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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2014-2015
- 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»“ e “Questão Coimbrã”. E
dos Inteiros postais do Portugal dos Pequeninos e dos 725 anos da
Universidade de Coimbra, ambos com carimbo comemorativo
- 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
colecções 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 de 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.
- A Secção Filatélica da AAC realizou a 14 de Março (sábado), integrado nas
comemorações dos seus 50 anos, um congresso de filatelia, onde pretendeu
retomar o hábito de discutir filatelia em Portugal. Propôs-se que a discussão
seja tanto ao nível técnico, mas também ao nível das organizações que fazem
filatelia (clubes, federação, entidade postal, entidade reguladora e entidades
apoiantes). Este evento pretendeu retomar os hábitos de discussão saudável e
construtora de um futuro.
Deste congresso foram editadas as respectivas actas.
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- Edição do número 29 da revista “Cábula Filatélica, especialmente dedicado
aos 50 anos da SFAAC.
- A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra ganhou no em
Setembro de 2015, em Vila Nova de Gaia, vários prémios na classe de
Literatura Filatélica, atribuídos durante a “Gaya2015”- XXV Exposição
Filatélica Nacional e Inter-Regional, organizada pelo Clube de
Coleccionadores de Gaia, com apoio da Federação Portuguesa de Filatelia,
CTT – Correios de Portugal, do Município de Vila Nova de Gaia e da Escola
Secundária Almeida Garrett. Este certame filatélico decorreu de 2 a 6 de
Setembro na cidade nortenha.
Os galardões, premiaram o livro editado pela SFAAC: “Carimbos
Comemorativos de Coimbra” de António Bracons e José Cura com medalha
de Vermeil.
O blogue oficial da Secção foi premiado também com medalha de Vermeil.
São dadas a conhecer as actividades da Secção, a história postal de Coimbra e
eventos filatélicos que decorrem no país.
Além dessas participações, a Secção Filatélica da AAC levou a concurso o seu
site (http://filatelica.aac.uc.pt/) e a revista “Cábula Filatélica”, ambos
agraciados com medalha de Prata.
A edição “Catálogo de Carimbos Comemorativos de Portugal (2005-2013)”,
foi premiada com Medalha de Prata.
Com certeza que mais estes prémios serão um incentivo para a SFAAC no
sentido de continuar a promover a edição de obras filatélicas.
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.
Durante a exposição foram editados 5 carimbos comemorativos e 1 belo
inteiro postal que reproduz uma guitarra de Coimbra e a partitura do famoso
fado de Coimbra “Samaritana” de autoria do autor gaiense Álvaro Cabral.
Uma belíssima peça filatélica para a história postal de Coimbra.
- A Secção visitou, em Maio de 2015, a Escola Básica Eugénio de Castro, em
Coimbra, a convite do seu Clube de Património, para uma sessão de
divulgação de filatelia.
Foi feita uma pequena apresentação, com uma "1ª Aula Filatélica".De seguida
oferecemos vários selos e outro material onde as crianças mostraram grande
entusiasmo. E logo ali, começaram as trocas. Foi feito o convite para
escreverem para casa, tendo a Secção também oferecido os selos para fazer
circular as cartas.
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-O Congresso de Homenagem ao Embaixador Calvet de Magalhães decorreu
na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, nos
dias 13 e 14 de Abril de 2015. Este evento contou com um carimbo
comemorativo e selo personalizado.
- Divulgação da Secção e das suas actividades na imprensa regional e
imprensa especializada, com destaque em várias ocasiões.
- Comemorações do 50º aniversário da Secção Filatélica da AAC, com almoço
convívio, lançamento de número da revista Cábula Filatélica, tertúlia e troca
de selos, colocação de uma placa comemorativa dos 50 anos da Secção
Filatélica no corredor ao lado das nossas salas, lançamento de um inteiro
postal e do carimbo comemorativo.
- Edição de uma medalha comemorativa dos 50 anos da Secção Filatélica da
AAC.
- 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 2015 e Latada 2015.
- 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, 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.
