
terça-feira, 19 de abril de 2016

Presidente da República visita Secção Filatélica da Assoc.
Académica de Coimbra

51º aniversário da
Secção Filatélica
da Associação ...

Bilhete Postal
comemorativo da
visita do presidente
da ...

Um visita à
República

Presidente do
Município de
Albufeira procede à
abertura ...

Apresentação
Cábula Filatélica
n.º 27 e n.º 28

O Exmo 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  Direção  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 enalteceu o trabalho da Academia, prestando 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 coleção 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.

Já em 1987, por ocasião do Centenário da AAC, a Secção Filatélica da AAC recebeu a visita do dr.  Mário
Soares, à altura, Presidente da República.
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O Mensageiro do Algarve n.º 12

Caros leitores,

aqui vos deixamos O Mensageiro do Algarve n.º 12, onde podem ver as diferentes atividades filatélicas que se
realizaram no Algarve no ultimo trimestre de 2015.

Boas leituras.

O Mensageiro do Algarve n.º 12 from mensageiro2013

sábado, 5 de março de 2016

Publicada por Amigos da Filatelia AF à(s) 22:39 Sem comentários:

Etiquetas: informações

Federação Portuguesa de Filatelia já tem Direção

Caros leitores,

hoje  conforme noticiado  em mensagens  anteriores  hoje  foi  eleita  a  Direção  da  Federação  Portuguesa  de
Filatelia. Os elementos eleitos foram os seguintes:

Presidente: Pedro Marçal Vaz Pereira

1º Vive-presidente: João Maria da Silva Violante

2º Vice-presidente: João Manuel Lopes Soeiro

Tesoureiro: Nuno Tarcísio Gaspar de Oliveira Cardoso

Secretário:  Raul Manuel Andrade Leitão

Vogal: Rui Miguel Matos Alves

Vogal: José Manuel Martins da Silva Pereira

Suplente: Júlio Manuel Pedroso Maia

Suplente: Fernando Alberto Mendes Calheiros

Segundo informação que temos houve dos clubes em volta desta nova direção da FPF e na aprovação das
contas, não havendo qualquer clube que se tenha colocado ao lado do Eng. Vitor Jacinto.

No entanto, da sondagem feita neste blog aberta a todos que visitavam, verificou-se que dos 21 votos 2 foram a
favor da recandidatura dos membros demissionários e os restantes não concordavam. Dos inúmeros sites/blog's
que os clubes têm nenhum publicitou as eleições nem se pronunciou a favor ou contra sobre os fatores que
obrigaram a que maioritariamente a direção da FPF se demitisse.

Da  nossa  parte,  esperamos  ter  contribuído  para  o  debate  deste  assunto  e  fazemos  votos  que  a  filatelia
portuguesa possa evoluir no melhor sentido possível.

Para quem queira melhor conhecer  o enquadramento  que  levou  a esta eleição,  para além de mensagens
anteriores e respectivos comentários recomendamos uma visita ao forum http://www.selos-postais.com/forum
/index.php?topic=13191.0

sábado, 27 de fevereiro de 2016

Eleições para a FPF-APD com lista única.

Caros leitores,

após o pedido de alguns coleccionadores que não têm ligação à federação mas que nutrem um especial carinho
pela filatelia portuguesa e que leram a nossa mensagem com alguma apreensão informamos de acordo com a
correspondência que recebemos e as notícias que nos vão chegando, após algumas diligências iniciais por
parte da FPF que indicavam não estarem a ser cumpridos o procedimentos legais exigíveis, neste momento
parece que os principais responsáveis da Federação Portuguesa de Filatelia – APD já estão a atuar dentro da
legalidade.  Porém,  por  parte  do  único  membro  não  demissionário  da  Direção  Portuguesa  de  Filatelia,
nomeadamente o Eng. Vítor Jacinto, têm sido invocadas publicamente várias questões processuais tais como
numa primeira fase não conhecer as contas que estão a ser apresentadas e numa segunda fase as mesmas
não terem sido objeto de discussão e aprovação em reunião de direção da federação. O Eng.º Vítor Jacinto
levanta ainda suspeitas de gastos não autorizados pela Direção da FPF, demarcando-se do relatório de contas
que será apresentado no próximo dia 5 de março.
À  data  que  publicamos  esta  notícia  já  é  conhecido  que  só  se  apresentará  uma  lista  a  concorrer,  sendo
encabeçada por Pedro Vaz Pereira e restantes membros demissionários.
Para terminar e uma vez que não encontramos publicado na internet qualquer alusão ao próximo congresso de
filatelia informamos os nossos leitores de que:

Dia 5 de Março de 2016 na sala Tsar do Tsar  Lisbon Hotel pelas 10:30 realizará-se a primeira
chamada  para  a  sessão  extraordinária  para  eleição  da  Direção  da  Federação  Portuguesa  de
Filatelia;

15.400 folhas com selos, cartas, postais e
jornais antigos de 220 filatelistas
portugueses, ...
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“Quando aparece ...
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No mesmo dia na sala Tsar do Tsar Lisbon Hotel pelas 11:30 realizará-se a primeira chamada para a
sessão ordinária para:

Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas de Atividades, as Contas e o
Balanço, elaborado pela Direção e respeitantes ao exercício de 2015.

