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CULTURA

6
Mário Gago

A uma semana das eleições
para a Associação Acadé-
mica, Mário Gago faz um ba-
lanço das atividades
culturais na académica du-
rante o mandato. Apesar de
terem sido “poucas mas
boas”, o coordenador-geral
lamenta não se ter feito mais

Qual é o balanço que fazes

das atividades do Pelouro da

Cultura deste mandato?

Acima de tudo, acho que foram pou-
cas mas boas. Não fizemos muitas
atividades, mas tentámos compensar
por outro lado e fazer um acompa-
nhamento maior às secções culturais,
visto que também não é a Direção-
geral da Associação Académica de
Coimbra (DG/AAC) que tem a ativi-
dade cultural na académica. Foi
muito essa postura que adotámos
este ano.

Esse número reduzido de

atividades deveu-se a quê? Falta

de financiamento? 

A falta de financiamento na acadé-
mica em geral é um problema que
nós, DG/AAC, ainda não temos solu-
ção a curto prazo. As soluções que
temos são a longo prazo. O que ten-
tamos fazer agora é poupar o máximo
dinheiro possível e cabe a cada um ter
essa responsabilidade.

Esse poupar de dinheiro im-

plicou cortes nas atividades cul-

turais que a AAC poderia fazer?

Não necessariamente. Acho que con-
seguimos fazer tanto com menos.
Visto que temos 16 secções culturais,
não devemos ser nós a ter esse papel.
Acho que há muita coisa na cidade
que faz cultura, não tem de ser a
DG/AAC a fazer. Ela pode ajudar a
promovê-la, a complementar algu-
mas coisas, mas não somos nós que

vamos fazer cultura nem nunca
vamos ser. São, principalmente, as
secções.

Se essa criação de atividades

e organização deve ser feita

pelas secções, qual é o papel do

pelouro da Cultura? 

Infelizmente, ainda não está escrito
qual é  o papel do pelouro da Cultura
em lado nenhum. Cada pessoa faz do
pelouro aquilo que acha que é mais
proveitoso para a casa. Deve ter um
papel de proximidade com as secções,
de apoiar em tudo o que elas preci-
sam no dia-a-dia. Criar uma ligação
entre todas as instituições com a aca-
démica e fazê-los instruir essa cul-
tura. Não devemos estar na linha da
frente. É um papel muito mais de ges-
tão.

Até ao final do ano, ainda há

mais atividades programadas?a

enveredar por esta área? 

Sim, para além da revisão do regula-
mento interno, temos o apoio ao es-
petáculo do Salvador Martinha, no
TAGV, temos a revisão do regula-
mento das tunas, ainda vamos proce-
der à distribuição de verbas, pelo
Conselho Cultural, da Queima das
Fitas… temos mais atividades, mas
são mais coisas de gabinete.

Relativamente às secções

que estavam inativas?

As três que estavam inativas já estão
ativadas – a Secção Gastronómica, o
Grupo Ecológico e a SESLA. Não
posso dizer que o processo tenha sido
rápido, porque demorou quase um
ano. Mas já todas foram a eleições e
as pessoas estão muito motivadas. É
um ponto positivo para este ano, vol-
támos a ter as 16 secções culturais.

Ana Duarte e 

Daniel Alves da Silva

“Não somos nós que vamos fazer 
cultura nem nunca vamos ser”

Coordenador-geral do 
Pelouro da Cultura da

DG/AAC

Filatélica premiada no estrangeiro
Apesar de carente de

novos sócios estudantes,

a SFAAC venceu prémios

em duas competições de

literatura filatélica, que

decorreram na Alemanha

e no Brasil

A Secção Filatélica da Associação
Académica de Coimbra (SFAAC)
trouxe da International Philatelic
Literature Exhibition, realizada
entre os dias 2 e 4 de novembro,
dois prémios. A exposição, organi-
zada pela Bund Deutscher Philate-
listen (Federação de Filatelistas
Alemães), em Mainz, premiou o blo-
gue da SFAAC e dois livros-CD su-
bordinados ao tema “Filatelia e
Europa”. 
Os dois livros-CD foram também

premiados na exposição luso-brasi-
leira Lubrapex 2012, que decorreu
entre os dias 10 e 18 de novembro,
em São Paulo, no Brasil. Em ambas
as competições foram obtidas me-
dalhas de prata nas categorias em
que a SFAAC estava a concurso. 
A literatura filatélica envolve

