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Comissão de Honra

Mensagem do Presidente da Câmara Municipal

cidade de Viana do Castelo tem tido a honra de acolher diversos
eventos de caráter nacional e internacional, que permitem
aos vianenses ter acesso a momentos de elevada qualidade.
Em outubro, o nosso Centro Cultural será palco da exposição
internacional de filatelia “The Atlantic invite the Alpen-Adria running to the 500
years of the Post Office in Portugal”, que assinala os cinco séculos de existência
dos correios portugueses.
Esta exposição, reconhecida pela Federação Europeia das Associações Filatélicas (FEPA), acontece de 1 a 6
de outubro em Viana do Castelo e será, estou certo, um ponto alto da nossa programação cultural.
A Federação Portuguesa de Filatelia está a trabalhar, com afinco e orgulho, na promoção desta grande
exposição, que irá trazer à nossa cidade o estudo e o colecionismo de selos postais e materiais relacionados.
A filatelia movimenta milhões de pessoas em todo o mundo e, em Portugal, esta vertente do colecionismo
tem praticantes fervorosos e apaixonados, que atravessam o país para conhecer selos, trocar exemplares e
partilhar conhecimento. Assim, estou certo que este será um evento de elevado sucesso, que vai movimentar
milhares de selos e cativar uma imensidão de praticantes, despertando também a curiosidade de vianenses
e forasteiros.
À organização, deixo o meu agradecimento pelo empenho demonstrado na promoção desta grandiosa
exposição que irá certamente marcar Viana do Castelo.
O Presidente da Câmara Municipal
José Maria Costa
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Mensagem do Presidente Executivo
dos CTT – Correios de Portugal

C

omeço por dirigir uma saudação especial a todos os que trabalharam na
organização da Exposição filatélica “Atlantic-Alpen-Adria – A caminho
dos 500 anos do Correio em Portugal”, que se realiza na Cidade de
Viana do Castelo em outubro deste ano de 2019.

Esta exposição contará também com a participação de notáveis coleções de
filatelistas da Itália, Áustria, Eslovénia, Croácia e Hungria o que só pode ainda mais contribuir para o êxito
deste evento.
Não só são devidos agradecimentos aos organizadores como também à Autarquia de Viana, sempre pronta
a colaborar nestes acontecimentos, assegurando a ligação da Exposição à vida da urbe e convidando à
comparência dos seus cidadãos.
O futuro da filatelia organizada, das federações e dos clubes – em Portugal como em qualquer outro País – está
intrinsecamente ligado à capacidade dos organizadores de exposições deste tipo conseguirem concretizar um
forte envolvimento dos jovens e do público em geral, mesmo que não diretamente interessados nos aspetos
mais técnicos desta atividade centenária.
Estou seguro de que esta “Atlantic-Alpen-Adria – A caminho dos 500 anos do Correio em Portugal” não vai
descurar este apelo mais generalizado à presença de visitantes de todas as idades e, por isso mesmo, será um
sucesso de todos os pontos de vista.
Desejo aos senhores Jurados e Expositores presentes em Viana do Castelo uma jornada de trabalho intensa,
mas de grande satisfação pessoal e intelectual, de forma a que se lembrem sempre da Princesa do Lima com
saudade e desejos de voltar.
Presidente Executivo
CTT – Correios de Portugal
João Bento
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Mensagem do Director de Filatelia
dos CTT – Correios de Portugal

fomento da atividade filatélica é um trabalho extremamente
meritório (e fundamental) para o futuro da Filatelia organizada
em qualquer País do mundo.
Muitas vezes tem sido esta tarefa – já de si nada fácil de concretizar face aos
constantes apelos para entretenimentos alternativos – ainda mais dificultada pela falta de verdadeiros mestres
que, com carisma e com sabedoria, orientem os que se desejam iniciar nos primeiros passos filatélicos.
Em Viana do Castelo, todavia, temos tido provas de que não é esta uma missão impossível, embora a época
pareça estar mais de feição para as ocupações imediatistas ligadas aos novíssimos meios de comunicação via
web e talvez menos para um hobby tão antigo e respeitado como é a Filatelia.
Para desenvolver esta nova aventura filatélica na linda cidade do Lima, a exposição “Atlantic Alpen-Adria
– A caminho dos 500 anos do Correio em Portugal”, foi preciso ter coragem, conhecimentos específicos da
atividade e muita “afición” filatélica, com o que isso representa de tempo roubado aos mais próximos.
Num ano que antecede as importantes comemorações dos 500 anos da atividade postal no nosso país, é
importante verificar que continuam a existir pessoas e coletividades que não deixam esmorecer a inclinação
pelos Selos Postais, pela sua estética e pelos seus ensinamentos.
Por estes motivos desejo as maiores felicidades à “Atlantic-Alpen-Adria – A caminho dos 500 anos do Correio
em Portugal”, e envio aos respetivos organizadores, a todos os Srs. Filatelistas de muitos países que ali vão
estar presentes, e de uma forma muito especial à Autarquia de Viana do Castelo, parceira antiga e sempre
disponível, o agradecimento sincero dos CTT – Correios de Portugal.
Director de Filatelia
CTT – Correios de Portugal
Raul Moreira
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Greetings from the President of FEPA

O

n behalf of the Federation of European Philatelic Associations, FEPA,
it is a pleasure for me to welcome the celebration of the International
Exhibition “ATLANTIC – ALPEN ADRIA” with the FEPA
Recognition, organized by the Federação Portuguesa de Filatelia with
the collaboration of the Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do
Neiva and the sponsorship of the Portuguese Post “Correios de Portugal and
the Town Hall of Viana do Castelo.