1. 

Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas de gerência da Direção, respeitantes ao exercício
de 2015.

2. 

Apreciação do relatório do Conselho Disciplinar, referente ao ano de 2015.3. 

Fixação da quota federativa e do valor do cartão de filatelista para o ano de 2017.4. 

Designação do local de realização da próxima sessão ordinária do congresso da FPF – APD.5. 

Interessante  de  verificar  que  caso  não  estejam  presentes  delegados  de  agrupamentos  federados  que
representando um mínimo  de metade  dos  votos possíveis  o  congresso  iniciará-se  30  minutos  depois com
qualquer número de presenças.  Posto isto, verificamos que o tempo que medeia a eleição da direção e o
congresso ordinário para aprovação de contas poderá ser de 30 minutos.

Uma vez que estas eleições para a FPF estão envoltas em tanta polémica, consideramos nós que é importante
questionar os leitores deste blog sobre o seguinte: “Considera que os elementos de direção que se encontram
demissionários  agiram  bem  ao  recandidatar-se  no  dia  5  de  março?”  A  sondagem  encontra-se  numa
miniaplicação à direita.

Publicada por Amigos da Filatelia AF à(s) 10:03 Sem comentários:

51º aniversário da Secção Filatélica da Associação Académica de
Coimbra

Caros leitores,

aqui vos deixamos a notícia das comemorações do 51.º aniversário da Secção Filatélica da Associação Académica
de Coimbra comemora que se realizam hoje.
O dia inicia-se com a já tradicional visita à Feira de Velharias de Coimbra, realizada na Praça Velha, onde se podem
adquirir ou admirar material filatélico de grande interesse.
Depois de almoço, serão apresentadas a medalha comemorativa dos 50 anos da SFAAC e o livro de Atas do
Congresso de Filatelia realizado em 2015.
Haverá ainda a eleição do selo e bloco mais bonitos do ano passado.
A tarde termina com um agradável convívio com um Porto de Honra e bolo de aniversário partilhado pelos
presentes.
Durante estas 5 décadas a SFAAC tornou-se uma referência incontornável no panorama filatélico nacional, pelo
trabalho árduo e de qualidade na divulgação e na promoção da filatelia nas suas várias modalidades ou classes.
A Secção de Filatelia da A.A.C., fundada por um grupo de estudantes filatelistas, teve desde sempre um papel
importante na Academia, na cidade de Coimbra e em todo o país, como atesta a realização aos quatro anos de
vida, da VIIª Exposição Filatélica Nacional "AEmipex 69" bem como muitas outras mostras, salões e jornadas
filatélicas ao longo dos mais de cinquenta anos de existência.
Da sua atividade, que a torna hoje um dos mais importantes núcleos filatélicos da região Centro, destaca-se a
criação em 1977 do "C.C.C.C.- Clube de Coleccionadores de Carimbos Comemorativos", ainda hoje o único do
género no país dedicado a esta área da filatelia, e a edição da revista "Cábula Filatélica", conhecida em todo o país
e distinguida internacionalmente.
Única secção filatélica na Europa que pertence a uma Associação de Estudantes e através dos seus mais de mil
sócios, é atualmente uma voz viva da filatelia no panorama nacional.

Os Amigos da Filatelia desejam muitos parabéns a todos os membros da Secção Filatélica e que continuem a
contribuir para o enriquecimento da filatelia lusitana durante muitos anos.

Para todos os que tenham interesse em conhecer melhor a Secção Filatélica da Associação Académica de
Coimbra aconselhamos a visita às seguintes páginas:
http://filatelica.aac.uc.pt/
http://sfaac-filatelia.blogspot.pt/

Festa dos

Tabuleiros em selo
Caros leitores, aqui vos
deixamos mais um selo
do 1.º grupo da emissão
base de 2011, que entra
em circulação no dia 21
de Fevereiro de 20...

Emissão
de selos
Prémio
de

Arquitetura Aga Khan
Caros leitores, no
próximo dia 6 de
Setembro, será colocada
em circulação mais uma
série de selos, desta vez
a temática é o prémio ...

