimento da sua 
primordial função de elemento do 
sistema postal – usado sem especial 
cuidado, inutilizado pelo carimbo 
(«mata-selos») e muitas vezes deitado 
fora juntamente com o envelope.

A segunda vida do selo é aquela 
em que ele é salvo do lixo pelas mãos
cuidadosas dos apreciadores, guardado, 
estudado e apreciado nos álbuns 
e nos quadros dos colecionadores e dos 
museus.

Aqui, o selo
revela-se como a
pequena obra de arte 
que é, documento 
precioso ou valor 
apreciável.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Em princípio, o porte da 
correspondência era pago por quem 
recebia o correio, dando azo a 
numerosas dificuldades de cobrança e 
de fixação dos valores a cobrar.
Rowland Hill, apercebendo-se das 
fraudes praticadas, que poderiam 
comprometer os recursos da Coroa 
britânica, propôs a sua reforma, 
publicando, em 1837, uma brochura 
intitulada A Reforma dos Correios: sua 
importância e vantagens. Pelo sistema dos 
«selos», seria o remetente que pagaria 
o porte. A 10 de janeiro de 1840, foi 
introduzido em Inglaterra o correio de 
um penny. Estava criado o selo postal.

Todavia, o que se deve a Rowland 
Hill não se fica por aqui. Com a sua 
formação artística, ele teve a perceção 
de que o pequeno «recibo» adesivo 
para colar nos objetos postais poderia 
ser ilustrado, poderia ser uma peça de 
arte gráfica! Com o seu próprio punho, 
desenhou o esboço do que seria o 
primeiro selo postal: um perfil da rainha 
Vitória, com uma cercadura e com os 
algarismos da taxa impressos a
preto – o penny black.

Em Portugal, D. Maria II assina, a 9 
de outubro de 1852, o decreto que 
iria transformar todo o sistema postal 
português, introduzindo os selos ou 
estampilhas de franquia.
O primeiro selo português segue a 
linha do seu congénere inglês (efígie da 
soberana reinante rodeada por uma 
cercadura). Sendo o selo de autoria de 
Francisco Borja Freire, existe uma carta 
enviada por D. Fernando II (marido de 
D. Maria II) com anotações manuscritas 
e esboços para o desenho final dos 
primeiros selos portugueses, 
o que prova que D. Fernando II não 
só acompanhou o trabalho de Borja 
Freire, como teve um papel ativo no 
desenho da efígie da sua mulher. Esta 
carta é considerada pelos especialistas 
o documento fundador da filatelia 
portuguesa, e encontra-se atualmente 
em Itália, na coleção Portogallo Classico, 
que pertenceu a Giorgio Bizarri. 
Francisco de Borja Freire deslocou-s a 
Inglaterra para estudar a técnica de 
impressão em relevo, tendo o selo sido 
posteriormente produzido na 
Casa da Moeda.

A HISTÓRIA 
E A FILOSOFIA 
DO SELO
SELO – UM RECIBO QUE VALE OURO

A história do selo, desde 
que revolucionou a 
tarifação do transporte 
do correio (com o 
pagamento prévio
e a fixação do preço 
em função do peso e 
não da distância) até à 
sua atual importância 
cultural e financeira 
através da filatelia, 
«regista e celebra os 
mais altos valores
do espírito e as 
maiores conquistas 
da civilização».

Enquanto instrumento do sistema de 
funcionamento do correio, o selo postal 
chega de forma igualitária a milhões de 
pessoas em todo o mundo, e é portador 
da cultura do seu país de origem. 
Como testemunho do espírito do tempo, 
«a nenhum tema, a nenhum 
acontecimento, o selo fica alheio. 
Instituições, pessoas, ideias e coisas 
notáveis têm nele sempre lugar».

«O selo postal incita à contemplação 
da beleza nas suas mais variadas formas
e expressões» e, «entre a solenidade e a 
alegria festiva, o selo cobre toda a escala
das emoções e das atitudes».

Carta enviada, a 23 de setembro 
de 1852, por D. Fernando II 
(marido de D. Maria II) 
a Francisco de Borja Freire (autor 
da primeira proposta de desenho 
e de gravura dos selos de D. Maria 
II, postos a circular em julho de 
1853), com anotações manuscritas 
e esboços para o desenho final dos 
primeiros selos portugueses.