atualmente plataformas online. Daí
surgiu a ideia da candidatura do blo-
gue, no festival alemão, integrando a
categoria de sites web, como explica
o tesoureiro da SFAAC, Nuno Car-
doso. Através de um sistema de pon-
tuação, o blogue obteve 68 pontos
pelo júri do concurso, tendo obtido
assim uma medalha de prata (as
medalhas são correspondentes não
a uma classificação ordenada dos
premiados, mas sim ao intervalo
onde o número total de pontos obti-
dos se encontra). 
Nessa exposição foram a concurso

mais de 550 participantes de todo o
mundo. O blogue já tinha recebido
a medalha de Vermeil, na XXI Ex-
posição Filatélica Nacional Póvoa do
Mar 2011 na classe de Literatura Fi-
latélica e o Prémio nacional “ANÍ-
BAL QUEIROGA” – Melhor
Website de Filatelia, dado pela Fe-
deração Portuguesa de Filatelia, em
2010. 

Muitos prémios, 
poucos estudantes 
A SFAAC surgiu em fevereiro de
1965, sendo “a segunda secção mais
antiga” da AAC, explica Nuno Car-
doso. Existe também um clube den-
tro da secção dedicado aos carimbos
comemorativos, criado em 1977,
onde se encontra reunido o maior
‘stock’ de carimbos comemorativos
do país e a única publicação nacio-
nal dedicada a esse assunto. 

Localizada no primeiro piso do
edifício da AAC, a secção está  aberta
àqueles que queiram aparecer. “Dis-
ponibilizamos todo o apoio aos só-
cios” seja na venda de material ou
na consulta dos vários catálogos de
selos mundiais, “sempre atualiza-
dos”, como informa o tesoureiro.
Mas o mais importante, frisa Nuno
Cardoso, é a “troca de experiências
entre filatelistas”, onde se aprendem
os truques deste passatempo com
aqueles que são mais entendidos. 
O diretor da SFAAC durante a pri-

meira metade da década de 80, João
Rui Pita, revela que se viveu nessa
época um “grande dinamismo”.
Havia vários tipos de sócios nessa
época, “desde sócios no liceu/ensino
secundário até sócios antigos estu-
dantes”. Hoje o cenário é diferente.
Há 250 sócios ativos que já não
estão em Coimbra. “Tivemos de re-

correr a filhos de filatelistas que es-
tudam cá”, revela Nuno Cardoso,
para a secção poder cumprir os es-
tatutos da AAC, que exigem uma
maioria absoluta de estudantes nos
órgãos da secção. Atualmente, cap-
tam-se sócios por proximidade. Os
colecionadores de selos são filhos de
colecionadores mais antigos.

“Os miúdos já não 
têm interesse nos selos”
O tesoureiro da SFAAC é perentório:
“os miúdos já  não têm interesse nos
selos”. Existem outras distrações, e
aponta também a cada vez maior
utilização de etiquetas e de taxas
pagas pelos utilizadores dos correios
como um fator da diminuição da
paixão pela filatelia. Deixaram de vir
contas com selos diferentes, perdeu-
se o ato de ver o selo que chegava em
cada carta. “Lembro-me de ser

miúdo e de cada vez que aparecia
um selo numa carta eu tirava e guar-
dava”, confidencia Nuno Cardoso.
Numa secção com objetivo de di-

namizar a filatelia, acabam-se por
criar laços, na tertúlia que contribui
para o “aprofundamento cultural”,
adita João Rui Pita. O mesmo con-
sidera a sua passagem pela direção
da SFAAC como uma “ótima expe-
riência”, no “partilhar e participar
na vida académica”.
Mas a atividade da secção conti-

nua. Será publicado mais um nú-
mero da revista, e está a ser
ultimada a saída de um livro sobre
carimbos comemorativos dedicados
só a Coimbra, nos próximos meses.
E apesar de parecer que estes pré-
mios “passam bastante despercebi-
dos”, como revela o antigo diretor,
“têm levado muito longe o nome da
AAC”. 

Daniel Alves da Silva

O interesse em colecionar selos já não é uma distração partilhada pelos generalidade dos estudantes 

STEPHANIE SAYURI PAIXÃO


