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Filatelia
A Sfaac edita novo catálogo

A 
Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra (Sfaac) acaba de apre-
sentar uma nova edição do seu catálogo de carimbos comemorativos (CC).

Esta é já a 4.ª atualização do catálogo que é, já há mais de vinte anos, o 
único em Portugal que se dedica a esta classe filatélica, a Marcofilia Comemorativa.

A sua 1.ª edição veio a público em 1982 e referia-se aos CC emitidos de 1977 a 1981. 
A 2.ª edição apresentava os carimbos de 1982 a 1998. A 3.ª os carimbos de 1999 a 
2004. A atual edição contém todos os emitidos de 2005 a 2013.

Tal como aconteceu com as edições anteriores, esta também aparece melhorada 
através da introdução de novos capítulos, lista cronológica, lista por localidade, esta-
tísticas, notas aos gráficos, conteúdos extra, conclusão e, por fim, a apresentação de 
todas as suas edições bibliográficas.

A edição e apresentação do catálogo foi um dos atos das celebrações do 49.º ani-
versário da Sfaac, que decorreram no Mini-Auditório Salgado Zenha do edifício da 
AAC e que se completaram com uma visita à feira de velharias e colecionismo na 
praça Velha, o almoço de confraternização, ao qual se seguiu a tertúlia, A caminho 
dos 50 e uma sessão de troca de selos.

Esta secção filatélica tem, em si, um outro clube, fundado em 1977, que é o Clube 
de Colecionadores de Carimbos Comemorativos (CCCC). Este clube tem um serviço, 
o único existente presentemente em Portugal, de apoio aos seus associados, forne-
cendo-lhes, ao preço de custo, todas peças filatélicas com CC, emitidas pelos vários 
agrupamentos filatélicos do País. O CCCC possui, em reserva, o maior conjunto do 
País, de CC, posterior a 1977, estando apto a satisfazer a maioria dos pedidos que lhe 
cheguem.

No campo editorial da Marcofilia Comemorativa, para além dos catálogos já refe-
ridos, o CCCC editou, no ano passado, o livro Carimbos Comemorativos de Coimbra. 
Nesta extensa obra de marcofilia são reproduzidos todos os carimbos deste tipo, que 
foram usados em Coimbra, sendo que cada um deles foi acompanhado de um texto 
justificativo da sua emissão. 

Tal como os seus catálogos de carimbos, esta obra é, não só útil a todos os filate-
listas, mas também indispensável a todos os que se interessam pela história postal da 
cidade.

O seu antigo boletim filatélico, criado em 1967, deu lugar em 1982, à Cábula 
Filatélica, a qual já vai no seu 25.º número. 

O primeiro grande evento que realizou foi a Effeu – Exposição Filatélica e 
Filumenística aberta apenas à participação de estudantes universitários de Portugal 
Continental, insular e ultramarino e que se realizou de 12 a 19 de março de 1967. 
Desde então foram muitos os eventos 

Facto curioso e interessante para uma temática de história de Portugal é o re-
gisto do cinquentenário da Crise Académica de 1962 que abalou o Estado Novo. O 
facto foi assinalado com a emissão, em 24 de março de 2012, do bilhete-postal Dia do 
Estudante. Na ocasião, foi usado um CC em Coimbra e outro em Lisboa.

Os interessados em seguir as atividades da Sfaac podem fazê-lo através dos blo-
gues: http://sfaac-filatelia.blogspot.pt/ e http://filatelica.aac.uc.pt/historia.php

e o catálogo pode ser pedido por email para: filatélica@academica.pt

Geada de Sousa


