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PROJECTO DE ACTIVIDADES – 2012
- Preparação, edição e impressão do livro Marcofilia Comemorativa de Coimbra,
obra há muito em falta na história postal Coimbrã.
- Preparação, edição e impressão do Catálogo de Carimbos Comemorativos de
Portugal de 2005 a 2011, que será uma obra de referência obrigatória para todos
os filatelistas nacionais.
- Edição de um catálogo de carimbos do tema Escutismo, em parceria com o
Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas.
- Início da preparação da edição do livro História Postal de Coimbra, obra há muito
em falta na história postal Coimbrã. Edição da Secção Filatélica da AAC, com a
colaboração dos coleccionadores de história postal de Coimbra com a reprodução
das peças mais bonitas conhecidas e que será uma obra de referencia obrigatória
para todos os filatelistas nacionais.
- Eventualidade de mais publicações Internacionais e colaboração em mais
actividades sobre a Europa.
- Continuação da exposição itinerante "A ideia de Europa nos selos portugueses"
- Publicação da revista "Cábula Filatélica" em Janeiro, seguido de um número
especial, em Novembro, dedicado às Secções Culturais da AAC.
- Realização de um almoço/tertúlia, comemorativo do 47º aniversário da Secção
- Realização de uma mostra filatélica com carimbo comemorativo durante o
profmat 2012 na Escola Secundária Quinta das Flores em Outubro.
- Realização do 3º Leilão da Secção Filatélica da AAC.
- Aquisição das folhas próprias para arquivo da colecção de selos da Secção
Filatélica da AAC (2001-2010) e respectivos álbuns.
- Aquisição de um computador e impressora novos, em virtude da desactualização
do nosso material informático.
- Edição limitada de postais relativos à academia, para efeitos de realização de
material filatélico.
- Aquisição de cinco mil envelopes com o símbolo para a realização dos pedidos
de carimbos comemorativos.
- Envio de remessas de carimbos comemorativos de Portugal, onde somos o único
clube especializado em Portugal.
- Aquisição da actualização do catálogo mundial de selos "Yvert et tellier".

- Promoção da Secção junto das várias faculdades e organismos da Universidade.
- Manutenção do serviço de novidades filatélicas e de carimbos comemorativos
aos nossos sócios.
- Manutenção de todos os nossos serviços de apoio aos nossos sócios e à filatelia
Coimbrã.
- Manutenção do blogue e da página web da Secção Filatélica da AAC e reforço
da presença nas redes sociais, nomeadamente o Facebook.
- Abertura da Secção Filatélica ao público duas vezes por semana: Às 5ªs Feiras e
Sábados das 16.00H às 18.00H e continuidade do trabalho de secretaria regular
que uma boa gestão da Secção Filatélica exige.
- Participação nos Conselhos Culturais da AAC.
- Participação nos Congressos da Federação Portuguesa de Filatelia.
- Envio de sugestões aos CTT para o plano nacional de emissões referente ao ano
2013.
- Realização de eleições para a Direcção da Secção Filatélica da AAC a 23 de
Março de 2012.
Orçamento necessário à boa execução deste plano de actividades: 20.000.00€.

