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Esta direcção esteve em funções até às eleições que decorreram em 6-11-2014.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2014
Este relatório de actividades é elaborado num período de transição, entre os
relatórios anuais (pelo ano civil) que fazíamos até agora, e os relatórios de
mandato (que serão feitos no futuro). Assim, este tem o seu inicio em Janeiro
de 2014 e decorre até as eleições para os corpos gerentes da SFAAC
realizadas a 06/11/2014.
- Edição de 2 números da revista “Cábula Filatélica, um
deles dedicado às Faculdades da UC.

O número 27 apresentou dois interessantes artigos sobre marcas de Coimbra: de Correio
Ferroviário, Condução Coimbra-Serpins e Serpins Coimbra e uma rara e antiga marca
"Segura", equivalente aos atuais Registos. Além desses artigos, falou-se de filatelia
temática ("Ilustres edis de Portugal" e sobre os Descobrimentos) e artigos de opinião.
Realce ainda para um artigo sobre filatelia na Catalunha e outro sobre o Estádio Cidade de
Coimbra visto através da filatelia, maximafilia e cartofilia.
Já o número 28, pretendeu ser uma homenagem às Faculdades da Universidade de
Coimbra, como fontes de saber, numa série de números especiais que se iniciou em 2012
(dedicados às Secções Culturais e Secções Desportivas da AAC). Neste número,
mostramos a história das Faculdades ilustradas com selos e outras peças filatélicas
relacionadas com as suas áreas de atuação, sendo de realçar os vários selos que ilustram

aspetos da Universidade de Coimbra (Torre da Universidade, 700 anos da Universidade,
Reforma Pombalina, etc.). Destaque ainda para o selo da Emissão Comemorativa do
Centenário do Ministério das Obras Públicas de 1952 ilustrando o edifício da Faculdade de
Letras. Este número contou com o apoio da Queima das Fitas 2014, e faz parte do seu
programa cultural.
- Colaboração com os CTT em Coimbra no lançamento das emissões “150 anos do Instituto
Geofísico da Universidade de Coimbra” e “Património UNESCO: Universidade de
Coimbra, Alta e Sofia»“.
- De 21 a 27 de Abril de 2014 o Grupo Filatélico da Associação Humanitária de Dadores de
Sangue, organizou em Alcains (Castelo Branco) uma mostra de filatelia, na sede da Junta
de Freguesia local. A exposição decorreu no âmbito das comemorações do 10º aniversário
da fundação da Associação de Dadores de Sangue da Beira Interior Sul (ADSBIS), sedeado
naquela localidade.
A exposição foi visitada por muitos alunos do Agrupamento de Escolas local.
A Secção Filatélica da AAC participou nesta mostra com a colecção "Aula Filatélica".
- No dia 9 de Maio de 2014 realizou-se o 2º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning, na
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

O 2º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning foi concebido como um espaço de partilha de
professores que usam ou pretendem usar jogos e outras aplicações interativas em contexto
educativo, reportando as reacções dos alunos e o impacte nas suas aprendizagens.
A Secção Filatélica da AAC participou neste evento, com uma Mostra Filatélica sobre o
tema com o título "A Informática ao serviço da Sociedade - Educação e Jogos".
- Organização de uma Mostra Filatélica no lançamento oficial da emissão dos “150 anos
do Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra”, na Sala dos Exames Privados da
Reitoria da Universidade de Coimbra , no dia 31 de Outubro, com destaque para as
emissões sobre a Universidade de Coimbra.
- Organização de uma Mostra Filatélica de temática Científica com várias coleções
relacionadas com as Ciências em geral, e com a Matemática em particular, durante o 7º
Encontro Luso-brasileiro de História da Matemática, realizado em Óbidos de 15 a 19 de
outubro. Foi ainda apresentado um vídeo de selos do mundo sobre história da Matemática.
Durante o evento foi apresentado um site dos selos de Matemática: Philamat
(http://philamat.blogspot.pt/) numa acção conjunta entre a Sociedade Portuguesa de
Matemática, a British Society for the History of Mathematics e a Secção Filatélica da AAC.
O website, preparado pela SFAAC, apresenta a abordagem filatélica da história da
Matemática no mundo, segundo a visão de Robin Wilson, presidente da British Society for
the History of Mathematics e um renomado divulgador internacional da matemática.

O evento teve um carimbo comemorativo dedicado ao matemático Sebastião e Silva
quando se comemoraram 100 anos do seu nascimento, sendo disponibilizado pelos CTT um
envelope postal especial e editado pela SFAAC um selo personalizado.
- Organização e edição de postais máximos relativos ao matemático Sebastião e Silva
- Criação de postais máximos do Jardim Botânico da UC e da Universidade de Coimbra –
Património Unesco da Humanidade (Via Latina, interior da Biblioteca Joanina, Museu das
Ciências, Faculdade de Letras e Colégio da Graça – Rua da Sofia)
- Realização de um artigo acerca do Instituto Geofísico da UC, de âmbito filatélico, para a
revista Rua Larga.
- Divulgação da Secção e das suas atividades na imprensa regional e imprensa
especializada, com destaque em várias ocasiões.
- Comemorações do 49º aniversário da Secção Filatélica da AAC, com almoço convívio,
lançamento de número da revista Cábula Filatélica, tertúlia 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.
- Realização de spot de vídeo de promoção da Secção, que passou nas noites da Queima
2014 e Latada 2014.
- 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 em reuniões do Conselho Cultural da AAC.
- Envio de sugestões aos CTT para o plano nacional de emissões referente ao ano de 2015,
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).

Eis as sugestões apresentadas:
150 anos da Questão Coimbrã
250 anos do nascimento de José Feliciano de Castilho, escritor
250 anos do nascimento de Manuel Maria Barbosa du Bocage, escritor
150 anos do nascimento de Artur de Almeida Ribeiro, político
200 anos do falecimento do naturalista luso-brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira
100 anos do falecimento do escritor Ramalho Ortigão
100 anos do nascimento do poeta Ruy Cinatti (1915-1986)
100 anos do nascimento do poeta Tomaz Kim (1915-1967)
100 anos do nascimento do historiador José Sebastião da Silva (1915-1994)
650 anos do nascimento de Tomé Pires (1465-1540), feitor das drogarias no Oriente, autor
da Suma Oriental
650 anos do nascimento de Jorge Ferreira de Vasconcelos (1515-1585), dramaturgo
100 anos da publicação da revista modernista Orpheu
450 anos da publicação do Itinerário do mestre Afonso, relatando a sua viagem entre
Ormuz e Portugal
600 anos da conquista de Ceuta e decorrendo daqui introdução em Portugal do título de
duque
Inteiros postais:
50 anos da Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra
- Realização de eleições, durante o mês de Novembro de 2014, para a Direcção da Secção
Filatélica da AAC.
- Participação no Congresso ordinário da Federação Portuguesa de Filatelia, realizado em
Lisboa, em Março de 2014, onde foi debatido o futuro da filatelia em Portugal e com a
presença da maioria dos clubes federados.
- Edição da obra "Catálogo de Carimbos Comemorativos de Portugal 2005-2013" o único
no género em Portugal

