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Filatelia
Lubrapex – 71 
medalhas de ouro

S
etenta e uma medalhas de ouro, das quais 27 fo-
ram de módulo grande, é motivo mais do que su-
ficiente para avaliarmos a alta qualidade das 230 

coleções, da classe de competição, que estiveram na 
Lubrapex 2016, que decorreu de 25 de abril a 1 de maio, 
em Viana do Castelo.

Para além dos filatelistas de Portugal e do Brasil, a 
Federação Portuguesa de Filatelia, entidade promotora 
do evento, também convidou as federações da Alemanha 
e da Itália, o que se traduziu na maior das Lubrapex já 
realizadas.

As exposições Lubrapex começaram por ser expo-
sições bilaterais entre Portugal e o Brasil e em finais do 
século passado também passaram a estar abertas à par-
ticipação dos filatelistas dos Palop. Realizam-se alterna-
damente em Portugal e no Brasil e são as mais antigas ex-
posições bilaterais do mundo.

Esta 22.ª edição comemorou os 50 anos das Lubrapex, 
pois a sua primeira edição teve lugar no Rio de Janeiro em 
1966. O cinquentenário das Lubrapex também ficou as-
sinalado com a edição do livro 50 Anos das Lubrapex de 
Eduardo de Oliveira e Sousa. 

No quadro que apresentamos estão descriminadas as 
medalhas atribuídas por classe filatélica. 

Abreviaturas: OG – medalha de ouro módulo 
grande; O - medalha de ouro (módulo pequeno); PDG 
– medalha prata dourada módulo grande; PD – meda-
lha de prata dourada (módulo pequeno); PG – medalha 
de prata módulo grande; P – medalha de prata (módulo 
pequeno); BP – medalha de bronze prateado; B – meda-
lha de bronze; PE – prémio especial; FJ – Felicitações do 
Júri. 

O Grande Prémio Lubrapex 50 anos foi atribuído à co-
leção que os jurados, por unanimidade, consideram a me-
lhor de todas e que foi “Navigations Lines Serving South 
America 1764 to GPU”, coleção de história postal do fila-
telista brasileiro Everaldo Santos.

“Filatelia”, do “Diário do Alentejo”, participou na 
classe “Literatura (seção IV – artigos)” e obteve uma me-
dalha de prata (módulo grande), com a classificação de 70 
pontos. Os nossos dois companheiros que concorreram 
neste grupo obtiveram: um 65, e o outro 62 pontos, a que 
correspondeu, respetivamente, uma medalha de prata 
(módulo pequeno) e uma de bronze prateado.

O programa da exposição incluía a realização do con-
gresso da FEPA – Federação Europeia das Associações 
Filatélicas, o que aconteceu no dia 30.

Neste congresso analisaram-se propostas de alteração 
dos estatutos da FIP (Federação Mundial), tendo algumas 
delas sido rejeitadas por se entender não terem em conta 
os interesses das federações nacionais.

Também foram entregues as medalhas FEPA para 
o melhor livro, a de grandes serviços prestados à filate-
lia e os certificados FEPA a clubes que se têm distinguido 
na sua atividade. O melhor livro foi entregue à Madame 
Chauvet e o outro prémio, a título póstumo, a Francis 
Kiddle. 

Participaram nos trabalhos representantes de 43 
países.

Ilustrações: As fotografias mostram-nos o exmo. sr. 
Presidente da República, professor doutor Marcelo Rebelo 
de Sousa, na seção filatélica da Associação Académica de 
Coimbra, na visita que no dia 17 de abril realizou àquela 
associação, no âmbito das comemorações da crise acadé-
mica de 1969. 

 Geada de Sousa

O Presidente a assinar o livro de honra da Sfaac

A receção ao Presidente da República na sala da secção 
filatélica

O Presidente a despedir-se da presidente da Sfaac




