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Selos / stamps 
€0,47 - 125 000
€0,75 - 155 000
€0,80 - 110 000
€1,00 - 155 000

Blocos / souvenir sheets
com 2 selos / with 2 stamps
2 x €1,80 - 2 x 40 000

Design - Atelier Design&etc

Créditos / credits
Selos / stamps 
€0,47 - Presépio e Aldeia Etnográfica Madeirense, Largo da Restauração, 
Funchal. Foto: Francisco Correia / Turismo da Madeira
€0,75 - Mercado dos Lavradores, preparação para a Festa da Noite  
do Mercado (23 Dezembro), Funchal. Foto: Francisco Correia / Turismo  
da Madeira
€0,80 - Iluminações de Natal, Praça do Povo, Funchal.  Foto: Francisco 
Correia / Turismo da Madeira
€1,00 - Espetáculo de Fogo de Artíficio, Passagem de Ano, Baía do Funchal.
Foto: Miguel Nóbrega / Turismo da Madeira

Blocos / souvenir sheets
Fundo / background
Natal
Iluminações de Natal, Praça do Município, Funchal.
Foto: Francisco Correia / Turismo da Madeira
Presépio de inspiração Madeirense, placas centrais da Av. Arriaga, Funchal.
Foto: Francisco Correia / Turismo da Madeira

Passagem de Ano
Espetáculo de Fogo de Artíficio, Passagem do Ano, Porto do Funchal.
Foto: Hugo Reis / Turismo da Madeira
Espetáculo de Fogo de Artíficio, Passagem de Ano, Baía do Funchal.
Foto: Alamy / fotobanco

Capa da Pagela/brochure cover
Iluminações de Natal, Praça do Povo, Funchal.  
Espetáculo de Fogo de Artíficio, Passagem de Ano, Baía do Funchal

Agradecimentos / acknowledgments
Turismo da Madeira  

Papel / paper
FSC 110g / m2

Formato / size
Selos / stamps: 40 x 30,6 mm
Blocos / souvenir sheets: 125 x 95 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

Bilhetes Postais / postcards 
4 x €0,45 

Sobrescritos de 1.º dia / FDC
C5 - €0,75 
C6 - €0,56

Pagela / brochure
€0,70

MADEIRA - CHRISTMAS AND NEW YEAR FESTIVITIES

Madeira Islands holds a particular charm during Christmas 
time, a festivity celebrated with joy, colour and a great deal of 
enthusiasm, an homage to the customs and traditions that 
very much honours the culture and heritage of its people. 
With this philatelic collection, the CTT Correios de Portugal 
(Portuguese Postal Operator) aims to portray the cultural and 
touristic traditions of Christmas in the Madeira, a celebration 
that is lived passionately by its locals. This occasion combines 
the typical religious traditions of this season with the 
merriment of the arrival of a new year, along with a rich cultural 
programme filled with ethnographic and artistic events. 
These festivities begin on 1st December, date that sets the 
official beginning of the Christmas illuminations in downtown 
Funchal. The Madeiran capital becomes a life-size Nativity 
scene, making the most of its natural amphitheatre setting, 
filled with floral decorations and multi-coloured lights. 
The main streets of Funchal display authentic living tableaus 
of regional traditions that, along with concerts, performances by 
folk groups, philharmonic bands and other musical ensembles, 
delight the residents and the thousands of tourists who visit 
the island on this occasion. 
Another typical ritual of this season are the traditional “Childbirth 
Masses”, a religious ceremony that starts on 16th December, 
gathering many faithful who, at the end of the celebration, 
socialise in the churchyards with popular carols, sharing food 
and drink, in a real atmosphere of festive communion. 
On 23rd December takes place the iconic and traditional 
“Night at the Market”, a ritual that joins hundreds of locals and 
tourists alike to the streets of the Mercado dos Lavradores,  
an opportunity to purchase the necessary ingredients for the 
preparation of “Christmas Supper” , an event that marks one 
of the longest and liveliest nights in the island.
After Christmas, festivities continue, culminating on the 
31st December with the firework display, recognized in 
2006, by the Guinness Book of World Records as the 
largest firework display in the world.
These are all excellent reasons to engage in the emotions of this 
festive period in Madeira. 
Visit Madeira and enjoy a unique experience, once a year or once 
in a lifetime!

Eduardo Jesus
Regional Secretary of Economy, Tourism and Culture

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, n.º 13, 1.º
1999-001 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.
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O Natal tem um encanto especial para os madeirenses, uma 
festividade celebrada com alegria, cor e muito entusiasmo, 
alegoria aos costumes e tradições que muito honram a cultura 
e a herança do seu povo. 
Com esta emissão filatélica, os Correios de Portugal pretendem 
retratar toda a envolvência cultural e turística, característica 
da quadra natalícia na Madeira, vivida intensamente pelos 
madeirenses, conjugando as manifestações de cariz religioso 
e o regozijo pela chegada de um novo ano, com um rico 
programa de eventos culturais, etnográficos e artísticos. 
As festividades têm início no dia 1 de dezembro, data que 
assinala oficialmente a abertura oficial das iluminações nas 
ruas do Funchal. A capital madeirense converte-se num 
presépio de proporções reais, dadas as características naturais 
do seu anfiteatro, do qual emergem ornamentações florais  
e luzes multicolores. 
As principais ruas da baixa funchalense exibem autênticos 
quadros vivos das tradições regionais que, a par dos concertos, 
das atuações de grupos folclóricos, das bandas filarmónicas e 
de outros agrupamentos musicais, extasiam os residentes e 
os milhares de turistas que visitam a ilha por esta ocasião. 
A anteceder o Natal, realizam-se as «Missas do Parto», que 
se iniciam a 16 de Dezembro, atraindo muitos fiéis que, no 
final da celebração, confraternizam nos adros das igrejas 
entre cânticos populares e a partilha de comes e bebes, num 
verdadeiro ambiente de comunhão festiva. 
No dia 23 de Dezembro realiza-se a emblemática e tradi- 
cional «Noite do Mercado», uma tradição que leva centenas 
de madeirenses e turistas até às ruas do Mercado dos 
Lavradores, local onde se adquirem as últimas iguarias que 
farão parte da Ceia de Natal, um evento que assinala uma das 
noites mais longas e animadas da Madeira.
Depois do Natal, as festividades continuam, culminando no  
dia 31, com o espetáculo de fogo de artifício, reconhecido 
em 2006, pelo livro de recordes do Guinness, como o maior 
espetáculo de fogo de artifício do mundo.
Estes constituem excelentes motivos para experienciar as 
emoções desta quadra festiva na Madeira. 
Visite a Madeira e venha viver uma experiência única, uma 
vez por ano ou uma vez na vida!

Eduardo Jesus
Secretario Regional da Economia, Turismo e Cultura
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