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A presente direção estará em funções, até às próximas eleições que
decorrerão em 2013.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2012
- Edição de 2 números da revista “Cábula Filatélica, um deles dedicado às Secções
Culturais da AAC.

- Organização de posto de correio com carimbo comemorativo e
lançamento de inteiro postal dos 50 anos do Dia do Estudante. Foi
usado nesse dia um carimbo comemorativo da efeméride, em
Coimbra, editado pelos CTT, que funcionou num posto de correio
temporário no edifício da AAC.

- Participação em Coimbra, entre 4 e 7 de outubro de 2012, na reunião anual de Professores
de Matemática.
A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra, com o
apoio da Associação de Professores de Matemática, a Escola
Secundária Quinta das Flores, os CTT – Correios de Portugal e a
Federação Portuguesa de Filatelia, organizou uma mostra de
reproduções de selos dedicados ao tema Matemática. Além disso,
o evento contou com um posto de correio que funcionou no dia 4
de outubro, e um carimbo comemorativo do evento.
- O blogue da Secção Filatélica da AAC (http://sfaac-filatelia.blogspot.pt/) venceu mais um
prémio, desta vez internacional.
Na International Philatelic Literature Exhibition (Exposição Internacional de Literatura
Filatélica) - Iphla 2012, realizada em Mainz, na Alemanha, de 2 a 4 de novembro, e
organizada pela German Philatelic Federation BDPh, a SFAAC foi galardoada com uma
Medalha de Prata pelo seu blogue, na categoria de sites web.
Além do blogue, também 2 obras editadas em CD pela SFAAC foram premiadas também
com medalha de prata:
História e Filatelia – I, coord. de Isabel Maria Freitas Valente e João Rui Pita, Coimbra,
SFAAC/CEIS20, 2011. ISBN: 978-989-97339-1-6.
e
História e Filatelia – II. Portugal e a Europa: uma história contada através dos selos
portugueses, coord. de Isabel Maria Freitas Valente e João Rui Pita, Coimbra,
SFAAC/CEIS20, 2011. ISBN 978-989-97339-2-3.
Nesta exposição (IPHLA 2012) foram a concurso mais de 550 participantes do mundo
inteiro.
Realce para o facto do prémio obtido pelo blogue da SFAAC ter sido a 2ª melhor
participação portuguesa.
O blogue já tinha recebido a medalha de Vermeil na XXI Exposição Filatélica Nacional
Póvoa do Mar 2011 na classe de Literatura Filatélica, realizado em dezembro de 2011. E
ainda o Prémio nacional “ANÍBAL QUEIROGA” – Melhor Website de Filatelia, dado pela
Federação Portuguesa de Filatelia, para o melhor website português em 2010.
- Apoio na organização do posto de correio com carimbo comemorativo e inteiro postal da
Fundação Portuguesa - A Comunidade contra a Sida, realizado no dia 12 de dezembro de
2012, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra.
- Aquisição da atualização 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, bem como da página oficial da Secção, presente em
http://filatelica.aac.uc.pt/

- 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 ordinário da Federação Portuguesa de Filatelia, realizado em
Aveiro, em 1 de dezembro de 2012, organizado pela Secção de Filatelia e Numismática do
Clube dos Galitos, 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 abril de 2012, para a Direcção da Secção
Filatélica da AAC.

