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A direcção da Secção Filatélica: 
 

 

Presidente:   Isabel Maria Freitas Valente    n.º 1135 
Tesoureiro:   Nuno Tarcísio Gaspar de Oliveira Cardoso n.º 988 
Secretário:   Sara Marta de Freire Rito   n.º 1127 
Coordenador do CCCC: João Pedro Almeida da Rocha     n.º 976 

 
 

Mesa do Plenário: 
 
Presidente:   José António da Silva Martins Cura n.º 985 
Secretário:   João Rui Couto da Rocha Pita  n.º 625 
Vogal:   Bruno José Campos Quaresma  n.º 990 

 
 
 
 
 
 

A presente direcção estará em funções, até às próximas eleições que 
decorrerão em 2012. 



 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2011 

 
 

 
 
- Comemoração dos 46 anos da Secção Filatélica da AAC com 2 momentos. O 1º momento 

foi composto por um jantar, seguido de 
visita ao COC-C Centro (Centro 
Operacional de Correio do Centro), em 
Taveiro, onde os sócios da SFAAC 
tiveram a oportunidade de conhecer o 
funcionamento desta importante 
estrutura dos correios. O 2º dia das 
comemorações incluiu uma visita à 
Feira das Velharias, na Praça do 
Comércio, um para o almoço convívio e 
uma tarde de troca de selos e 
confraternização filatélica. 
 
 
 

 
 
 
- Organização, em parceria com a 
Câmara Municipal de Coimbra e os 
CTT, da Mostra Filatélica dos 900 anos 
de Coimbra, com carimbo 
comemorativo da efeméride e um 
inteiro postal, em Maio de 2011.  

 
 
 
 
 



- Lançamento da obra de João Rui Pita e Isabel Maria Freitas Valente: "À Descoberta da 
Europa na filatelia portuguesa", numa edição da SFAAC.  
 
- Exposição: «Portugal e a Europa – Uma história contada através dos selos portugueses», 
uma mostra de cartazes sobre os selos portugueses que destacam os momentos mais 
marcantes da Integração Europeia de Portugal. Organização da Secção Filatélica da 
Associação Académica de Coimbra (SFAAC) e Centro de Estudos Interdisciplinares do 
Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20), com apoio dos CTT - Correios de 
Portugal e do CIEJD. A mostra de cartazes conta a história da integração europeia através 
dos selos, destacando os momentos mais marcantes da integração Portuguesa, desde a 
adesão à CEE até aos nossos dias.  
A exposição: «Portugal e a Europa - Uma História contada através dos Selos Portugueses» 
esteve presente em vários locais do país, mais concretamente em várias escolas onde 
foram e serão apreciados as várias reproduções de selos da temática "Portugal e a Europa". 
Datas e locais de passagem da exposição durante o ano de 2011 (depois do evento se ter 
iniciado em 2010): 
 

03 Janeiro 2011 31 Janeiro 2011 Agrupamento de Escolas Dr. Acácio de Azevedo,  
Oliveira do Bairro 

1 Fevereiro 2011 28 Fevereiro 2011 Escola Secundária da Gafanha da Nazaré  
01 Março 2011 31 Março 2011 Escola B. 2/3 João Afonso de Aveiro 
02 Abril 2011 30 Abril 2011  Escola Secundária  Mário Sacramento, Aveiro 
06 Maio 2011 13 Maio 2011 Escola Secundária de Ílhavo  
01 Junho 2011 30 Junho 2011 Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar 

 
 
A exposição «Portugal e a Europa - uma 
história contada através dos Selos 
Portugueses» circulou pelas escolas do 
arquipélago da Madeira.  
A exposição itinerante «Portugal e a 
Europa - uma história contada através 
dos Selos Portugueses» esteve patente na 
Galeria de Arte Francisco Franco no 
Funchal de 24 de Janeiro a 14 de 
Fevereiro.  
Esta iniciativa contou com os apoios da 
Escola Secundária Francisco Franco, do 
Funchal, da Direcção Regional de 
Educação da Região Autónoma da 
Madeira e do CEIS20 - Centro de 
Estudos Interdisciplinares do Século XX 
da Universidade de Coimbra, e foi uma 
organização da Secção Filatélica da 
Associação Académica de Coimbra. 
Depois disso passou por várias escolas 
da Região: 
 
 



- EBS de Machico – 11 a 18 de Março de 2011 
- EBS da Ponta do Sol – 22 a 31 de Março de 2011 
- EB23 de Gonçalves Zarco (Funchal) – 01 a 08 de Abril de 2011 
- EBS da Ribeira Brava – 27 de Abril a 06 de Maio de 2011 
- Comemorações dos 25 anos de Adesão à União Europeia e Dia da Europa 
(Centro de Congressos do Casino da Madeira) – 09 de Maio de 2011 
- EBS de Santana – 10 a 18 de Maio de 2011 
- EBS do Porto Moniz – 19 a 27 de Maio de 2011 
- EBS Dr Ângelo Augusto da Silva (Funchal) – 30 de Maio a 03 de Junho de 2011 
- EB23 de São Roque (Funchal) – 06 a 09 de Junho de 2011 
- EBS da Calheta – 13 a 17 de Junho de 2011 
 