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- A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra foi premiada com
2 importantes galardões nacionais. Os Prémios de Mérito Filatélico de
Literatura, referentes ao ano de 2013, atribuídos pela Federação Portuguesa de
Filatelia (FPF), foram para o blogue da SFAAC (http://sfaacfilatelia.blogspot.com/), com o prémio "Aníbal Queiroga” para o Melhor
Blogue de Filatelia e o prémio Prémio “Godofredo Ferreira" para Melhor
Livro de Filatelia, atribuído ex aequo ao livro editado pela
SFAAC: “Carimbos Comemorativos de Coimbra”, escrito pelos nossos sócios
António Bracons e José Cura. O outro livro premiado é também de um nosso
sócio, Francisco Matoso Galveias, com o título “Os Bombeiros na Filatelia
Portuguesa”.
Os prémios foram entregues no Centro Cultural de Belém em Lisboa, durante
as comemorações nacionais do Dia do Selo e do 60º aniversário da FPF.
Além desses prémios foram entregues outros prémios, sendo os directores da
Secção Filatélica da AAC, Nuno Cardoso e José Cura galardoados com a
Medalha de Serviços Inestimáveis da FPF, uma das mais importantes
distinções nacionais de filatelia. O Presidente da FPF, Pedro Vaz Pereira
congratulou a Secção Filatélica da AAC pelo seu trabalho em prol da filatelia
em Coimbra e no país.
O blogue da SFAAC assume-se como um meio de promoção, informação,
notícias e conteúdos filatélicos de qualidade. No blogue são dadas a conhecer
as actividades da Secção, a história postal de Coimbra e eventos filatélicos que
decorrem no país.
- A Federação Portuguesa de Filatelia (FPF) anunciou os vencedores dos
Prémios de Mérito Filatélico de Literatura relativos ao ano de 2014, que foram
entregues na comemoração do Dia do Selo a 5 de Dezembro em Lisboa, tendo
a Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra foi premiada com 3
desses importantes galardões nacionais.
Os Prémios de Mérito Filatélico de Literatura, referentes ao ano de 2014,
atribuídos pela Federação Portuguesa de Filatelia (FPF), foram para a página
da SFAAC (http://filatelica.aac.uc.pt/) com o prémio "Aníbal Queiroga” para
o Melhor Website de Filatelia, o prémio “O PHILATELISTA” – Melhor
Periódico para a Revista “Cábula Filatélica” e o Prémio “CARLOS
TRINCÃO” – Outras Obras para o “Catálogo de Carimbos Comemorativos de
Portugal (2005-2013)” editado pela Secção Filatélica da Associação
Académica de Coimbra.
No ano passado, a SFAAC tinha vencido destes prémios: "Aníbal Queiroga”
para o Melhor Blogue de Filatelia e o Prémio “Godofredo Ferreira" para

6

Melhor Livro de Filatelia, atribuído ao livro editado pela SFAAC “Carimbos
Comemorativos de Coimbra”, escrito pelos nossos sócios António Bracons e
José Cura.
- A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra ganhou em
Dezembro de 2014, em Viana do Castelo, vários prémios na classe de
Literatura Filatélica, atribuídos durante a Vianna 2014 - XXIVª Exposição
Filatélica Nacional, organizada pela Associação de Filatelia e Coleccionismo
do Vale do Neiva, em Viana do Castelo, com apoio da Federação Portuguesa
de Filatelia e CTT – Correios de Portugal. Este certame filatélico decorreu de
5 a 9 de Novembro no Centro Cultural de Viana do Castelo, na zona ribeirinha
da cidade.
Os galardões, premiaram o livro editado pela SFAAC: “Carimbos
Comemorativos de Coimbra” de António Bracons e José Cura com medalha
de Prata Dourada.
O blogue oficial da Secção foi premiado também com medalha de Prata
Dourada.
O blogue está alojado no endereço:
http://sfaacfilatelia.blogspot.com, onde são dadas a conhecer as actividades da Secção, a
história postal de Coimbra e eventos filatélicos que decorrem no país.
Além dessas participações, a Secção Filatélica da AAC levou a concurso o seu
site (alojado em http://filatelica.aac.uc.pt/) e a revista “Cábula Filatélica”,
ambos agraciados com medalha de Prata.