CTT - Plano de
Emissões e de Filatelia
2012 atualizado
Caros leitores, hoje
deixamos-vos aqui uma
lista referente ao plano
de emissões (livros) e de
filatelia de 2012
atualizado em Junho de
...

A Internet e
coleccionismo (as
vantagens da internet)
- Possibilidade de
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Numismática :    
http://forum-
numismatica.com
/portal.php Filatelia:   
http://w...

Selos
"Festas

Tradicionais
Portuguesas" 3.º grupo
Caros leitores, deixamos
aqui a imagem dos selos
e respetivos dados
técnicos da série de
selos "Festas
Tradicionais Portugues...

Eleições
para a
FPF-APD
com lista
única.
Caros

leitores, após o pedido
de alguns
coleccionadores que não
têm ligação à federação
mas que nutrem um
especial carinho pela
filatel...

Prémios da Federação
Portuguesa de Filatelia -
APD
Caros leitores, aqui vos
deixamos a lista dos
premiados pela
Federação Portuguesa
de Filatelia - APD, para
2010. PRÉMIOS DE
LITERATUR...

EBORA
2013 -
XXIII

Exposição Filatélica
Nacional Bilateral
Portugal / Bulgária
Caros leitores,
recebemos agora
informação da Confraria
Timbrológica Meridional
"Armando Álvaro Bóino
de Azevedo" que estão
...
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domingo, 21 de fevereiro de 2016
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Conteúdos Multimédia na Mostra de Coleccionismo Museu
Municipal de Faro (Fevereiro 2016)

Caros leitores,

aqui vos deixamos dois vídeos que elaboramos para serem apresentados na mostra de coleccionismo que se
encontra patente até ao dia 28 de fevereiro.

Vídeo apresentado na inauguração da exposição relembrando os 10 anos de atividade

Vídeo que esteve em exibição durante a mostra de coleccionismo 

sábado, 20 de fevereiro de 2016

Publicada por Amigos da Filatelia AF à(s) 08:40 Sem comentários:
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Como reconhecer o valor de uma coleção

Caros leitores,

deixamos aqui dois vídeos de como são analisadas as coleções quando se pretende vender. O vídeo está em
inglês, no entanto poderá ser muito útil para muitos leitores que herdaram coleções e pretendem desfazer-se
das mesmas.

Saliento aqui os diferentes tipos de coleções que este comerciante define:

A grande coleção;

A coleção especializada

A coleção normal

A coleção de criança;

Folhas de selos;

Coleções promocionais;

Coleções portofólios;

Stock de comerciantes.

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016

Academia Nacional de Belas Artes (180 anos)
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Caros leitores,

aqui vos deixamos a imagem do inteiro postal comemorativo dos 180 anos da Academia Nacional de Belas
Artes.

Pormenor do selo impresso e carimbo comemorativo

terça-feira, 16 de fevereiro de 2016

Publicada por Amigos da Filatelia AF à(s) 07:17 19 comentários:

Etiquetas: informações

Direção da Federação Portuguesa de Filatelia - APD demitiu-se

Caros leitores,

tivemos conhecimento que no próximo dia 5  de  Março de 2016,  se realizarão eleições para a Direção da
Federação  Portuguesa  de  Filatelia  -  APD na  parte  da  manhã  e  na  parte  da  tarde  realizará-se  o  normal
congresso para aprovação de contas de 2015.

Tudo indica que estas eleições decorrem de conflitos entre elementos de direção, no entanto, a forma rápida
como estes conflitos estão a ser tratados tentando afastar os elementos que questionam determinadas posturas
e procedimentos estão a fazer com determinados procedimentos legais não sejam tidos em conta, sendo que
certamente este assunto se arrastará durante mais tempo.

Não será tempo de em Portugal se avançar com outra Federação de Filatelia, no qual façam parte clubes
filatélicos portugueses que hoje em dia não se identificam com esta Federação?

domingo, 14 de fevereiro de 2016
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Clube Filatélico do Uruguai

Caros leitores,

aqui vos deixamos um documento PDF no qual podem ter acesso a carimbos comemorativos do Uruguai

Recomendamos ainda o site: http://www.clubfilatelicodeluruguay.com/
www.clubfilatelicodeluruguay.com/Marcofilia/MarUyCap10_7.pdf

terça-feira, 9 de fevereiro de 2016
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Site de filatelia

Caros leitores,

aqui vos deixamos mais um endereço para um site sobre filatelia:
http://encyclopaediaphilatelica.net/en/home

Os Amigos da Filatelia http://osamigosdafilatelia.blogspot.pt/
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quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016
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CTT - Plano de Emissões de Filatelia 2016