É considerado o documento 
fundacional da filatelia portuguesa 
e prova que D. Fernando II não só 
acompanhou o trabalho de Borja 
Freire, como teve um papel ainda 
mais ativo no desenho da efígie da 
sua mulher, que originou o
primeiro selo português.
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JAIME MARTINS BARATA 
E JOSÉ PEDRO MARTINS BARATA 
– UM OLHAR COMUM 
NA DIGNIFICAÇÃO 
DO SELO PORTUGUÊS
Durante 65 anos, 
o nome Martins Barata 
fez parte da vida dos 
correios portugueses, 
através da consultoria 
artística prestada pelo 
pai, Jaime, e depois 
pelo filho, José Pedro, 
que o substituiu.

São também destes dois autores mais 
de centena e meia de selos, marcados 
por um traço inconfundível, que os 
distingue mas que, em alguns casos, 
os torna tão semelhantes.

Trabalho indissociável, a obra de 
Mestre Jaime Martins Barata e de 
José Pedro Martins Barata permite 
seguir, ao longo de mais de seis 
décadas, não só a evolução artística 
dos selos portugueses, mas também 
a das técnicas de produção que 
determinaram algumas das suas 
principais características.

Nº Inv. 5350A – Original de selo por 
Jaime Martins Barata, 5.º Centenário do 
Nascimento de Vasco da Gama – 1948

N.º Inv. 970.3B – Original de selo por 
Jaime Martins Barata, 5.º Centenário do 
Nascimento de Vasco da Gama – 1970

N.º Inv. 980.234G 
Pormenor do original de selo 
Instrumentos de Trabalho – 3.º Grupo 
– 1980

N.º Inv. 981.746b – Original de selo por
José Pedro Martins Barata, Europa CEPT – 
Personagens Célebres – 1980

N.º Inv. 8164A – Original de selo por
José Pedro Martins Barata, 5.º Centenário da 
Morte do Infante D. Henrique – 1960
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Nº Inv. 5313A– Original de selo 
por Jaime Martins Barata,
2.º Centenário do Nascimento de Félix 
Avelar Brotero – 1944

N.º Inv. 980.234B – Original de selo por José Pedro 
Martins Barata, Instrumentos de Trabalho – 3.º Grupo 
– 1980

N.º Inv. 981.795 – Original de selo por José Pedro 
Martins Barata, Europa CEPT – Personagens Célebres 
– 1980

N.º Inv. 5372a – Original de selo por Jaime Martins Barata, 
Selo de Autoridade do Rei D. Dinis – 1953

N.º Inv. F763-777 – Exemplares da emissão 
por Jaime Martins Barata, Selo de Autoridade 
do Rei D. Dinis – 1953

«O selo regista  
e celebra os 

  mais altos 
  valores do 

espírito e 
as maiores 
conquistas da 
civilização.»

Nº Inv. 8164C – Original de selo por José 
Pedro Martins Barata, 5º Centenário da Morte 
do Infante D. Henrique – 1960

N.º Inv. 5350B – Original de selo por Jaime 
Martins Barata, 3.º Centenário do Nascimento de 
São João de Brito – 1948

N.º Inv. 5313D – Original de selo 
por Jaime Martins Barata,
2.º Centenário do Nascimento de Félix 
Avelar Brotero – 1944

N.º Inv. 5339 – Original de selo por Jaime Martins Barata, 
Caravela – 1943

2.
A IMPORTÂNCIA DOS 
TEMAS NA VALORIZAÇÃO DO 
SELO COMO OBJETO CULTURAL

«Entre a solenidade e a 
alegria festiva, o selo 
cobre toda a escala das 
emoções e das atitudes.»

«O selo postal incita à 
contemplação da beleza 
nas suas mais variadas 
formas e expressões.»

CRIAR  
UM SELO
1.
O PROCESSO CRIATIVO 
NA ABORDAGEM DESTES AUTORES

Desenhar um selo não é tarefa fácil, 
e existem regras básicas que 
condicionam o seu grafismo e limitam 
fortemente a criatividade dos autores:

– Não deve ter excesso de áreas brancas, 
para não se ver demasiadamente alguma 
sujidade provocada pelo manuseamento;

– Não deve ter excesso de zonas escuras 
para permitir que se vejam claramente 
as marcas da inutilização dos «mata-
-selos».

O resultado final é um frágil e complexo 
compromisso entre todos os elementos 
intervenientes.

