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A 
Secção Filatélica da Associação 
Académica de Coimbra (Sfaac) co-
memorou o seu 48.º aniversário, 

no passado dia 23 de fevereiro, sábado. A 
cerimónia incluiu o lançamento do livro 
Carimbos Comemorativos de Coimbra 
e do n.º 25 da revista “Cábula Filatélica”, 
bem como uma excelente palestra de Acácio 
Horta Luz, denominada “O correio am-
bulante na região de Coimbra 1930-1972”, 
onde os presentes se deliciaram com os 
vastos conhecimentos do autor, nesta área 
ainda pouco estudada.

O dia iniciou-se com uma já tradicio-
nal visita à Feira de Velharias de Coimbra, 
realizada na praça Velha, onde se pôde ad-
quirir, ou só admirar, material filatélico de 
grande interesse. Depois de um agradável 
repasto no restaurante “Cantinho do Reis”, 
na baixa da cidade, os filatelistas desloca-
ram-se para o edifício da AAC, onde, no 
miniauditório Salgado Zenha, foi apresen-
tado o mais recente número da revista da 
Sfaac, “Cábula Filatélica”, com interessan-
tes artigos. 

Após isso, o filatelista Acácio Luz mos-
trou vários exemplares das marcas de dia 
das Conduções Coimbra-Serpins-Coimbra, 
Ramal de Alfarelos, Pampilhosa-Figueira 
da Foz-Pampilhosa e da Auto Ambulância 
Porto-Aveiro-Coimbra, estudo este que não 
era conhecido dos presentes, tendo sido, 
por isso, muito apreciado. Além disso, o au-
tor mostrou ainda um vasto conjunto de bi-
bliografia deste tema, enquadrando devida-
mente cada uma das fontes, referindo a sua 
qualidade e utilidade prática.

Por fim, os autores do muito esperado li-
vro Carimbos Comemorativos de Coimbra 
– Um passeio pela vida da Academia e da 
cidade mostraram a obra, acompanhando 
todos os carimbos comemorativos editados 
em Coimbra, desde 1854 até aos nossos dias, 
realçando as marcas de eventos organizados 
pela secção, ou o maior evento filatélico ja-
mais organizado na cidade da Lusa Atenas, 
a Aemipex 69. 

A tarde terminou com um agradável 
convívio com um Porto de Honra parti-
lhado pelos presentes.

Durante estas quase cinco décadas a 

Sfaac tornou-se uma referência incontor-
nável no panorama filatélico nacional, pelo 
trabalho árduo e de qualidade, na divulga-
ção e na promoção da filatelia, nas suas vá-
rias modalidades ou classes.

A Secção de Filatelia da AAC, 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 logo aos 
seus quatro anos de vida, da 7.ª Exposição 
Filatélica Nacional – “Aemipex 69”, bem 
como muitas outras mostras, salões e jorna-
das filatélicas ao longo dos mais de 40 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 Clube de Colecionadores de Carimbos 
Comemorativos (CCCC), 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 dis-
tinguida internacionalmente. 

Tal como nos números anteriores, o pre-
sente número da “Cábula Filatélica” apre-
senta variados assuntos. Consultando o seu 
índice vemos que, para além do habitual 
editorial, ela historia as comemorações do 
seu 47.º aniversário, o Dia do Estudante em 
Coimbra, a Mostra Filatélica comemorativa 
dos 900 anos de Coimbra, o Profmat 2012, 
Inteiro Postal e Carimbo comemorativo so-
bre a Sida, os Prémios, S. Teotónio, uma fi-
gura intemporal de Coimbra e do Mundo, 
Sigmund Freud, Fotografia Portuguesa 
– Proposta de emissão filatélica, Correio 
Ferroviário em Portugal – Condução 
Aveiro-Sa(e)rnada e Sernada, Aveiro, Ponte 
Vasco da Gama, A Filatelia e a Arquitetura 
Contemporânea, Pavilhão de Portugal 
Expo’98, Erasmus e À Conversa com… 
Jorge Fernandes. 

Neste mês de março a Sfaac abre nas 
quintas-feiras dias 7 e 21 e nos sábados 
9 e 13.

As suas atividades podem ser consulta-
das em: (página) http://filatelica.aac.uc.pt/
(blogue): http://sfaac-filatelia.blogspot.pt/

Geada de Sousa

Filatelia
Secção Filatélica da AAC 
festejou o seu aniversário
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Carneiro – (21/3 - 20/4)

Aproveite esta altura para reordenar a sua bi-

blioteca ou organizar as suas pastas no escritó-

rio, pois o trabalho mental é, agora, fácil de rea-

lizar. Pode, no entanto, sentir alguma dificuldade 

em ver imediatamente os frutos do seu esforço 

e o cansaço que se abate sobre si nessas situa-

ções pode fazê-lo sentir-se desencorajado. Não 

desanime e baseie sempre as suas decisões na 

sua visão global sobre a sua vida.
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Touro – (21/4 – 21/5)

Durante esta semana, o nativo de Touro terá 

de ser cauteloso na forma como se expressa. 

