CIRCULAR INFORMATIVA
Portugal e o Brasil organizam regularmente exposições filatélicas lusobrasileiras, desde 1966.
A Primeira foi realizada no Rio de Janeiro, e desde aí, cada 2/3 anos, estas
exposições de grande valor cultural, são organizadas alternadamente em
cada um dos países irmãos.
Este ano comemoram-se os 50 anos de Exposições Filatélicas LusoBrasileira, conhecidas como as exposições LUBRAPEX.
A LUBRAPEX dos 50 anos realizar-se-á em Viana do Castelo, e terá como
palco o magnífico Centro Cultural de Viana do Castelo, que de 26 de Abril
e 1 de Maio, acolherá a exposição filatélica mais antigo do Mundo, e um
dos eventos culturais mais emblemáticos entre os dois países.
A XXII LUBRAPEX acolherá 220 participações filatélicas de Portugal,
Brasil, Alemanha e Itália, que serão expostas em 950 quadros expositores
de 16 folhas cada, o que dará um total de 15.200 folhas com selos, cartas
antigas, postais ilustrados de correio, colecções temáticas, entre outro
material exposto.
No dia 30 de Abril, decorrerá dentro do âmbito dos 50 anos das
LUBRAPEX, o Congresso da FEPA-Federação Europeia de Associações
Filatélicas, que levará a Viana do Castelo 38 países europeus e sendo assim
honrada e prestigiada esta importante manifestação cultural luso-brasileira.
Será ainda publicado um catálogo de 72 páginas, alusivo ao evento, onde
se encontram inseridos dois excelentes artigos de História Postal, ligados a
Portugal e ao Brasil.

Os Correios de Portugal e do Brasil prepararam emissões filatélicas
alusivas às comemorações destes 50 anos de Exposições Lubrapex.
No dia da abertura da exposição, será publicado o livro restrospectivo
destes 50 anos de Exposições LUBRAPEX, de autoria do prestigiado
filatelista e jurado internacional Eduardo José Oliveira e Sousa. Este
trabalho é editado pela Federação Portuguesa de Filatelia.
Durante a exposição serão lançados 6 carimbos, um em cada dia da
LUBRAPEX, que obliterarão a correspondência colocada no posto de
correio, que estará a funcionar no local da exposição.
A Comissão de Honra é presidida por Sua Excelência o Sr. Presidente da
República.
Esta exposição tem o alto patrocínio dos Correios de Portugal SA, da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, da Federação Portuguesa de
Filatelia e da FEPA-Federação Europeia de Associações Filatélicas.
Qualquer esclarecimento pode ser obtido para o telefone 919807673 ou
para o e-mail fpf-portugal@netcabo.pt .
O lema da exposição será

A FORÇA DA FRATERNIDADE LUSO-BRASILEIRA
Muito agradecíamos, que V. Exas. divulgassem este importante evento
cultural, que se realiza no nosso país.
Melhores cumprimentos,
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