• Importa celebrar uma figura, 
comemorar um episódio histórico, 
assinalar um grande acontecimento 
nacional ou internacional? O selo 
tenderá a tomar um caráter solene, 
estável, carregado de dignidade e           
de autoridade.

• Importa promover ou apoiar uma 
campanha cívica ou educativa, 
sensibilizar para valores que é necessário 
defender ou proclamar? O selo tenderá 
então a comportar-se como um 
cartaz, com uma legibilidade imediata 
e sugestiva: será simples, breve e 
graficamente conciso.

• Importa chamar a atenção para o estudo 
e para o gosto por aspetos do ambiente 
ou para valores e preciosidades do 
património, etnográfico ou natural? 
O selo quererá ser exato, informativo, 
minucioso.

Nº Inv. 981.795 – Original de selo por José 
Pedro Martins Barata, Europa – CEPT Personagens 
Célebres– 1980

3.
A DIVERSIDADE DE TÉCNICAS 
E O TRATAMENTO GRÁFICO
TORNAM O SELO TESTEMUNHA 
DO ESPÍRITO DO SEU TEMPO

4.
OS SELOS-BASE.
QUEM NÃO SE LEMBRA 
DESTES SELOS?
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N.º Inv. 970.3A – Original de selo por Jaime 
Martins Barata, 5.º Centenário do Nascimento de 
Vasco da Gama – 1970

N.º Inv. 977.281 – Original de pagela por 
Jaime Martins Barata, 5.º Centenário da Morte 
do Infante D. Henrique – 1960

N.º Inv. 5321L – Original de 
selo por Jaime Martins Barata, 
Navegadores Portugueses
– Diogo Cão – 1945

Nº Inv. 5321H – Original de 
selo por Jaime Martins Barata, 
Navegadores Portugueses
– Diogo Cão – 1945

Nº Inv. 977.306A – Original de selo por José Pedro 
Martins Barata, Europa CEPT – Paisagens – 1977 
1.º Prémio Asiago

Nº Inv. 973.176c e Nº Inv. 973.172d 
Originais de selos por José Pedro 
Martins Barata, Paisagens e 
Monumentos – 1972

Nº Inv. 980.234D e Nº Inv. 980.234E 
Originais de selos por José Pedro 
Martins Barata, Instrumentos 
de Trabalho – 3º Grupo – 1980

Nº Inv. 8164B – Original de selo por José 
Pedro Martins Barata, 5º Centenário da Morte 
do Infante D. Henrique – 1960

JAIME 
MARTINS 
BARATA
PINTOR E PROFESSOR

Nasceu em Santo António das Areias, no 
concelho de Marvão, em 1899.
Chegou muito novo a Lisboa e 
inscreveu-se na Escola Superior de 
Comércio, mas preferiu frequentar
o curso da Escola Normal Superior, 
em que se formou como professor de 
Desenho.

Nomeado professor no Liceu Normal 
de Pedro Nunes, começou a carreira de 
professor liceal, que o levou
sucessivamente aos liceus de Portalegre 
e de Setúbal, e Gil Vicente e Passos 
Manuel, em Lisboa. Nesta cidade, 
frequentava a Sociedade Nacional de 
Belas-Artes, e aí tinha como colegas e 
amigos grande parte dos jovens artistas 
que marcaram toda uma geração; destes, 
destacava-se Leitão de Barros, também 
professor de liceu, com quem colaborou 
na criação de uma oficina gráfica que 
lançaria, entre outras publicações, o 
Notícias Ilustrado, de que foi o principal 
ilustrador e paginador. Entretanto, com 
regularidade, trabalhava a aguarela, 
sobretudo em temas do seu Alto Alentejo 
natal.

ARQUITETO E ILUSTRADOR

Nasceu em Lisboa em 1929. Diplomado 
em Arquitectura pela ESBAL em 1956, 
com 17 valores, frequentou ainda 
cadeiras da licenciatura em História na 
Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa e de Matemáticas Gerais no 
Instituto Superior Técnico.

Desenvolveu as atividades profissionais 
nas áreas da arquitetura, do design gráfico 
e da ilustração, da investigação 
e da docência.

Exerceu cargos no âmbito dos seguintes 
organismos: CTT Correios de Portugal, 
Plano Diretor da Cidade
de Lisboa, Cidade Universitária de 
Coimbra, Ministério da Educação,
Investigação e Ciência, Direção-
-Geral de Urbanização, Montepio Geral 
Caixa Económica de Lisboa,
Câmara Municipal de Lisboa, Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento, 
OCDE, Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa,
  

Em 1940, a Exposição do Mundo Português 
deu-lhe a oportunidade de ser chamado 
a executar três grandes trípticos para o 
Pavilhão de Lisboa.

