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SECÇÃO FILATÉLICA DA AAC 
 

A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra (SFAAC) 

foi fundada em 23 de Fevereiro de 1965 por um grupo de estudantes 

universitários. Integrado na secção está o Clube de Coleccionadores de 

Carimbos Comemorativos (CCCC), constituído em 1977, reconhecido 

como o maior clube do género em Portugal. 

Com os seus mais de mil e cem sócios a SFAAC é actualmente uma 

voz viva na filatelia nacional, com a vontade constante de divulgar e 

fomentar a filatelia junto da Academia e da população em geral, 

evidenciando o lado cultural e pedagógico de tão interessante hobby. 

Entre as actividades regulares da Secção está a publicação de uma 

revista, a "Cábula Filatélica", a realização de Mostras Filatélicas e todo o 

apoio que presta aos sócios e a outros amantes do coleccionismo em geral 

que, porventura, se dirijam ao espaço que dispomos no 2º piso do edifício 

da A.A.C. 

O convite está feito! Se gosta ou se se interessa por selos, apareça na 

Secção Filatélica. Será sempre bem-vindo. 

 

� Apartado 1094  

EC Santa Cruz  

3001-501 Coimbra 

� Rua Padre António Vieira,  

Edifício AAC, 2.º Piso 

� 239 410 404          

�      http://filatelica.aac.uc.pt/ 

� filatelica@academica.pt 
 

PROGRAMA DO DIA 
 

- 11h – Recepção aos sócios.  

- 12h – Inauguração da Exposição, com vertente filatélica, fotográfica e 

pintura a óleo, sendo estas obras dedicadas ao tema Coimbra da artista 

convidada Maria Albertina Arnaut. 

- 13h – Almoço de sócios.  

- 15h – Leilão filatélico. 

- 17h – Porto de honra com bolo de aniversário. 

- 18h – Tertúlia: História da Secção e o futuro da filatelia. 

- 19h – Encerramento. 
 

A exposição decorre na sala de ensaios do GEFAC, o Leilão e a Tertúlia no 

Mini – Auditório Salgado Zenha e o porto de honra no Bar da AAC, todos 

no rés-do-chão da AAC. 



FILATELIA 
 

• Dr. Paulo Dias 

 

• Esta cidade chamada 

AEMINIUM 

• Dr. Jorge Oliveira Bomba 

 

• Filatelia –  

     Um Mundo de Imaginação 

• Secção Filatélica da AAC • Cábula Filatélica 

 • Realizações do CCCC 

 • Geminações 

 • Aula Filatélica 
 

FOTOGRAFIA 
 

• Secção Filatélica da AAC • Momentos na história da Secção  
 

PINTURA 
 

Exposição de pintura a óleo, com obras dedicadas ao tema 

COIMBRA da artista convidada Maria Albertina Arnaut Dinis.  
 

Estas obras estão incluídas no leilão. 
 

- Milagre das Rosas - (óleo sobre tela 70x90cm com moldura) 

- Serenata de Coimbra - (aguarela 49x65cm com moldura) 

- Noniano - (óleo sobre tela 70x90cm com moldura) 

- Coimbra uma Mulher - (óleo sobre tela 30x50cm sem moldura) 

- Canção de Coimbra - (óleo sobre tela 80x60cm com moldura) 
 

Maria Albertina Arnaut Dinis, nasceu a 7 de Setembro de 1946 em 

Lourenço Marques (Maputo) – Moçambique. Depois de viver a 

adolescência em Portugal, casou e regressou a Moçambique. Dedica-se 

nessa altura à pintura, como autodidacta, quando volta a Portugal, na 

década de 80, começa em tempo parcial por pinturas em gessos e faianças, 

especializando-se em pintura de porcelana, chegando mesmo a fazer várias 

exposições, algumas delas no estrangeiro. No final dos anos 80 interessa-se 

pela técnica de pintura a óleo e desenvolveu também uma técnica para 

trabalhar escamas de peixe, interagindo com outros materiais mais nobres, 

como o fio de prata, o fio de ouro e também o estanho. Usa esta técnica 

para a elaboração dos chamados “registos”, onde para além destes 

materiais, usa tecidos nobres como veludos, brocados de seda e organza. 

Em 1998 fez os seus primeiros trabalhos em vitral, bem como trabalhos 

designados por “três dimensões” e ensaiou também a pintura em seda 

natural. Nos últimos dois anos além de continuar a sua pintura a óleo, 

ensaia e desenvolve também trabalhos nas técnicas de aguarela e acrílico. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