Philately still being the most popular hobby of collectors in the Century XXI. And this is possible because
philately is linked to friendship and to the exchange of different cultures. That’s why the ATLANTIC – ALPEN
ADRIA is so special. It has been an innovative and great idea to join collectors from very different geographic
areas as the Alps Mountains and the Adriatic sea with the Atlantic, all of which joins in the passion for the
stamp collecting and camaraderie.
Only three years ago, the beautiful Portuguese city of Viana do Castelo hosted another International Philatelic
Exhibition, the 50th Edition of the LUBRAPEX. It was a wonderful event with the famous Portuguese
hospitality being an incredible reality.
It is fantastic that Portugal leads again the European Philately and shows to the other national federations
what it is possible to do when you have ideas and you are ready to work hard.
I am sure that the combined efforts of the Federação Portuguesa de Filatelia, the Associação de Filatelia e
Coleccionismo do Vale do Neiva, the Correios de Portugal and the Town Hall of Viana do Castelo will result
in a great success that will be known all around Europe.
FEPA President
José Ramón Moreno
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Mensagem do Presidente
da Federação Portuguesa de Filatelia

E

ste ano vamos iniciar as comemorações dos 500 anos da
fundação dos Correios em Portugal.

Viana do Castelo será a capital da filatelia de 2019 e
será nela, que portugueses e os nossos convidados da Eslovénia,
Croácia, Itália, Hungria e Áustria, se reunirão para dar a Portugal e
à Filatelia Europeia, mais uma grande manifestação filatélica onde a
camaradagem e a amizade serão reforçadas.

Correios Portugueses, Federação Portuguesa de Filatelia, Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale
do Neiva e Câmara de Viana do Castelo, parceiros já habituais, irão promover a cultura portuguesa e Portugal
só pode agradecer pela organização conjunta desta Atlantic Alpen-Adria, Rumo aos 500 anos dos Correios
em Portugal.
A todos agradecemos o envolvimento, o empenho na organização filatélica deste evento internacional, certos
que ele perdurará na história da Filatelia Portuguesa, como um momento de elevação cultural e onde os
estudos apresentados pelos filatelistas cumprirão a missão cultural, que lhes estava destinada.
A todos o meu bem-haja.
Presidente da Federação Portuguesa de Filatelia
Pedro Marçal Vaz Pereira
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Nachricht vom Präsident der A-A-Philatelic
Internacional

S

ehr geehrte
Damen und
Herren,
liebe Freunde
der Philatelie!

Unter dem Motto
„Philatelie verbindet
Kulturen“ führte die
A-A-Vereinigung seit
ihrer Gründung zu einem friedvollen Miteinander
und war bereits seit 1978 ein Wegbereiter für europaweite Zusammenarbeit. Seit damals sind 18 Republiken, Provinzen, Komitate, Kantone, Bundesländer
und Regionen aus den Staaten Italien, Slowenien,
Kroatien, Ungarn, Deutschland sowie der Schweiz
und Österreich in der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria vereinigt. Die regionale Zusammenarbeit
auf einer Vielzahl von Gebieten schuf einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und des Verständnisses, förderte die Freundschaft zwischen den Angehörigen unterschiedlicher
Nationalitäten und trug wesentlich dazu bei, die Idee
des Vereinten Europa in der Praxis zu verwirklichen.
Unter den 7 Kommissionen der Arbeitsgemeinschaft
befasst sich eine (III) mit den Themen Kultur, Jugend, Sport und Wissenschaft. Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Philatelie im Rahmen dieser
Kommission III gründet sich auf das in Graz am 20.
Mai 1995 geschlossene Arbeitsübereinkommen.
Ziel ist es philatelistische Vorhaben auf unpolitischer, interkonfessioneller und freiwilliger Basis
zu fördern und somit die Kultur durch philatelis-
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tisches Sammeln, Forschen und Gestalten lebendig
zu halten.
In dieser Hinsicht bedanke ich mich herzlichst bei
Herrn Pedro Vaz Pereira, Präsident des Portugiesischen Philatelistenverbandes, der oben erwähnte
Idee bereits vor Jahren aufgegriffen und nun im Jahre
2019 als ATLANTIC-ALPEN-ADRIA 2019 umgesetzt hat. Gleichzeitig wird das Jubiläum 500 Jahre
Post in Portugal gefeiert und bietet für die philatelistische Veranstaltung einen würdevollen Rahmen.
Möge die Veranstaltung in Viana do Castelo dazu
beitragen, unsere Verbindungen noch mehr zu stärken und weiterhin Beispiel für vorbildliche Zusammenarbeit bleiben.
Besonderer Dank gebührt dem Portugiesischen
Philatelistenverband unter seinem Präsidenten
Pedro Vaz Pereira, Ehrenpräsident der Alpen-Adria-Philatelie und von 2000 bis 2009 FEPA-Präsident, für seine philatelistischen Bemühungen und
die Umsetzung der A-A-Prinzipien.
Weiters gebührt der Dank dem Bürgermeister der
Stadt Viana do Castelo, der Portugie-sischen Post
und allen Förderern und Sponsoren für deren Hilfe.
Möge der ATLANTIC-ALPEN-ADRIA 2019 großer Erfolg beschieden sein und die Besucher von
der Region und ihren Sehenswürdigkeiten nachhaltige Eindrücke mitnehmen.
Mit den besten Wünschen
Heimo Tschernatsch
Präsident der A-A-Philatelic International

