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Direcção: 
 
Presidente:   Carolina Henriques Pereira   n.º 1177 
Vice-Presidente:   Alena Pantyushina Cardoso    n.º 1190 
Tesoureiro:   Nuno Tarcísio Gaspar de Oliveira Cardoso n.º 988 
Secretário:   Cláudia Alexandra Soares Fernandes  n.º 1186 
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Mesa do Plenário:    
 
Presidente:   José António da Silva Martins Cura  n.º 985 
Vice-Presidente:  Mariana Miguel Santos    n.º 1189 
Secretário:   Sara Filipa Dias Cunha     n.º 1188 

 
 

 
 
 
 

Esta direcção esteve em funções até 05-01-2017. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2016 

 
- Comemorações do 51º aniversário da Secção Filatélica da AAC, com almoço convívio, 
lançamento e apresentação da medalha comemorativa dos 50 anos da SFAAC, pelo autor 
João Bracons Carneiro, tertúlia e troca de selos bem como a votação no selo e bloco mais 
bonitos de 2015. 

 
 
- Edição de 2 números da revista “Cábula Filatélica”, o n.º 30 e o n.º 31, um deles 
particularmente dedicado às Instituições de Coimbra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 4 

- Visita do senhor Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.  
 

O Ex.mo Sr. Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa 
visitou no dia 17 de Abril o edifício da Associação Académica de Coimbra, no âmbito das 
comemorações da crise académica de 1969. 
O senhor Presidente, depois de descerrar uma placa evocativa da sua visita, visitou as 
Secções Culturais e Desportivas da AAC, bem como os Núcleos de Estudantes. Visitou 
então a Secção Filatélica na sua sala, onde foi recebido pela Presidente da Direcção, 
Carolina Henriques, José Cura, presidente do Plenário da Secção e pelo ilustre sócio 
Professor Doutor Carlos Freire de Oliveira, amigo pessoal do Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa. Acompanhado pelo Presidente da Direcção Geral da AAC, José Dias, pelo 
Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado, por vários vereadores, por Alberto 
Martins presidente da AAC à data dos acontecimentos e outras individualidades, o 
Presidente prestou homenagem a todos os estudantes e membros dos órgão da AAC. 
Na Secção Filatélica, apesar da breve visita, partilhou a sua opinião e entusiamos pela 
Filatelia. 
Filatelista em criança, assinou o nosso Livro de Honra, com uma mensagem de incentivo e 
agradecimento. Agradeceu ainda a oferta da medalha dos 50 anos da SFAAC para a sua 
colecção de medalhística, o livro de Carimbos Comemorativos de Coimbra e o inteiro 
postal comemorativo dos 50 anos da Secção Filatélica. O Sr. Presidente da República 
partilhou a sua paixão de infância por selos, possuindo, por exemplo o 1º selo do Brasil. 
Apesar da curta visita, foi com imenso gosto e alegria que recebemos a figura primordial da 
democracia portuguesa, que a crise académica iniciada a 17 de Abril de 1969 ajudou a 
construir. 
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- A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra ganhou em maio de 2016, em 
Viana do Castelo, vários prémios na classe de Literatura Filatélica, atribuídos durante a 
Lubrapex 50 anos, organizada pela Federação Portuguesa de Filatelia com apoio dos CTT – 
Correios de Portugal, do Município de Viana do Castelo e da FEPA - Federação Europeia 
de Associações Filatélicas. Este certame filatélico decorreu de 26 de Abril a 1 Maio na 
cidade nortenha. 
Os galardões, premiaram o livro editado pela SFAAC: “Carimbos Comemorativos de 
Coimbra” de António Bracons e José Cura com medalha de Prata Grande. 
O blogue oficial da Secção foi premiado com medalha de Prata. O blogue está alojado no 
endereço: http://sfaac-filatelia.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 ( 
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 Grande. 
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, com colecções clássicas e temáticas. 
No dia do Jantar de Palmarés a SFAAC aproveitou a ocasião para entregar ao Director de 
Filatelia dos CTT, os diplomas respeitantes ao melhor selo e melhor bloco do ano 2015, 
votados pelos sócios da Secção Filatélica. Foi entregue o diploma para melhor selo da 
emissão “2015 Ano Internacional dos Solos” e o melhor bloco para a emissão “Questão 
Coimbrã”. O Director de Filatelia dos CTT agradeceu o galardão e informou que era uma 
iniciativa inédita, pois não há mais nenhum outro clube filatélico a ter uma acção 
semelhante. 

 

       
 

- Divulgação dos carimbos de 1º dia de Portugal do ano de 2016. 
 
- Divulgação dos carimbos de 1º dia e comemorativos de Macau e Brasil do ano de 2016. 
 
- Divulgação dos planos de emissões filatélicas de Portugal, Macau, Brasil e França. 
 