Começou aí um percurso novo na sua 
carreira de pintor, com a execução de 
obras de grandes dimensões, das quais 
a mais importante nessa nova fase foi a 
dos trípticos na escadaria principal do 
Palácio de São Bento.

Foi eleito membro efetivo da Academia 
Nacional de Belas-Artes e dedicou-se 
também a estudos de arqueologia naval, 
sobretudo dos séculos XIV e XV.

Devido à intenção do correio-mor 
Couto dos Santos de dar um significado 
cultural ao selo postal, foi criado, em 
1947, o lugar de consultor artístico, 
para o qual foi nomeado Jaime Martins 
Barata, que se manteve até ao seu 
limite de idade, em 1968, sendo então 
substituído por José Pedro Roque 
Gameiro Martins Barata.

Instituto Português de Arquivos, 
Associação dos Arquitetos Portugueses, 
Instituto Português do Património 
Cultural, Centro Português de Design, 
Banco de Portugal | Instituto Monetário 
Europeu, Bureau Directif   do
Mouvement International pour la 
Modélisation de la Compléxité
– MCX – Paris.

Da sua atividade, destacam-se os 
seguintes cargos:

• Consultor artístico dos CTT para a 
área filatélica, onde foi responsável 
pela modernização e pela afirmação 
internacional dos selos portugueses. 
Desenhou cerca de 60 selos e outras 
peças filatélicas para os CTT, para os 
Correios de Macau e para a República 
da Guiné;

• Professor catedrático convidado 
no Instituto Superior Técnico – 
Departamento de Engenharia Civil;

• Professor Convidado na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de 
Lisboa – Departamento de Design.

Em paralelo com o trabalho 
desenvolvido nos CTT, Jaime Martins 
Barata prosseguiu a sua atividade 
como pintor, dedicado sobretudo a 
pintura mural de grandes dimensões, 
nomeadamente a fresco.

Dos mais de vinte murais, frescos e 
tapeçarias, destacam-se os seguintes:

• Frescos da Igreja de Santa Eugénia,     
em Roma – 1951;

• Frescos do Palácio da Justiça                   
de Santarém – 1954;

• Frescos do Palácio da Justiça                 
do Porto – 1961;

• Frescos dos Palácios da Justiça                
de Castelo Branco e de Vila Pouca         
de Aguiar – 1968, 1969.

Das inúmeras ilustrações, 
importa citar:

• Peregrinações em Lisboa, com           
Norberto Araújo – 1939;

• Lisboa, Oito Séculos de História – 1947

Das várias publicações em diferentes 
domínios científicos, importa assinalar:

• Eficácia e Incerteza – ed. conjunta         
IED e INA, 1984;

• A Doença da Cidade – ed. Livros 
Horizonte, 1987;

• Fluxos Financeiros Regionais – ed. IED, 
1981;

• Pensar Lisboa – ed. Livros Horizonte, 1989
• Arquitectura Popular Portuguesa – ed. CTT, 

1995;
• Correio – ed. Fundação das 

Comunicações, 1995;
• Telecomunicações – ed. Fundação das 

Comunicações, 1995;
• O Elogio do Selo – ed. CTT, 2003.

JOSÉ PEDRO  
ROQUE GAMEIRO 
MARTINS BARATA
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• 8.º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração de Portugal  
(esta emissão foi executada com outros designers. Os selos desta emissão                            
executados por Jaime Martins Barata foram o de $10 e o de $80) – 1940