E ainda as escolas que irão receber a Exposição no 1º período do ano lectivo 2011/2012: 
 
- EBS do Porto Santo 
- EBS de Santa Cruz 
- EBS de São Vicente 
- EBS do Carmo (Câmara de Lobos) 
- APEL – Escola Complementar do Til (Funchal) 
 
A Exposição «Portugal e a Europa – 
uma história contada através dos selos 
portugueses» esteve patente, em Julho 
de 2011, no Estabelecimento Prisional 
Regional de Aveiro, numa iniciativa do 
Europe Direct de Aveiro, da SFAAC e 
do EPRA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- II Jornadas de História e Filatelia, organização conjunta do CEIS20 (Centro de Estudos 
Interdisciplinares do século XX) e da SFAAC (Secção Filatélica da AAC), realizadas no 
dia 2 de Junho de 2011, na sede do CEIS20. Os selos portugueses, tal como acontece 
noutros países, retratam bem os diferentes momentos da história de Portugal.  
As II Jornadas tiveram várias intervenções de especialistas em diferentes áreas do saber e 
uma mesa redonda. Sendo que a comunicação de encerramento foi proferida pelo 
filatelista Eurico Lage Cardoso. 
 
 
 
 



- Organização de uma mostra filatélica no 
âmbito do Congresso Luso-Brasileiro de 
História das Ciências, que decorreu em 
Coimbra, de 26 a 28 de Outubro de 2011, 
com carimbo comemorativo da efeméride e 
respectivo posto de correio. Estiveram 
expostas colecções alusivas a Coimbra e a 
Ciências.  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aquisição da actualização do catálogo mundial de selos "Yvert et tellier"  
 
- Manutenção do serviço de novidades filatélicas mundiais e de carimbos comemorativos 
de Portugal aos nossos sócios. 
 
- Manutenção de todos os nossos serviços de apoio aos nossos sócios e à filatelia Coimbrã. 
 
- Manutenção do blogue da Secção em: http://sfaac-filatelia.blogspot.com onde sócios e 
não sócios acompanham as actividades  
 
- Abertura da Secção Filatélica ao público uma ou duas vezes por semana: às 5ª 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 no Congresso da Federação Portuguesa de Filatelia, realizado em Póvoa de 
Varzim, em Março de 2011, organizado pelo Associação Poveira de Coleccionismo, onde 
foi debatido o futuro da filatelia em Portugal e com a presença da maioria dos clubes 
federados 
 
- Participação em reuniões do Conselho Cultural da AAC. 
 
- Envio de sugestões aos CTT para o plano nacional de emissões referente ao ano 2012, 
bem como o aconselhamento a entidades sobre a necessária pressão para a realização de 
emissões filatélicas sobre a temática Coimbrã (Câmara Municipal, Reitoria da 
Universidade e outras entidades). 
 
- Realização de eleições, durante o mês de Março de 2011, para a Direcção da Secção 
Filatélica da AAC. 
 
 
 
 
 
 



PUBLICAÇÕES EDITADAS  
 
 
Portugal e a Europa – Uma História contada através dos Selos Portugueses (Catálogo), 4ª 
edição Coimbra, SFAAC, 2011. ISBN 978-989-96167-8-3 
 
Portugal e a Europa – Uma História contada através dos Selos Portugueses (Catálogo), 5ª 
edição Coimbra, SFAAC, 2011. ISBN 978-989-97339-3-0 
 
"História e Filatelia I - I jornadas de História e Filatelia". 
  
"História e Filatelia II - Portugal e a Europa: Uma história contada através dos selos" 
 
 
PRÉMIOS RECEBIDOS 
 
Este ano a Comissão dos prémios de Literatura da Federação Portuguesa de Filatelia 
premiou a Secção Filatélica da AAC com 2 galardões relativos a publicações de 2010: 
 
Prémio “GODOFREDO FERREIRA” – Melhor Livro 
Isabel Freitas Valente e João Rui Pita, edição SFAAC 
“À descoberta da Europa na Filatelia Portuguesa”  
 
e 
 
Prémio “ANÍBAL QUEIROGA” – Melhor Website de Filatelia 
(http://sfaac-filatelia.blogspot.com) 
Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra 
 
A Direcção da SFAAC endereça os particulares parabéns aos autores do livro temático "À 
descoberta da Europa na Filatelia Portuguesa" e aos colaboradores deste blogue, que vêem 
assim reconhecido o seu esforço na promoção da filatelia em Coimbra, em Portugal e no 
mundo, levando a público as actividades da Secção, história postal de Coimbra, divulgação 
de novas emissões filatélicas e carimbos e muitas outras actividades filatélicas realizadas no 
país. 
Com certeza que estes 2 prémios são um incentivo para a SFAAC no sentido de continuar a 
promover a edição de obras filatélicas, como se prevê no ano de 2012. 
 
Blogue vence prémio na Exposição Filatélica Nacional  
 
O blogue da SFAAC obteve um prémio, desta vez na XXI Exposição Filatélica Nacional 
Póvoa do Mar 2011 na classe de Literatura Filatélica, com uma medalha de Vermeil.  
Depois de vencer o prémio anual de Literatura Filatélica da FPF, mais um reconhecimento 
do trabalho realizado. 
 