Message from the President ARGE A-A-Philatelie
International

adies and gentlemen,
dear friends of
the philately!
Since its foundation
in 1978 the A-A-union led to a peaceful
coexistence under the
motto “Philately connects cultures” and was a forerunner for Europe-wide
cooperation. Since then, 18 republics, provinces,
counties, cantons, federal states and regions from the
states Italy, Slovenia, Croatia, Hungary, Germany as
well as Switzerland and Austria have been united in
the ARGE ALPEN-ADRIA. The regional cooperation in different areas created a significant contribution to strengthen mutual trust and understanding,
promoted the friendship between people from other
nations and contributed significantly to realize the
idea of the United Europe in practice.
Among the seven commissions of the A-A-WorkingGroup, one specifically focused on the topics of culture, youth, sports and science. The cooperation in
the field of philately under this commission III based
on the Labor Convention from May 20, 1995 in Graz.
This convention aims to promote philatelic projects
on an apolitical, interdenominational, voluntary basis
and to keep the culture alive through philatelic collecting, exploring and designing.

In this regard, my sincere thanks go to Mr. Pedro Vaz
Pereira, president of the Portuguese Philatelic Association, who took up mentioned above idea years ago.
Now, in 2019, the project was realized as an ATLANTIC-ALPEN-ADRIA 2019 exhibition.
At the same time the anniversary “500 years post
in Portugal” is celebrated and pro-vides a dignified
framework for the philatelic exhibition. May the
event in Viana do Castelo contribute to strengthen
our connections even more and farther to be example
of exemplary cooperation in the future.
Furthermore we gratefully appreciate the extraordinary support of the Portuguese Philatelic Association with his president Pedro Vaz Pereira, honorary
president of the A-A-Philately-International and
FEPA-president from 2000 to 2009, especially for
his philatelic efforts and the implementation of the
A-A-principles.
We also express our sincere thanks to the mayor of
Viana do Castelo, the Portuguese Post Office and all
sponsors and promotors for their support.
May great success be granted to the A-A-A-2019 and
may the visitors take lasting impressions and sights
with them.
With best regards
Heimo Tschernatsch
Präsident ARGE A-A-Philatelie International
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Mensagem do Presidente da Associação de Filatelia
e Coleccionismo do Vale do Neiva
“…Sempre que fores a Viana,
Olha na ponte o mar fundo
Que ensinou todo este povo
A ser cidadão do mundo…”
Antologia Poética, homenagem
ao Prof. Doutor Cónego
Amadeu Rodrigues Torres,
Castro Gil

“P

rincesa do Lima” e “Rainha das Romarias” são as definições
mais comuns para Viana do Castelo, cidade do Alto Minho.
Cada vez mais cosmopolita, tem sido considerada o centro
de atenções, no que toca ao turismo desta tão singular
região. Por isso, será a anfitriã, mais uma vez, da Exposição Nacional de Filatelia “ATLANTIC ALPEN-ADRIA”, que decorrerá no belíssimo Centro Cultural desta cidade.
Esta exposição representa um novo desafio para a qual, em parceria com os CTT, a Federação Portuguesa
de Filatelia e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, vai empenhar todos os esforços para superar as
expectativas que estão desde logo imbuídas num evento desta dimensão.
Quero aqui agradecer a presença dos nossos convidados da Alpen-Adria e desejar que encontrem, nesta
cidade, as mais belas paisagens, tradições e a harmonia entre a montanha, o rio e o mar.
Espero igualmente que todo o trabalho aqui desenvolvido, em prol da Filatelia, seja um incentivo para
a juventude, demonstração de amizade, troca de conhecimento cultural entre povos e motivo para o
aparecimento de novos coleccionadores e colecções que possam, no futuro, ser a sustentabilidade da filatelia
nacional e internacional.
Também um agradecimento aos expositores, a razão da existência destes eventos, pelas suas participações e às
entidades que prudentemente consideraram apoiar este acontecimento filatélico.
Presidente da Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva
José M. M. S. Pereira
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O livro O Eclipse de Einstein - Entre Lisboa, Londres, Sobral e o Príncipe
contém a emissão filatélica «100 Anos do Eclipse de Einstein» de 2019,
no valor de 3,94€, e é limitado a 4000 exemplares numerados com o
preço de venda de 38€.

Viana fica no coração
Câmara Municipal de Viana

A

s origens de Viana do Castelo remontam à
Idade do Ferro, sendo disso prova a Citânia erguida nessa altura no Monte de San ta
Luzia. A sua História, sempre ligada ao
mar, relata um conjunto de acontecimentos que fez
de Viana um dos principais portos comerciais do
país. Assim, em 1258, D. Afonso III concedeu-lhe o
primeiro Foral, atribuindo o nome de Viana da Foz
do Lima ao município, como que antevendo a sua
vocação marítima.
A 20 de janeiro de 1848, por decreto de D. Maria II, Viana foi elevada à categoria de cidade, adotando então o nome pelo qual é conhecida nos dias
de hoje: Viana do Castelo.
Cidade de História e de Cultura, Viana do
Castelo conta com inúmeros pontos de interesse
turístico, associando a um vasto e rico património
os encantos naturais proporcionados pelo mar, rio
e montanha, os três ecossistemas intimamente ligados à cidade.

