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Participações Portuguesas
Expositor

Título da Participação

JOÃO SOEIRO

Emissões Independência de Portugal

JOÃO VIOLANTE

Provas e Ensaios – República
1910-1940

JOSÉ PEDRO ALVES

Christmas traditions

JÚLIO MAIA

Crossing the Atlantic: Transatlantic Mail US-France 1840-1874

LUÍS BARREIROS

Portugal and Colonies. Pre Stamp Period

LUÍS FRAZÃO

Cabo Verde. Issues from D. Luis to D. Carlos (1886-1905)

PEDRO VAZ PEREIRA

Azores and Madeira-Stationery of the Monarchy

RUI MATOS ALVES

Study on the King D. Carlos, Mouchon Issue Stamp

Estamos certos que estas participações continuarão a prestigiar no estrangeiro a nossa filatelia e a nossa cultura.

500 ANOS DO CORREIO EM PORTUGAL
1520-2020

LUBRAPEX – 2020
Évora
20-25 Outubro de 2020

A

s LUBRAPEX nunca morrerão.
As Lubrapex são uma vontade conjunta dos filatelistas
portugueses e brasileiros, onde os correios dos dois países
estão empenhados em cooperar ao mais alto nível.
Em 2020, vamos ter a LUBRAPEX em Portugal.
Devia ser no Brasil, mas vai ser em Portugal e ainda bem!
Em 2020, os Correios de Portugal comemoram os 500
anos da sua fundação.
Em 2022, o Brasil irá comemorar os seus 200 anos da
independência.
Assim e dentro do espírito de cooperação, que sempre
existiu entre os dois países, a Federação Portuguesa de Filatelia e o Correio de Portugal aceitaram a proposta do Correio do
Brasil para trocar as datas, fazendo Portugal duas vezes seguidas a LUBRAPEX, retribuindo depois o Brasil em 2022 e 2025.
Assim as Lubrapex continuarão a ser a exposição filatélica regular mais antiga, que se realiza em todo o mundo.
Para 2020 e como vem sendo hábito, Portugal convidou
a França, com o acordo da Federação Brasileira de Filatelia,
para estar presente nestas importantes comemorações dos
500 anos do Correio em Portugal.
A França já aceitou e deslocar-se-ão a Portugal o seu
Presidente, Senhor Claude Desarménien e o Vice-Presidente
da FIP e jurado francês FIP Bernard Jimenez.
Por sua vez já contactámos com a FEBRAF e com o
seu Presidente, o nosso bom Amigo Ruben Porto, que ficou
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encantado com a realização da Lubrapex em Évora, tendo
aceite de imediato a participação do Brasil.
Já foi solicitado à FEBRAF o envio dos nomes de 5
jurados e do comissário, que com o Presidente da FEBRAF
constituirão uma delegação de 7 brasileiros, que muitos nos
apraz receber, com a nossa habitual hospitalidade.
Iremos igualmente convidar os países de língua oficial
portuguesa, para estarem presentes nestas comemorações.
Começámos os trabalhos da Lubrapex e estamos a dar
continuidade às comemorações dos 500 anos da fundação
dos Correios Portugueses em Portugal, que se iniciam este
ano em Viana do Castelo.
Esta exposição será organizada pela Fedderação Portuguesa de Filatelia e a Confraria Timbrológica Meridional Álvaro Bóino de Azevedo, com o apoio dos CTT – Correios de
Portugal e Câmara Municipal de Évora.
Estamos certos que esta exposição, como todas as outras LUBRAPEX se saldarão por um enorme sucesso.
Évora vai ser a preceito a capital da cultura de língua
portuguesa e estou certo, que honrará este novo lema que
queremos que seja o desta LUBRAPEX:

EM PORTUGUÊS NOS ENTENDEMOS,
EM PORTUGUÊS CELEBRAREMOS
A LUSITANIDADE NOS 500 ANOS
DO CORREIO EM PORTUGAL
FILATELIA LUSITANA

De VIANA A ÉVORA

500 anos do Correio em Portugal
N

o próximo ano a Federação
Portuguesa de Filatelia, irá prestar durante a LUBRAPEX uma homenagem
aos Correios de Portugal.
Serão apresentadas na Corte de
Honra um conjunto de estudos de His-

FILATELIA LUSITANA

tória Postal, iniciando-se nos correios-mor e terminando em 1900.
Procuraremos apresentar a totalidade dos correios conhecidos de 1520
a 1900, procurando fazer a evolução do
correio no nosso país.

Assim iremos percorrer este ano o
caminho de Viana a Évora, até chegarmos a Outubro do próximo ano.
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