Alguns dias de tensão emocional vão fazer com 

que fique profundamente agradecido pelos bons 

momentos que viver. Lembre-se sempre que, ao 

sentir-se grato, a vida retribui-lhe com mais do 

mesmo, por tanto, deixe-se inundar pela ener-

gia tão positiva desse nobre sentimento que é a 

gratidão.

i
Gémeos – (21/5 – 21/6) 

Neste momento, use a sua energia para se pre-

parar para esforços futuros. No que diz respeito 

aos desafios que a vida lhe traz, poupe alguma 

dessa energia para que depois a possa rentabili-

zar de uma forma realmente efetiva. Questionar 

o sentido da vida pode também fazer parte deste 

processo, para que, quando seja necessário agir, 

a sua direção seja a mais acertada. Faça as mu-

danças que tem a fazer encarando a transforma-

ção como algo natural.

j
Caranguejo – (22/6 – 22/7) 

O nativo de Caranguejo irá encarar esta semana 

com muita calma. Atravessa agora uma fase de 

extrema originalidade, que leva ao surgimento de 

novas perspetivas sobre assuntos relativamente 

aos quais pensava já ter a sua opinião completa-

mente formada. Viverá dias de pura apreciação 

pelos prazeres da vida, em que sentirá estar em 

harmonia com a beleza e o bem-estar.  

k
Leão – (23/7 – 23/8)

Não consuma as suas energias até à última gota. 

Alie à capacidade de renovação a gestão ade-

quada de todos os seus recursos para não de-

sequilibrar – o que pode ser crítico. No aspeto 

amoroso, não se confunda, liberte-se, com cer-

tezas, do que de facto o incomoda, desconforta 

e domina. Confie na sua intuição e defenda-se 

com as devidas distâncias nos ambientes que o 

rodeiam.

l
Virgem – (24/8 – 23/9)

Nesta altura, aceite as profundas transforma-

ções que a vida lhe propõe. Sendo que a mudança 

é algo absolutamente natural, adote esta atitude 

positiva para que tudo flua sem barreiras. Podem 

surgir algumas dificuldades trazidas por condi-

cionalismos exteriores, por isso reconstrua a 

sua vida de dentro para fora. Procure alguma lei-

tura sobre autoconhecimento e pratique. 
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Balança – (24/9 – 23/10)

Esta semana a boa disposição reinará, enchendo 

os seus dias de humor e alegria. Não deixe que o 

mau tempo o afete, dê valor à essência das coi-

sas boas da vida e deixe-se levar pelo que real-

mente o preenche. Os nascidos no início do signo 

passarão por variados testes de autocontrolo. 

Ser-lhes-á pedido que definam os seus valores e 

objetivos, sendo que apenas os verdadeiros pro-

pósitos passarão no teste.

b
Escorpião – (24/10 – 22/11)

Este momento traz-lhe uma proposta desafia-

dora: arrumar o passado e aceitar o dom do per-

dão que existe em si. Enquanto enfrenta esta 

compet ição com cer ta tranquilidade e todo 

o empenho, a vida traz- lhe outra surpresa! 

Profissionalmente, tem de assumir mais respon-

sabilidades e gerir novas circunstâncias. No as-

peto pessoal, consegue finalmente prosseguir 

um compromisso com grande firmeza e levá-lo a 

um final feliz.

c
Sagitário – (23/11 – 21/12)

No seio familiar, apesar de o ambiente estar 

em tensão, quase ao rubro, não se demita do 

seu compromisso na gestão da ordem no lar. 

Surpreendentemente, poderá surgir aqui a fonte 

de paciência de que tanto necessita. As influên-

cias astrais darão uma ajuda determinante para 

encontrar a solução para um problema de natu-

reza estritamente pessoal, para o que pode con-

tar também com alguém especialmente amigo.

d
Capricórnio – (22/12 – 20/01)

O verdadeiro lugar de um Capricórnio é no palco 

da vida, transformando tudo à sua volta. Em 

breve terá oportunidade de fazer as mudanças 

necessárias de forma a reformar estruturas já 

existentes. Visto que os seus ideais são sem-

pre realizáveis, conte com os seus recursos para 

cumprir os seus sonhos. Como dizia o grande 

Fernando Pessoa, saibe que “as pedras que en-

contrar no seu caminho podem ajudá-lo a cons-

truir o seu castelo”.

e
Aquário – (21/1 – 19/2)

As influências desta fase colocam as suas capa-

cidades de comunicação em alta e elevam-lhe a 

criatividade para níveis de extremo talento em 

criação. Contudo, entusiasmo e energia ao má-

ximo não bastam para “levar a água ao seu moi-

nho”. Antes, necessita de conhecer e aprender 

sabiamente todo o processo. As relações fami-

liares passarão por um período de tensão devido 

à sua postura algo descomprometida e destituída 

de compreensão quanto a certas concessões.

f
Peixes – (20/2 – 20/3)

Paciência é crucial para equilibrar desafios pro-

fissionais repletos de ação e dinamismo, mas 

onde encontra obstáculos. São momenos deci-

sivos na sua carreira profissional. Em questões 

pessoais, não se exceda a dar. Defenda-se, tome 

espaço para si, reorganize-se desprendendo-se 

de problemas desnecessários e abra caminho 

para recompor energias. Não lamente estar a 

terminar um ciclo de vida; outro se inicia.

Previsões – Semana de 8 a 14 de março

Características dos nativos de Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tendem a existir de forma emocional e instintiva. São sonhadores, pacientes e amáveis, mas dificilmente 

tomam iniciativas para resolver os seus problemas. Sensíveis ao sofrimento dos outros. Dedicam-se a 

atividades solidárias com empenho e dão sempre mais do que recebem.

Ana Maria Baptista – Beja

Taróloga – Método Maya 

Gabinete aberto (Jardim do Bacalhau)
Contacto para marcação de consultas: 968117086