A Praça da República é, há quinhentos anos,
o centro cívico de Viana do Castelo, assumindo-se
como praça rainha da cidade. Os edifícios do topo
nascente constituem um emblemático tríptico monumental de elevado valor arquitetónico: o elegante
chafariz ao centro, rodeado pelo edifício da Misericórdia e os Antigos Paços do Concelho, cuja construção teve lugar na primeira metade do século XVI.

Santa Luzia e o Funicular
O Templo do Sagrado Coração de Jesus é um
dos monumentos mais conhecidos e emblemáticos

VIANA É PATRIMÓNIO

de Viana do Castelo, assumindo-se como verdadeiro postal da cidade e do país. Do zimbório vislumbra-se uma das mais deslumbrantes paisagens
do mundo, sendo ponto de paragem obrigatória
para todos aqueles que visitam Viana do Castelo. O
Templo de Santa Luzia é uma obra de 1898, de um
dos arquitetos de maior projeção nacional e inter-
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nacional à época, Miguel Ventura Terra, e um excelente exemplar da arquitetura revivalista.
Para uma visita completa, sugere-se utilizar o
Funicular de Santa Luzia, que vence um desnível de
160 metros e que, numa viagem de seis a sete minutos, se torna na mais longa viagem de todos os
funiculares do país, com os seus 650 metros.

VIANA É TRADIÇÃO
O concelho é rico em tradições e o traje tradicional de Viana do Castelo é um dos grandes símbolos do país, sendo reconhecido como marca em
Portugal e no estrangeiro pelo colorido e originalidade das suas peças.
A ourivesaria de Viana é também destaque,
com o ouro das mulheres trajadas a ser um retrato
fiel das tradições.

Os brincos à rainha, as arrecadas, as custódias, as laças, os trancelins e os fios em filigrana
elaborada são parte integrante do nome da cidade,
intimamente ligado ao traje à vianesa e ao nome
da cidade.
A Romaria d’Agonia, sempre em torno do feriado municipal do 20 de agosto, é o expoente máximo da divulgação do traje e do ouro, em dias de
festa que atraem largos milhares de pessoas e que
apaixonam quem visita Viana do Castelo.

VIANA É CULTURA

A música faz parte da comunidade vianense,
assumindo um simbolismo especial no acolhimento dos seus visitantes.
Ao longo do ano, são inúmeras as propostas,
para todos os gostos e idades, que vão desde os sons
mais clássicos, passando pelas sonoridades populares, até à música mais moderna.

VIANA É CAMINHO
Viana do Castelo tem assistido, nos últimos
anos, a um assinalável crescimento do número de
peregrinos que optam por fazer o Caminho Português da Costa até Santiago de Compostela.
Esta escolha tem gerado um considerável aumento do número de turistas-peregrinos, que se
apaixonam pelo concelho e que voltam a Viana do
Castelo depois de completarem o seu Caminho.
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Construído nos antigos Estaleiros Navais
de Viana do Castelo em 1955, teve como missão
apoiar a frota bacalhoeira nos mares da Terra Nova
e Gronelândia. Embora a sua principal função fosse prestar assistência hospitalar a pescadores e tripulantes, o Gil Eannes foi navio capitania, navio
correio, navio rebocador e quebra-gelos, garantindo abastecimento de mantimentos, redes, isco e
combustível aos navios da pesca do bacalhau.
Em 1998, veio para Viana do Castelo para
se tornar memória viva do passado marítimo e da
construção naval da cidade e do país, assumindo
funções museológicas.
No Gil Eannes está também instalado o Centro de Mar, que inclui um Centro Interpretativo
Ambiental, um percurso museológico e interpretativo sobre a cultura marítima de Viana do Castelo,
o Centro de Documentação Marítima, bem como
equipamentos multimédia, exposições e miniauditório, entre outras valências.

NAVIO GIL EANNES COMO MUSEU
FLUTUANTE
O Navio Gil Eannes apresenta-se como uma
imagem de marca da cidade e como um museu que
cada vez cativa mais visitantes.

VIANA É DESPORTO
Sendo Viana do Castelo uma cidade náutica, o
desporto ligado ao rio e ao mar assume-se, cada vez
mais, como a força motriz do turismo desportivo.
Aproveitando a excelência dos quatro centros
náuticos do concelho, o remo, a canoagem, o surf e
a vela cativam cada vez mais os visitantes que escolhem a cidade e o concelho para a prática do desporto e a promoção de um estilo de vida saudável.
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Jurados

• José Ramón Moreno •
PRESIDENTE DE HONRA DO JÚRI

Portugal

• Júlio Maia •

• João Soeiro •

• António Cristóvão •

• Bento Dias •

PRESIDENTE DO JÚRI

SECRETÁRIO DO JÚRI

JURADO

JURADO

• José Manuel Pereira •

• Nuno Cardoso •

• Rui Alves •

JURADO

JURADO

JURADO

Países convidados

• György Lövei •

• Ivan Libric •

• Alessandro Agostosi •

• Igor Pirc •

HUNGRIA

CROÁCIA

ITÁLIA

ESLOVÉNIA

Catálogo atlantic alpen-adria

Jurados • Portugal e países convidados
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Comissários

• Peter Suhadoloc •

• Alfred Kunz •

ESLOVÉNIA

ÁUSTRIA

• Gabrielle Gastaldo •

• György Lövei •

ITÁLIA

HUNGRIA

• Ivan Martinas •
CROÁCIA
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Comissários

Participações
Grande Competição/Grand Prix
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

GC

Maria Isabel Coutinho Vieira

Portugal Classics – The issues of Francisco de Borja
Freire

1-8

PT.

