
2014

Dados Técnicos / Technical Data

Emissão / issue - 2014 / 06 / 06

Selos / stamps
G 0,42 - 155 000
G 0,80 - 115 000

Design 
Atelier Design&etc - Helder Soares

Créditos / credits
Selos / stamps
Fotos, Design&Etc. 

Sobrescrito de 1º dia / FDC
Fotos, Westend61 / Fotobanco. 

Agradecimentos / acknowledgments 
Embaixada do México em Portugal, 
Embaixada de Portugal no México, 
Direção Geral de Política Externa do MNE. 

Papel / paper - FSC 110 g./m2  

Formato / size
selos / stamps - 40 x 30,6 mm

Picotagem / perforation
Cruz de Cristo / Cross of Christ 13 x 13

Impressão / printing - offset

Impressor / printer - Cartor 

Sobrescritos de 1.º dia / FDC
C6 – €0,56

Pagela / brochure - €0,70

Obliterações do 1.º dia em
First day obliterations in
Loja CTT Restauradores
Praça dos Restauradores, 58
1250-998 LISBOA
Loja CTT Município
Praça General Humberto Delgado
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
Av. D. João II, LT. 1.12.03, 1.º
1999-001 LISBOA

Colecionadores / collectors 
filatelia@ctt.pt 
www.ctt.pt

O produto final pode apresentar pequenas diferenças.
Slightly differences may occur in the final product.
Design: Design&etc / Helder Soares
Impressão / printing: Futuro Lda.

JOINT ISSUE “PORTUGAL-MEXICO RELATIONS”
The first known interactions between the Portuguese and the 
Mexicans occurred between 1519 and 1521, during the period in 
which Fernando Cortês may have settled in the land of the Aztecs.
Diplomatic relations between Portugal and Mexico began a few 
centuries later, when in 1864 Francisco Facio, Ambassador of Mexico 
residing in Madrid, presented his credentials in Lisbon. The reciprocal 
act occurred on July 19, 1865, by the Viscount of Sotto Mayor, then 
Resident Minister in Denmark.
The strengthening of political and trade relations between Portugal 
and Mexico has been significant in recent years. The bond and 
friendship between the two countries are deep, fostered within the 
Ibero-American community.
The visit of His Excellency the President of the Mexican United States, 
Enrique Peña Nieto, to Lisbon on June 5th and 6th, during which 
these commemorative stamps will be issued, shall be the milestone 
of a new phase in this relationship, aiming to amper the political 
cooperation and to promote bilateral trade and investment.
The commemoration of the 150th anniversary of the beginning of 
official diplomatic relations in 2014 express, in this context, the 
symbol of a common commitment on rising the bilateral relationship 
to a new strategic level, culminating upon the scheduled State Visit 
of His Excellency the President of the Portuguese Republic to Mexico, 
next December.

CELEBRAÇÃO DAS RELAÇÕES
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O início das relações diplomáticas entre Portugal 
e México ocorreria alguns séculos mais tarde, 
com a apresentação de credenciais em Lisboa de 
Francisco Facio Embaixador do México residente 
em Madrid em 1864. O ato recíproco ocorreu em  
19 de julho de 1865, por parte do Visconde de Sotto 
Mayor, então Ministro Residente na Dinamarca.  
O fortalecimento das relações políticas e comerciais 
entre Portugal e o México tem sido significativo 
nos últimos anos. Os laços e a amizade que 
unem os dois países são profundos, ancorados na 
pertença à comunidade ibero-americana.
A visita de Sua Excelência o Presidente dos Estados 
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a Lisboa 
nos dias 5 e 6 de junho, por ocasião da qual estes 
selos comemorativos serão emitidos, constituirá 
o marco de uma nova fase neste relacionamento, 
com o objetivo de aprofundar a cooperação política 
e estimular as trocas comerciais e o investimento. 
A comemoração dos 150 anos do início formal 
de relações diplomáticas em 2014 surge, neste 
contexto, enquanto símbolo de uma aposta comum 
na elevação do relacionamento bilateral a um novo 
patamar estratégico, culminando, em dezembro, com 
a visita de Estado de Sua Excelência o Presidente da 
República ao México.
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As primeiras interações conhecidas de portugueses  
com mexicanos terão acontecido entre 1519  
e 1521, durante o período em que Fernando Cortês  
se estabeleceu nas terras dos Aztecas. 


