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1. A Revista Selos & Moedas é uma publicação semestral, em suporte de papel, dedicada à filatelia 
e numismática sendo o seu conteúdo informativo e de carácter especializado, dirigida a 
colecionadores, investigadores e público em geral; 

2. A Revista Selos & Moedas pretende propiciar, através de texto e imagem, uma ampla 
abordagem dos mais importantes e significativos temas, nos domínios de interesse e estabelecer 
pontes de diálogo e partilha de conhecimentos entre os colecionadores e público em geral, tanto 
em Portugal como nos diversos países para os quais esta publicação é expedida; 

3. A Revista Selos & Moedas é uma publicação autónoma e independente do poder político, 
religioso, económico e de quaisquer grupos de pressão. Aquando da aceitação de qualquer artigo 
para publicação, só o valor intrínseco ou a oportunidade do tema serão considerados, autónomos 
de qualquer poder político e independentes de características pessoais dos autores; 

4. A Revista Selos & Moedas respeita os princípios deontológicos da liberdade de imprensa, 
identifica-se com os valores da integridade, cidadania, paixão pelo colecionismo e compromete-
se a respeitar os direitos e deveres previstos na Constituição da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e indo ao encontro das necessidades dos leitores e do bem comum. Os artigos 
publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores e o Editor e os Diretores da 
publicação comprometem-se a respeitar a boa-fé dos leitores e a verdade, nos termos exatos em 
que esta for conhecida. Toda a apreciação ou crítica da parte destes agentes será sempre de 
intenção construtiva; 

5. A Revista Selos & Moedas defende a democracia pluralista e solidária, o pluralismo de opinião, 
sem prejuízo de poder assumir as suas próprias posições; 

6. A Revista Selos & Moedas segue as orientações definidas neste Estatuto Editorial e pela sua 
Direção. 