GC

Pedro Vaz Pereira

Carimbos Nominativos n/datados usados no período
Adesivo

9-16

PT.

A. Secção I

FILATELIA TRADICIONAL/TRADITIONAL PHILATELY

Portugal e Colónias/Portugal and Colonies

Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

A.-I

Claudino Pereira

Reimpressões dos Açores

100-104

PT.

A.-I

Eduardo Manuel Moreira Barreiros

Portuguese India – Crown Issues 1877-1883

105-112

PT.

A.-I

Manuel Ângelo Domenech Lima
Torres

Estudo do Selo de 25 Reis de D. Luís I, Fita Direita

113-117

PT.

A.-I

Manuel Ângelo Domenech Lima
Torres

D. Luís I e D. Carlos I (1876-1893) – 1os Selos
Tipografados

118-125

PT.

A.-I

João Maria da Silva Violante

D. Carlos I – Tipo Diogo Neto

126-130

PT.

A.-I

António Jorge da Cruz Lopes

“Curiosidades Filatélicas”

131-138

PT.

A.-I

Luís Virgílio Brito Pereira Frazão

Cabo Verde – As Emissões Tipo Coroa (1877/1885)

139-146

PT.

A.-I

António Fernando Guerreiro
Pereira

Selos de Relevo de D. Luís I

147-151

PT.

A. Secção IV

FILATELIA TRADICIONAL/TRADITIONAL PHILATELY

Restantes países/Other countries

Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

A.-IV

Ivan Martinas

Postmarked Stamps of Rijeka, Fiume 1918-1924

200-204

HR.

A.-IV

Anna-Maria Sindicic

Istria – “Zone” B Fourth Provisional and Third Postage
Due Issues

205-209

HR.

A.-IV

Vazmica Sindicic

NDH – Independent State of Croatia 1941-1949. First
Issue of the “Landscape”

210-214

HR.

A.-IV

Aleksander Rozman

Slovenija “Chainbreakers” 1919-1921

215-220

SI.
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B

HISTÓRIA POSTAL/POSTAL HISTORY
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

B.

Maria Isabel Coutinho Vieira

80 Anos de correio marítimo Portugal-Brasil
1797-1887

300-306

PT.

B.

Pedro Vaz Pereira

Telegramas Portugueses até 1925

307-312

PT.

B.

Luís Manuel Moreira Barreiros

Portugal and United Kingdom-Postal Relations until
UPU

313-320

PT.

B.

Manuel Ângelo Domenech
Lima Torres

Pré-Filatelia Portuguesa

321-328

PT.

B.

José Andrade Alves

Correio Ferroviário (Portugal)

329-334

PT.

B.

Francisco Luís Maia Mamede
Pimentel

Use of Ceres in domestic mail. Rates period 2-1912
to 03-10-1918

335-342

PT.

B.

Francisco Luís Maia Mamede
Pimentel

Use of Ceres Stamps in International Mail. Rates period
01-01-1924 to 30-06-1930

343-350

PT.

B.

Gastaldo Gabriele

Squared Circle in the World

351-355

IT.

B.

Nembrini Giovanni

Mail from the Kingdom of Italy to foreign countries
1863-1879

356-363

IT.

B.

Dénes Czirók

The Development of the Mail in Hungary 1750-1850

364-371

HU.

B.

István Glatz

Foreign frankings from Hungary 1900-1918

372-376

HU.

B.

Hadmar Fresacher

The post in Lower Carinthia during the Slavonan
occupation 1918-1920

377-381

AT.

B.

Johann Brunner

Collective Beings in Austria from 1925 to 1938

382-386

AT.

B.

Armin Lind

Overprint German Austria

387-391

AT.

B.

Heimo Tschernatsch

Austrian Redirection Orders

392-399

AT.

B.

Veselko Gustin

Slovenia: Primorska Region, 1813-1918

400-404

SI.

B.

Marjan Malic

Austrian Post- Görz

405-409

SI.

C

INTEIROS POSTAIS/STATIONERY
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

C.

José Alberto da Silva Carvalho

Inteiros Postais Portugueses – Monarquia

500-504

PT.

C.

Paulo Augusto Pedroso Dias

Madeira – Inteiros Postais de Relevo, Emissão D. Luís I

505-512

PT.

D

AEROFILATELIA/AEROPHILATELY
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Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

D.

José António Oliveira Costa

Serviço Aéreo por Catapulta (Atlântico Norte)

600-604

PT.

D.

Peter Hüthmair

The development of the airmail routes from Austria to
Asia/Australia in the 1st republic

605-609

AT.
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FILATELIA TEMÁTICA/THEMATIC
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

E.

Vítor Manuel Peres Gonçalves

Once in Brownsea…

700-705

PT.

E.

Fernando Teixeira Xavier Martins

Jogos Olímpicos 1894/1956

706-711

PT

E.

Carlos Manuel Domingues Freire
de Oliveira

Organizations and Events in the Fight against Cancer –
Government and Non-Governmental Institutions

712-719

PT.

E.

Carlos Manuel Domingues Freire
de Oliveira

Le Cancer – un Message d´Education à La Santé

720-727

PT.

E.

João Rodrigues Ribeiro

O Carteiro (Mensageiro das Boas e Más Notícias)

728-732

PT.