• Caravela – 1943
• 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero – 1944
• Navegadores Portugueses – 1945
• 1.º Centenário da Escola Naval – 1945
• 1.º Centenário do Banco de Portugal – 1946
• 3.º Centenário da Proclamação da Padroeira de Portugal – 1946
• 8.º Centenário da Tomada de Lisboa aos Mouros – 1947
• 3.º Centenário do Nascimento de São João de Brito – 1948
• Caravela. Novos Valores e Cores – 1948–1949
• 16.º Congresso Internacional de História de Arte – 1949
• Ano Santo – 1950
• 4.º Centenário da Morte de São João de Deus – 1950
• Encerramento do Ano Santo – 1951
• 5.º Centenário do Povoamento da Ilha Terceira – 1951
• 3.º Aniversário da OTAN – 1952
• 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins – 1952
• Selo de Autoridade do Rei D. Dinis – 1953
• 5.º Centenário do Nascimento da Princesa Santa Joana – 1953
• 1.º Centenário do Selo Postal Português – 1953
• 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda – 1954
• 4.º Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo – 1954
• Selo de Autoridade do Rei D. Dinis – 1955
• Dia da Mãe – 1956
• Almeida Garrett – 1957
• Rainha Santa Isabel e São Teotónio – 1958
• 5.º Centenário do Nascimento de Vasco da Gama – 1969

• Padre Cruz – 1960
• 5.º Centenário da Morte do Infante D. Henrique – 1960
• 1.º Centenário do Sameiro – 1964
• Cinquentenário das Aparições de Fátima – 1967
• 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral – 1969
• 2.º Centenário da Imprensa Nacional – 1969
• 2.º Centenário da Fundação de S. Diego (Califórnia) – 1969s Bravos do Mindelo – 1982
• Presidente Salazar – 1971* 
• 1.º Congresso Hispano- Luso-Americano de Geologia Económica – 1971*

• Paisagens e Monumentos – Emissão-Base – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Grupos – 1972–1974*

• 2.º Centenário da Reforma Pombalina da Universidade (1772) – 1972*

• Cinquentenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa-Rio de Janeiro – 1972*

• Visita do Presidente Médici – 1973*

• 25.º Aniversário do Ministério das Comunicações – 1973*

• Cinquentenário da Liga dos Combatentes – 1973*

• 6.º Centenário do Feito de Nuno Gonçalves de Faria – 1973*

• 4.º Centenário da Morte de Damião de Góis (1502-1574) – 1974*

• Europa CEPT – Escultura – 1974*

• 1.º Centenário do Nascimento do Professor Egas Moniz – 1974*

• Europa CEPT – Pintura – 1975*

• Abertura da Assembleia Constituinte – 1975*

• Centenário da Sociedade de Geografia de Lisboa – 1975*

• Apoio à Produção Nacional – 1976*

• Europa CEPT – Artesanato – 1976*

• Interphil – 76 – 1976*

• 6.º Centenário da Lei das Sesmarias – 1976*

• 2.ª Exposição Mundial Temática Portucale 77 – 1976*

• Consolidação das Instituições Democrática – 1976*

• Europa CEPT – Paisagens – 1977*

• 7.º Centenário da Morte do Papa João XXI – 1977*

• Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas – 1977*

• 1.º Centenário do Caminho-de-Ferro a Norte do Rio Douro – 1977*

• 1.º Centenário da Morte de Alexandre Herculano – 1977*

• Instrumentos de Trabalho – Emissão-Base – 1978–1983*

• Solo (Ciclo de Recursos Naturais) – 1978*

• Desporto para Todos – 1978*

• 4.º Centenário da Morte de Pedro Nunes – 1978*

• 50 Anos da Morte de Magalhães Lima – 1978*

• 30.º Aniversário da OTAN – 1979*

• Europa CEPT – História do Correio – 1979*

• Europa CEPT – Personagens Célebres – 1980
• Camões: Poesia e Verdade – 1980
• Europa CEPT – Portugal. A Embaixada de D. Manuel I ao Papa Leão X, em 1514 – 1982
• Europa CEPT – Madeira. Os Primeiros Engenhos de Açúcar, Século XV – 1982
• Europa CEPT – Açores. 27 de Junho de 1832. O Embarque dos Bravos do Mindelo – 1982
• Centenário do Jardim Zoológico de Lisboa – 1984
• Lubrapex 84 – 1984*

• Reservas e Parques Naturais Portugueses – 1985
• Europa CEPT – Portugal – 1986
• Europa CEPT – Açores – 1986
• Europa CEPT – Madeira – 1986
• 150 Anos do Selo Postal – 1990

N.º Inv. 981.746a 
Pormenor do original de selo  
Europa CEPT – Personagens Célebres 
– 1980
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N.º Inv. 5321B – Original de 
selo por Jaime Martins Barata, 
Navegadores Portugueses – Pedro 
Álvares Cabral – 1945

N.º Inv. 980.234G – Original de selo por 
José Pedro Martins Barata, Instrumentos de Trabalho 
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