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Filatelia
Sairam mais 
dois números 
da Cábula Filatélica    

A
Secção Filatélica da Associação Académica de 
Coimbra (Sfaac) apresentou no dia 24, os últi-
mos dois números (27 e  28) da sua revista Cábula 

Filatélica, que correspondem aos meses de abril e maio.
O número de abril tem dois interessantes arti-

gos sobre marcas postais de Coimbra: uma de Correio 
Ferroviário, da Condução Coimbra-Serpins e Serpins 
Coimbra e uma rara e antiga marca “Segura”, que corres-
ponde aos atuais Registos. 

Além desses artigos, fala-se também de filatelia temá-
tica em dois interessantes temas Ilustres edis de Portugal 
e sobre os Descobrimentos e ainda artigos de opi-
nião. Realce também para um artigo sobre a filatelia na 
Catalunha e um outro sobre o Estádio Cidade de Coimbra 
visto através da filatelia, maximafilia e cartofilia.

Segundo o comunicado da Sfaac, o número de 
maio, pretende ser uma homenagem às faculdades da 
Universidade de Coimbra, como fontes de saber, numa 
série de números especiais que se iniciou em 2012 (de-
dicados às secções culturais e secções desportivas da 
AAC). Neste número mostra-se a história das faculda-
des ilustradas com selos e outras peças filatélicas rela-
cionadas com as suas áreas de atuação, sendo de realçar 
os vários selos que ilustram aspetos da Universidade 
de Coimbra (Torre da Universidade, 700 anos da 
Universidade, Reforma Pombalina, etc.). Destaque 
ainda para o selo da emissão comemorativa do cente-
nário do Ministério das Obras Públicas de 1952 ilus-
trando o edifício da Faculdade de Letras. Este número 
da revista mostra também o selo da emissão Datas 
da História. 700 Anos da Universidade em Portugal 
(1990), o selo UEFA Euro 2004 - Cidades Anfitriãs, 2004 
(Coimbra) e o das 7 Maravilhas de Portugal, 2007 (Paço 

da Universidade de Coimbra). 
Para além destes, há outros aspetos que fo-

ram também homenageados f ilatelicamente, 
como a sua edificação (Faculdade de Letras) ou o seu pa-
trimónio (Bíblia de Abravanel), mas também os seus pro-
fessores, estudantes ou homenageados (Honoris Causa), 
mas que não tiveram cabimento nesse artigo, mas sim 
nos relacionados com as várias faculdades.

A tarde do dia 24 foi reservada para o convívio e troca 
de peças filatélicas e também para esclarecimento sobre 
algumas dúvidas sobre franquias ou percursos de algu-
mas peças, pois neste tipo de encontros há sempre douto-
res dispostos a ajudar os caloiros candidatos às diversas 
licenciaturas filatélicas

A inscrição como sócio da Sfaac está aberta 
a todos os interessados, quer sejam estudan-
tes ou não. O contacto poder ser feito através do 
correio para o Apartado 1094 - EC Santa Cruz
3000 501 Coimbra Portugal; pelo telefone (351) 239 410 
404; pelo correio eletrónico: filatelica@academica.pt 
ou web: http://filatelica.aac.uc.pt/. O seu blogue é o se-
guinte: http://sfaac-filatelia.blogspot.pt/

As ilustrações mostram-nos a Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (1.º Centenário do Ministério 
das Obras Públicas - 1952), obliterado com marca de dia 

de Coimbra de 28 de maio de 1953 e a Bíblia de Abravanel 
representada no selo de 1,00€ da emissão Herança 
Judaica em Portugal (2004). Trata-se do “Manuscrito em 
pergaminho atribuível à escola de calígrafos de Lisboa, 
da segunda metade do século XV, raríssimo (conhecem-
-se pouco mais de 20 exemplares) porque a maioria des-
tas bíblias, na Península, foram confiscadas e queimadas 
pela Inquisição. Não tem colophon (isto é, o local onde 
se inscrevem os dados do local, autor e data) que nos in-
forme da sua data e do nome do seu autor. Este exemplar 
tem as páginas iniciais inteiramente preenchidas com 
uma escrita micrográfica, de gosto mudéjar, a tinta casta-
nha e ouro, semelhante a exemplares assinados pelo calí-
grafo Samuel Isaac de Medina, datados entre 1469 e 1490, 
e que se conservam na Palatina de Parma, em Cincinnati 
e em Oxford. Faltando-lhe embora algumas característi-
cas decorativas típicas da escola lisboeta (tarjas e ilumi-
nuras cor malva), tem anotações e pertences que a rela-
cionam com a família Abravanel, de Lisboa e Sevilha. É, 
por isso, conhecida como a Bíblia de Abravanel”.

Fonte: http://filatelica.aac.uc.pt/universidade.php

Nota: Os elementos da filatelia da semana passada fo-
ram colhidos nas respetivas pagelas.

Geada de Sousa