A mais recente edição, o “Catálogo de Carimbos Comemorativos de Portugal
(2005-2013)”, foi premiado com Medalha de Bronze Prateado.
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.
Durante a exposição foram editados 5 carimbos comemorativos e 1 inteiro
postal que reproduzem motivos da região e o Navio Hospital Gil Eanes, que se
encontra junto ao local exposição. Foi editada ainda 1 medalha comemorativa
que apresenta, em filigrana, um coração, logótipo da exposição e símbolo da
cidade de Viana do Castelo.
- Posto de correio do carimbo comemorativo: 25 Anos de Rastreio de Cancro
da Mama – Liga Portuguesa Contra o Cancro
Por iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o
Cancro, e com o apoio da Secção Filatélica da AAC e dos CTT - Correios de
Portugal, decorreu no dia 31 de Outubro, sábado, na Quinta das Lágrimas,
em Coimbra, um posto de correio com carimbo comemorativo dos "25 Anos
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de Rastreio de Cancro da Mama – Liga Portuguesa Contra o Cancro 19902015".
O posto de correio teve uma afluência agradável, com interesse demonstrado
pelos participantes do evento.
Houve ainda lugar à cerimónia protocolar da 1ª obliteração com os directores
dos CTT, Nuno Neves e José Pedro Carvalho.
- Envio de sugestões aos CTT para o plano nacional de emissões referente ao
ano de 2016, 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:
Centenário da morte de Mário de Sá-Carneiro, escritor
Centenário do nascimento de Aureliano Lima, escultor do ferro
Centenário do nascimento de Mário Dionísio, escritor da corrente
neorrealista
Centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, escritor
Centenário do nascimento de Vasco Magalhães Vilhena, filósofo e professor
200 anos da morte de D. Maria I "A Piedosa" (1734-1816)
Centenário do nascimento de Guilherme Braga da Cruz, jurista, historiador e
filatelista.
Centenário da morte de José Marnoco e Sousa, jurista e político
200 anos da morte de Domenico Vandelli (1730-1816), naturalista
150 anos do nascimento de António José de Almeida, presidente da
República
150 anos da morte de D. Miguel I "O Tradicionalista" (1802-1866)
200 anos do nascimento de D. Fernando II, O Rei Artista (1816-1885)
250 anos do nascimento de José Acúrsio das Neves (1766-1834), economista
político
A SFAAC recebeu a indicação por parte dos CTT que foram aceites 2 das
suas propostas: Centenário do nascimento de Mário Dionísio, escritor da
corrente neorrealista e Centenário do nascimento de Vergílio Ferreira,
escritor
- Participação no Congresso ordinário da Federação Portuguesa de Filatelia,
realizado em Lisboa, em Março de 2015, onde foi debatido o futuro da
filatelia em Portugal e com a presença da maioria dos clubes federados.
- Durante este mandato foram inscritos 10 (dez) novos sócios na Secção
Filatélica da AAC.
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- A Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra homenageou a Secção
Filatélica. Deslocou-se a Secção Filatélica da AAC ao almoço convívio do
Dia do Antigo Estudante da universidade de Coimbra, promovido
pela Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, no passado dia 6 de
Junho de 2015. Na cerimónia que decorreu depois do almoço, tarde porque o
calor era abrasador, apesar do local ameno, foram homenageados, com a
entrega dos “Prémios Excelência” entre outros, a Casa dos Pobres pelos seus
80 anos, o Portugal dos Pequeninos pelos 75 anos, a Secção de Rugby pelos
seus 60 anos e a Secção Filatélica pelos seus 50 anos e ainda entre as
individualidades foram homenageados, entre outros, Fernando Rolim, na área
do fado de Coimbra. O nosso muito obrigado por nos incluírem em tão
distinto grupo.
- Realização de eleições, durante o mês de Dezembro de 2015, para a
Direcção da Secção Filatélica da AAC.
A todos os interessados informamos que existe um exemplar especial,
mais completo, deste relatório de actividades 2014-2015 da Secção Filatélica
da AAC onde se reúne toda a informação para memória futura, em 2 volumes
encadernados com ____ páginas no total e pode ser consultado a pedido.

9