E.

Carlos Maria Ribeiro Sousa

O Navio do Deserto – Camelos e Dromedários

733-737

PT.

E.

Serafim Andrade Rodrigues

Arquitectura, Edifícios e Castelos Portugueses

738-742

PT.

E.

Florival José Pereira Rio

Ser Criança

743-747

PT.

E.

Fiorini Alfio

Agri-Cultura

748-753

IT.

G

MAXIMAFILIA/MAXIMAPHILY
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

G.

José Manuel Ribeiro Marques

As Forças Armadas no contexto da Guerra e da Paz

800-804

PT.

G.

Américo Lopes Rebelo

O Mundo das Aves Visto através da Maximafilia

805-809

PT.

G.

José Carlos Simões Fernandes

História de Portugal-Monarquia

810-814

PT.

G.

Frutuoso José Dias Baptista

Procura do Belo (A forma da Figura Humana na Arte)

815-820

PT.

G.

Fernando Gonçalves Fernandes

Castelos e Fortalezas

821-825

PT.

G.

Fernando Gonçalves Fernandes

Quando a Barba é Honra

826-830

PT.

G.

Taglietti Dino

The Bridge

831-835

IT.

G.

D’Agata Rosario

Teachers and Poets in Europe or Reason and Fantasy

836-840

IT.

G.

Greppi Italo

Fortifications and Mansions over the Centuries

841-845

IT.

G.

Poggi Gianfranco

La Prima Guerra Mondiale

846-851

IT.

G.

Bostjan Petauer

Slovenia – A New Country with rich Past and Amazing
Beauties

852-856

SI.

H. Secção I

JUVENTUDE/YOUTH

10-15 anos/10-15 years
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

H.-I

Filipa Zoa Santos Morais

As Aves vistas através do meu olhar

900-902

PT.

H.-I

Eduarda Amaro Ferreira

Viajar é Descobrir…

903-905

PT.
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H. Secção II

JUVENTUDE/YOUTH

16-18 anos/16-18 years
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

H.-II

Hélder Diogo Sepúlveda Pereira
Cordeiro Lucas

A Quinta

1000-1002

PT.

H.-II

Luka Libric

Croatian Olympic Medals

1003-1005

HR.

H.-II

Masa Lipovac

The Magic World of Colours

1006-1008

HR.

J

SELOS FISCAIS/REVENUES
Classe

J.

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

Károly Szücs

Spreeding the Stamping of Documents in the Habsburg
Empire by Hungarian eyes

1100-1107

HU.

K

OPEN CLASS
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

K.

José Manuel Pires dos Santos

A Banca Portuguesa

1200-1207

PT.

K.

Carlos Manuel Domingues Freire
de Oliveira

Autobiografia

1208-1215

PT.

K.

Eduardo Sousa

Do Sonho à Realidade

1216-1223

PT.

L

UM QUADRO/ONE FRAME
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Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

L.

Claudino Pereira

1.º e 2.º Concurso para os Selos da República

1300

PT.

L.

Claudino Pereira

2.º Concurso para os Selos da República – Ultramar

1301

PT.

L.

José Alberto da Silva Carvalho

IP Sobrescrito Inteiro Hélice

1302

PT.

L.

José António Oliveira Costa

O Fiel Mensageiro (Pombo Correio)

1303

PT.

L.

Francisco José Garcia Braga
da Cruz

Marcas do Correio de Braga sobre selos Borja Freire

1304

PT.

L.

Luís Virgílio Brito Pereira Frazão

Os Jesuítas na Zambézia

1305

PT.

L.

José Carlos Simões Fernandes

Portugal Monumentos e História

1306

PT.

L.

Alloni Enrico

The War Propaganda in the 30ies and 40ies

1307

IT.

L.

Nagy Gábor

The Civil Post in the Service of the Army Post Office in
Hungary 1914-1918

1308

HU.
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TRÊS QUADROS/CLASS OF 3 FRAMES
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

M.

João Maria da Silva Violante

Emissões Sto. António

1400-1402

PT

M.

José Alberto da Silva Carvalho

Inteiros Postais de Cabo Verde

1403-1405

PT.

M.

Francisco Luís Maia Mamede
Pimentel

Flaws study of 4c Ceres stamp, from 1917-20 issue

1406-1408

PT.

M.

Frutuoso José Dias Baptista

“Galardoados Nobel” (Um produto para a Guerra, um
prémio para a Paz)

1409-1411

PT.

N

CLASSE MODERNA/MODERN CLASS
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

N.

Florival José Antunes Pereira Rio

Emissão D. Dinis 1953/55 até 1975

1500-1504

PT.

O

CLASSE BILHETES POSTAIS ILUSTRADOS/PICTURE POSTCARDS
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

O.

Eduardo Sousa

Uma Viagem a Paris

1600-1607

PT.

O.

José Nuno Meira de Carvalho

Postais de Viana do Castelo

1608-1615

PT.

O.

Alojz Tomc

German Paddle Steamer Cobra (1889-1922)

1616-1620

SI.

O.

Ines Roposa

Paul Finkenrath (1897-1910)

1621-1625

SI.

I. Secção I

LITERATURA FILATÉLICA/PHILATELIC LITERATURE

Manuais e Estudos Especializados/Specialized Studies-Books
Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

I.-I

Carlos Manuel Domingues Freire
de Oliveira

Cancro e Filatelia

L1

PT.

