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A presente direção estará em funções, até às próximas eleições que
decorrerão em 2014.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2013
- Edição de 2 números da revista “Cábula Filatélica, um deles dedicado às Secções
Desportivas da AAC.

- Edição da obra "Carimbos Comemorativos de Coimbra - Um passeio pela vida da
Academia e da Cidade" de António Bracons e José Cura, uma das mais importantes obras
filatélicas dedicadas à cidade de Coimbra.

- Colaboração com os CTT em Coimbra no lançamento da emissão “Rota das Catedrais –
2º grupo”, com os selos da Sé Velha e Sé Nova de Coimbra.
- Organização e edição de postais máximos relativos à Sé Velha e Sé Nova de Coimbra.
- As edições da SFAAC (DVD's): "História e Filatelia I" e "História e Filatelia II. Portugal
e a Europa: uma história contada através dos selos portugueses" de Isabel Maria Freitas
Valente e João Rui Pita (investigadores do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século
XX da Universidade de Coimbra - CEIS20 e sócios da Secção Filatélica da AAC)
venceram mais um prémio internacional, desta vez na exposição 'Croatia in the European
Union - A Meeting of Friends', International Stamp Exhibition - 'Croatia 2013', que
decorreu na Gallery 'Klovićevi dvori' em Zagreb, Croácia, entre os dias 26 e 30 de junho de
2013. Ambas as participações foram agraciadas com medalha de Prata Grande.
- A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra ganhou no dia 21 de setembro
de 2013, em Évora, vários prémios na classe de Literatura Filatélica na Ebora 2013 - XIII
Exposição Filatélica Nacional – Bilateral Portugal / Bulgária, organizada pela Confraria
Timbrológica Meridional de Évora com apoio da Federação Portuguesa de Filatelia e CTT
– Correios de Portugal.
Os galardões, premiaram o livro editado em 2013: “Carimbos Comemorativos de Coimbra”
de António Bracons e José Cura com medalha de Prata Dourada e um Prémio Especial do
Júri, com 77 pontos, pela qualidade da obra. O blogue oficial da Secção foi também
premiado com medalha de Prata Dourada, sendo considerado o melhor na área filatélica na
Internet, também com 77 pontos. Além dessas participações a Secção Filatélica da AAC
levou a concurso o seu site: filatelica.aac.uc.pt (67 pontos) e a revista “Cábula Filatélica”
(65 pontos), ambos agraciados com medalha de Prata.
Além destas participações na classe de Literatura Filatélica por parte da SFAAC, vários
sócios da Secção foram agraciados com excelentes classificações, provando-se a força na
filatelia nacional.
- Comemorações do 48º aniversário da Secção Filatélica da AAC, com almoço convívio,
lançamento de um número da revista Cábula Filatélica, palestra sobre Correio Ferroviário e
troca de selos
- Disponibilização online de vários números esgotados da revista Cábula Filatélica, numa
política de partilha com a comunidade filatélica de edições que já esgotaram fisicamente.
- Evocação do prémio obtido na Croácia pelos nossos sócios Isabel Valente e João Rui Pita
pelo Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, no seu comentário dos domingos na TVI, das 2 obras
que tiveram edição conjunta da Secção Filatélica da AAC e do CEIS20 .
- Realização

de spot de vídeo de promoção da Secção, que passou nas noites da Queima
2013 e Latada 2013.
- 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 atividades, 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 na Exposição Filatélica Bilateral Portugal – Bulgária, e Exposição Filatélica
Inter-Regional, realizada em Évora, em outubro de 2013.
- Participação em reuniões do Conselho Cultural da AAC.
- Envio de sugestões aos CTT para o plano nacional de emissões referente ao ano 2013,
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 2013, para a Direcção da Secção
Filatélica da AAC.
- Participação nos Congressos ordinários da Federação Portuguesa de Filatelia, realizados
em Lisboa, em Março de 2013, e no Porto em Dezembro de 2013, onde foi debatido o
futuro da filatelia em Portugal e com a presença da maioria dos clubes federados.