Caros leitores,

aqui vos deixamos uma pequena lista dos selos que são esperados colocar em circulação pelos CTT no ano de
2016:
Emissão Base:
Desportos Radicais (Windsurf; Paddle Surf; Ski; Snowboard; Queda Livre)

Temáticas Internacionais:
Ecologia (Emissão Europa)
UPMED (Peixes do Mediterrâneo)
Santuários Marianos (comum à Áustria e Alemanha)
Jogos Olimpicos do Rio de Janeiro
Lubrapex (50 Anos)

Temáticas Nacionais:
Mamíferos Predadores de Portugal
Vinhas de Portugal
Museus Centenários (Grão Vasco e Abade Baçal)
Bairros Típicos
Cafés Históricos
Cante Alentejano
Calçada Portuguesa
Industria Conserveira
Tesouros Portuguese
Brasões de Armas do Exercito
Rádio Pública
450 anos da publicação de "In Theoricas Planetarum Georgii Purbachii Annotationes" de Pedro Nunes

1.º Voo Militar em Portugal
Vultos da História e da Cultura
500 do Correio em Portugal
As nossas Cidades

Emissões Conjuntas com:
França
Índia
República do Vietname

Madeira:
Festas Fim de Ano

Açores:
Turismo Sustentável

Mais informação em:
http://sfaac-filatelia.blogspot.pt/2016/01/plano-de-emissoes-filatelicas-de.html

https://www.ctt.pt/dotAsset/17bdab20-6c46-4bb5-ba78-8f1402a0529d.pdf

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016
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Mostra de Colecionismo - Museu Municipal de Faro

nucleofilateliafaro@gmail.com Nucleo Filatelia Faro de Slidely by Slidely Slideshow

Caros amigos,

aqui vos deixamos algumas imagens da inauguração da mostra de colecionnismo que abriu ontem ao público no
Museu Municipal de Faro.
Nesta  exposição  os  visitantes  poderão  apreciar  a  criatividade  na  apresentação  de  coleções  e  respetivas
relíquias que os seus organizadores têm juntado ao longo dos anos. Destacamos a apresentação do 1.º selo
emitido no mundo  (black  penny),  o 1.º  selo emitido  em Portugal  (D.ª  Maria II),  selos feitos  com materiais
exóticos,uma coleção de Inteiros postais dos CTT alusivos aos “Costumes Portugueses”, um coleção de Inteiros
postais sobre “Chafarizes de Lisboa”, uma coleção denominada “Sim também estive preso no Aljube”, uma
coleção sobre a evolução da moeda de escudo, uma coleção de carros miniatura (Pilotos Portugueses) entre
outras igualmente interessantes.

Algumas das Coleções patentes:
Aviação Comercial Portuguesa
As Fábulas de Esopo
1941 – Série B – Costumes Portugueses
FDC's de Portugal uma breve abordagem

quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

Portugal - Selos com impressão em relevo
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Dia Mundial do Compositor (15 de janeiro)

Caros leitores,

aqui  vos  deixamos  duas imagens  do painel  que  se encontra  exposto  na  biblioteca da  Escola  Secundária
Pinheiro e Rosa, que desta vez assinala com selos o Dia Mundial do Compositor.

"este dia surgiu com o intuito de honrar os compositores existentes no mundo, que contribuem com a sua arte
para o fluir das emoções humanas, ao eternizar pequenos momentos e sensações da vida em música.
O ato da criação é, por si só, nobre, mas a produção musical convoca, a um tempo, competências múltiplas,
temperamento de emoções e coordenação de estruturas, ritmo, harmonias e muita paixão.
O compositor cria pedaços de vida, reinventa-a, molda-a e torna-a perene nos seus constantes movimentos. 
Está mais do que provado o efeito benéfico da música nas crianças. Para além do aumento da sua capacidade
de concentração e do raciocínio matemático, ela trabalha várias memórias: a auditiva, a afetiva e a táctil. Uma
criança será sempre mais feliz se estiver rodeada de música. E numa idade em que o domínio do vocabulário
ainda não é total, mais sentido faz a apropriação musical, que ajudará no (re)conhecimento de emoções e na
sua partilha."

terça-feira, 12 de janeiro de 2016
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Coleção Filatélica sobre Electricidade

Caros leitores,

aqui vos deixamos a imagem da coleção de Francisco Galveias alusiva à Electricidade que foi colocada hoje em
exposição na Escola EB 2/3 Dr. José Neves Júnior.

Ligações

sérgio pedro. Modelo Simple. Imagens de modelos por konradlew. Tecnologia do Blogger.
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