I.-I

Carlos Manuel Domingues Freire
de Oliveira

A Luta contra o Cancro e as Organizações
Internacionais e Nacionais

L2

PT.

I.-I

Marco Panza

Tariffe, franchigie, leggi e decreti postali nel Regno
d´Italia napoleónico 1805-1814

L3

IT.

I.-I

Franco Rigo

Venice and Levant

L4

IT.

I.-I

Alessandra Guido

The “Marzocco” and Constant Defects in Grand Duchy
of Tuscany stamps

L5

IT.

I.-I

VACCARI SRL

Spunti di Storia Milanese dal XIV al XIX Secolo. La
Posta di Milano 1849-1859. Catalogo Annullamenti e
Bolli dell’ufficio Postale e di Milano

L6

IT.

I.-I

Károly Szücs

Fiscal Philately of Hungary

L7

HU.
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I. Secção II

LITERATURA FILATÉLICA/PHILATELIC LITERATURE

Catálogos gerais/General catalogues

Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

I.-II

Leilões P. Dias, Lda.

Catálogo de Leilão da Leilões P. Dias, Lda.

L8

PT.

I.-II

Leilões P. Dias, Lda.

Preçário Pré-Filatélico de Portugal, Ilhas Adjacentes,
e Províncias Ultramarinas

L9

PT.

I. Secção III

LITERATURA FILATÉLICA/PHILATELIC LITERATURE

Periódicos filatélicos/News papers and magazines

Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

I.-III

Secção Filatélica e Numismática
do Clube dos Galitos

Revista Selos & Moedas

L10

PT.

I.-III

Croatian Philatelic Society Zadar

Philatelic Magazin Zadarski Filatelist

L11

HR.

I. Secção IV

LITERATURA FILATÉLICA/PHILATELIC LITERATURE

Artigos/Articles in magazines, news papers

Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

I.- IV

Américo Lopes Rebelo

Artigos sobre Maximafilia

L12

PT.

I. Secção V

LITERATURA FILATÉLICA/PHILATELIC LITERATURE

Programas filatélicos através do formato audiovisual ou informático,
incluindo páginas web/Media works

24

Classe

Nome do expositor

Título da participação

Quadros

País

I.-V

Mário Fernando Alves Paiva

Blog O Filatelista

L13

PT.
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FEDERAÇÃO EUROPEIA DE ASSOCIAÇÕES
FILATÉLICAS
A ATLANTIC ALPEN-ADRIA tem o apoio
da FEPA – Federação Europeia de Associações Filatélicas
The “Federation of European Philatelic Associations“, FEPA, was founded in 1989.
The FEPA objectives are:
– to coordinate the philatelic activities of the member Federations in Europe
– to represent a European viewpoint and European interests to other philatelic organizations especially FIP, Continental Federations, Postal and Dealers Organizations.
– to give support to National Member Federations in all philatelic or administrative aspects.
– to promote and stimulate the interest in stamp collecting among young people.
– to promote, to advise and / or organize philatelic events including competitive and noncompetitive exhibitions in Europe
– to encourage the publication and distribution of philatelic literature
– to issue an official FEPA magazine under the title “FEPA NEWS”
– to cooperate in all aspects with FIP to support the FIP aims and activities.

At present FEPA has 43 members, National Federations
from Europe and other Mediterranean countries.
The official magazine, a full
color 84 pages publication, is
issued twice per year, in January and in June.
The FEPA Website
www.fepanews.com the most
relevant news of the European Philately.

FEDERATIO

N OF EURO

TELIC ASSO
PEAN PHILA

CIATIONS
II SERIES Nr. 28 - January 2016

50 YEARS
OF LUBRAPEX
EXHIBITIONS
PORTUGAL-BRASIL

Phil

atel

ic Soc

iety

of Egy

pt

Prague 12.-17.4.2

016

FEPA CONGRESS
VIANA DO CASTELO
30 APRIL 2016

BERLIN 20-22 MAY 2016

The Cover of the “FEPA News” nº 28, issued in January 2016 and the Home
Page of www.fepanews.com

Carimbos e Inteiro Postal
1. JOÃO ÁLVARES FAGUNDES
Foi um navegador português e armador de navios de Viana do Castelo.
Explorou e colocou no mapa parte das costas do nordeste americanas, hoje as
regiões da Nova Escócia, Terra Nova e Labrador.
Organizou diversas expedições de exploração da costa da América do
Norte e dos Bancos da Terra Nova por volta de 1520/21.
Era Cavaleiro da Casa de D. Manuel I. Este rei, a 22 de março de 1521,
fez-lhe mercê da capitania das ilhas e terras que já descobriu ou viesse a
descobrir, além das terras que os Corte Real descobriram, mais a norte
(Gronelândia). Não chegou a realizar a nova viagem que preparava.
Foi ainda juiz ordinário e vereador da Câmara de Viana do Castelo.
Faleceu em dezembro de 1522, e foi sepultado na sua capela de Santo Cristo,
na Matriz.
2. CAMINHOS DE SANTIAGO – Caminho Português da Costa
Sobre o Caminho Português, tal como para todos os outros, não se pode
falar com rigor de um único caminho. O Caminho Português da Costa, que
liga o Porto a outros concelhos costeiros, com a alternativa de ligação à Galiza,
ultrapassando o rio Minho em La Guardia (frente a Caminha), Goian (através de Vila Nova de Cerveira) ou mesmo Tui (por Valença do Minho) era,
segundo alguns historiadores, um dos eixos mais importantes para alcançar
a casa do apóstolo em Santiago de Compostela. Este caminho da orla marítima a partir do burgo portuense, passando por Matosinhos, Maia, Vila do
Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova
de Cerveira e Valença, surgirá com a devida importância somente na época
moderna, a partir do século XV, sendo utilizado pelas populações costeiras e
pelos que desembarcavam nos portos marítimos.
A “Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa”
resulta de uma candidatura, conjunta dos 10 municípios, ao Norte 2020, com
o objetivo de valorizar e reconhecer oficialmente este Caminho como itinerário da peregrinação a Santiago.
Esta rede intermunicipal apresenta uma imagem de marca única e uma
comunicação integrada que vai potenciar o valor intrínseco do Caminho Português da Costa.

