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Filatelia
Os estudantes editam 
mais uma “Cábula”

A  Secção Filatélica da Associação Académica de 
Coimbra (Sfaac) lançou na última quinta-feira o 
número 29 da sua revista “Cábula Filatélica”. Este nú-

mero é inteiramente dedicado ao seu  50.º aniversário e nele os 
estudantes dizem-nos o que foi a história da secção filatélica e 
partilham com os seus associados algumas histórias de pes-
soas que passaram por ela ao longo deste meio século de vida, 
que teve o seu início no dia 23 de fevereiro de 1965. 

Este número da “Cábula Filatélica” é, em primeiro lugar, 
um repositório do que de mais importante aconteceu na vida 
da Sfaac. A revista viu o seu primeiro número publicado em 
abril de 1982. Foi antecedida pelo “Boletim Filatélico da Sfaac”, 
de que só foram editados dois números, ambos em 1967; se-
guiu-se o “Boletim de Marcofilia do Clube de Colecionadores 
de Carimbos Comemorativos”, que foi regularmente publi-
cado entre 30 de junho de 1977 a 30 de janeiro de 1982.

No seu seio a Sfaac alberga o Clube de Colecionadores de 
Carimbos Comemorativos (CCCC), clube que assegura a to-
dos os interessados a aquisição de um exemplar de cada um 
dos carimbos deste tipo emitidos pelos Correios. O CCCC 
editou e, tem vindo a atualizar regularmente, o seu Catálogo 
de Carimbos Comemorativos de Portugal. De há 30 anos 
para cá, este é o único catálogo português sobre este tipo de 
colecionismo filatélico. 

A abrir o presente número, Pedro Vaz Pereira, presidente 
da direção da Federação Portuguesa de Filatelia e sócio ho-
norário da Sfaac, realça o excelente trabalho realizado ao 
longo deste meio século por estes jovens universitários que 
estão em Coimbra apenas o tempo necessário para conclu-
írem os seus cursos e depois seguem a sua vida profissional 
noutros locais.

Também Raul Moreira, o diretor dos Serviços de Filatelia 
dos CTT, assina um artigo deveras interessante com o título 
“Colecionar selos postais”. O autor tece algumas considera-
ções sobre o que é colecionar e em apoio da sua tese trans-
creve um pequeno excerto de uma obra, que não identifica, 

de Jorge Luís Borges, e um outro de A Rough Guide to 
Psychology, de Christian Jarrete.

Selos portugueses conquistam mais um prémio O Grande 
Prémio Asiago de Arte Filatélico referente a 2014 foi atribuído à 
emissão dos “150 Anos do Instituto Geofísico da Universidade 
de Coimbra”. Esta emissão é do ateliê Design&Etc – Hélder 
Soares, entrou em circulação em 3 de outubro do ano passado 
e é formada por quatro selos e um bloco.

Este galardão é atribuído pelo Círculo Filatélico e 
Numismático “Sete Comune”, com o apoio do Ministério 
da Promoção Turística de Itália e da autarquia de Asiago, e 
tem o alto patrocínio da Presidência da República italiana. 

Esta é a mais alta distinção mundial para os selos postais. 
Os Prémios Asiago, criados em 1971, são considerados os 
Óscares da filatelia. 

Esta é a oitava vez que este galardão já foi atribuído a selos 
portugueses. As vezes anteriores foram em 1977, 1992, 2004, 
2006, 2009, 2010 e 2013. Os selos agora premiados mostram 
a falha geológica de Santo André na Califórnia (0,42 euros), a 
aurora boreal na Islândia (0,62), o furacão Elena visto a par-
tir do Space Shuttle Discovery (0,72) e alguns dos planetas do 
sistema solar (0,80). O bloco (2,80 euros) reproduz um postal 
do século XIX, que mostra o Observatório Meteorológico da 
Universidade de Coimbra.
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