- Divulgação da Secção e das suas actividades na imprensa regional e imprensa 
especializada, com destaque em várias ocasiões. 
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- Disponibilização online de vários números esgotados da revista Cábula Filatélica, numa 
política de partilha com a comunidade filatélica de edições que já esgotaram fisicamente. 

 
 
 
- Edição e lançamento dos livros: “As Aves (Não 
Pássaros) na Maximafilia” e “Aves de todo o 
Mundo” de José Gonçalves Couto da Costa. O 
lançamento ocorreu na Biblioteca Municipal 
Afonso Lopes Vieira, em Leiria a 9 de Julho de 
2016, sendo mais uma localidade a juntar às muitas 
outras onde a SFAAC já desenvolveu actividades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Envio de sugestões aos CTT para o plano nacional de emissões referente ao ano de 2017, 
bem como o aconselhamento a entidades sobre a necessária pressão para a realização de 
emissões filatélicas sobre a temática  
Eis as sugestões apresentadas: 
100 anos das aparições de Fátima [ACEITE] 
300 anos do início da construção da Biblioteca Joanina [ACEITE] 
100 anos do nascimento de Luís de Albuquerque, matemático e historiador [ACEITE] 
400 anos do falecimento de John Napier, o inventor dos logaritmos 
Centenário do nascimento de Edward Lorenz (1917-2008), um dos "pais" do CAOS, autor 
do célebre artigo científico "Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a 
Tornado in Texas” 
Leonardo da Vinci desenhou os poliedros da obra de Luca Pacioli 
300 anos do nascimento de D'Alembert 
500 anos do falecimento de Luca Pacioli 
 
- Disponibilização de spot de vídeo de promoção da Secção, que passou nas noites da 
Queima 2016 e Latada 2016. 
 
- 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. 
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- A Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra foi premiada com 2 Prémios de 
Mérito Filatélico de Literatura relativos ao ano de 2015 pela Federação Portuguesa de 
Filatelia (FPF), entregues na comemoração do Dia do Selo a 1 de Dezembro de 2016, em 
Lisboa. Os Prémios de Mérito Filatélico de Literatura, referentes ao ano de 2015, atribuídos 
pela Federação Portuguesa de Filatelia (FPF), foram para o blogue da SFAAC (http://sfaac-
filatelia.blogspot.pt) com o prémio "Aníbal Queiroga” para o Melhor Blog de Filatelia, e o 
Prémio “Carlos Trincão – Outras Obras”, para a edição “Atas do Congresso de Filatelia 
2015” publicado pela Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra após a 
realização do Congresso de Filatelia realizado na cidade em Março de 2015. 
Foram já vários os prémios nacionais de Literatura recebidos pela SFAAC ao longo dos 
últimos anos (desde 2010), devido à aposta na qualidade dos conteúdos de literatura 
disponibilizados aos nossos sócios e filatelistas em geral. 

             
 
- 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 16:00 às 18:00 e continuidade do trabalho de secretaria regular que uma boa 
gestão da Secção Filatélica exige. 
 
 
- Durante este mandato foram inscritos 5 (cinco) novos sócios na Secção Filatélica da 
AAC. 
 
- Realização de eleições, durante o mês de Janeiro de 2017, para a Direcção da Secção 
Filatélica da AAC. 
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- Participação nos Congresso ordinários da Federação Portuguesa de Filatelia, realizados 
em Lisboa, em Março e Dezembro de 2016, onde foi debatido o futuro da filatelia em 
Portugal e com a presença da maioria dos clubes federados. 
 
- Para a história deixamos o registo das oito penhoras bancárias de que a Secção Filatélica 
foi vitima no ultimo ano, o que causou transtorno no dia a dia, uma preocupação extra à 
gestão dos nossos parcos recursos, mas que, mais ou menos rapidamente, a Direcção Geral 
resolveu. 
 
- Por ordem da Direcção Geral a Secção Filatélica alterou o cabeçalho dos nossos ofícios. 
 
- Por ordem da Direcção Geral a Secção Filatélica cancelou a conta bancária do BPI, aberta 
nos anos oitenta e que sempre nos serviu bem. 
 
- Por ordem da Direcção Geral a Secção Filatélica abriu conta bancária no Montepio. 
 
- Edição do livro de “Actas do Congresso de Filatelia 2015” publicado pela Secção 
Filatélica da Associação Académica de Coimbra após a realização do Congresso de 
Filatelia realizado na cidade em Março de 2015 
  
- Envio das remessas de carimbos comemorativos de Portugal aos sócios do Clube de 
Coleccionadores de Carimbos Comemorativos, correspondentes ao 1.º e 2.º semestres de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A todos os interessados informamos que existe um exemplar especial, mais completo, deste 
relatório de actividades 2015-2016 da Secção Filatélica da AAC onde se reúne toda a 
informação para memória futura, em 2 volumes encadernados com ________ páginas no 
total e que pode ser consultado a pedido. 