26

Catálogo atlantic alpen-adria
Carimbos e Inteiro Postal

3. MULHER Vianesa
Monumento implantado junto ao Castelo de Santiago da Barra, foi
inaugurado a 5 de outubro de 1999, no âmbito das comemorações dos
150 anos da elevação a cidade por D. Maria II (1848/1998). Da autoria do
escultor Manuel Rocha, é constituído por uma estátua de bronze, com cinco
metros de altura, representando uma mulher, virada para a barra de Viana,
segurando na mão direita uma flor como que a ofertá-la àqueles que por ela
entram, segurando na mão esquerda uma embarcação.
4. FORTE SANTIAGO DA BARRA
Esta fortaleza, também designada de Castelo, começou pela construção de uma pequena fortaleza no campo de Santa Catarina designada como
Torre da Roqueta, mandada edificar pelo rei D. Manuel I, em 1502. Em 1568,
a Câmara de Viana decidiu construir na entrada marítima da vila um forte
para uma melhor defesa da barra do Lima. Durante o reinado de Filipe I o
forte foi completamente remodelado e ampliado. O forte voltaria a receber
obras de remodelação entre 1652 e 1654, a mando de D. Diogo de Lima, governador de armas de Entre Douro e Minho, e em 1700 foi cavado um fosso à
volta dos panos da muralha virados a terra. Atualmente o Forte de Santiago da
Barra é sede da Região de Turismo do Alto Minho.  Dentro do forte situa-se
a Capela da Santiago.

Taxa Paga • Posta
Válido para Portu ge Paid
gal 2019

N20g

EXPOSIÇÃO

© CMVC / gab design_m

Sidónio
Pais

brz Design: Atelier

Design&etc / Hélder
Soares

ENDEREÇO

IOS

Bilhete-postal

PORTUGAL
CORRE

Bilhete-postal comemorativo da Exposição

O retrato do Pa
ís
da Grande Guno tempo
erra

Catálogo atlantic alpen-adria
Carimbos e Inteiro Postal

27

Muito obrigado Sr. REHLEN
Luís Frazão RDP FRPSL | luisvbp.frazao@netcabo.pt

Introdução
Para a maioria dos coleccionadores de Inteiros postais das colónias portuguesas, o nome Rehlen, que
aparece a partir de 1893 impresso em etiquetas com a morada, para serem afixadas nos inteiros, não será
desconhecido. Temos vindo a juntar inteiros, que lhe são dirigidos para Londres, e parece-me ser o momento
de prestar um testemunho de agradecimento a um personagem, que guardou este material, escrevendo um
conjunto de dados relativos ao percurso do inteiro desde a sua expedição, portos de escala do paquete que o
transportou, com datas de chegada e de partida, até ao seu destino em Londres. Foi certamente um filatelista,
mas estamos convencidos que era mais do que coleccionador. Como poderia ter acesso aos dados que
inscreve? Seria funcionário dos correios? Da seguradora Lloyd’s? Seria jornalista?

1. Os inteiros postais de REHLEN
Começaremos por mostrar a frente e o verso de um dos inteiros postais.

■ Figura 1 ■

■ Figura 2 ■

Alguns pontos merecem ser destacados:
a) Frente: a etiqueta impressa, que envia aos seus correspondentes1 para ser colada nos inteiros
b) Verso: o texto do seu correspondente
c)		
Um número dentro de um círculo, no canto superior esquerdo
d)		
As notas de Rehlen, inicialmente com tinta vermelha, depois com tinta sépia, com os detalhes
do trânsito desde a origem até chegar às suas mãos
e)		
À frente do nome do navio escreve um número de referência, por ex: Br 4744/12, que nos
parece ser o número que identifica o mesmo na seguradora Lloyd’s.
Além dos pontos acima mencionados, comuns a todos os inteiros, juntaremos ainda os seguintes:
1
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São conhecidos inteiros postais com o endereço manuscrito, que foram remetidos dentro de carta.

Catálogo atlantic alpen-adria
Artigo • Muito Obrigado Sr. Rehlen – Luís Frazão

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

O inteiro mais antigo que conheço é dos Açores, datado de Angra 18 de Abril de 1893.
O último que arrolamos é de Timor, de Díli, 1 de Outubro de 1910.
Conhecemos inteiros dos Açores, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné e Timor.
No caso de Moçambique expedidos de Lourenço Marques, Quelimane, Ilha de Moçambique.
Não conhecemos inteiros expedidos da Índia nem de Macau.
Existe um intervalo de 9 anos (1896 a 1905) em que não conhecemos correspondência.
Não encontramos ainda(?) postais de portos não portugueses de África e da Ásia, mas acreditamos
que eles existem.
8) As etiquetas de expedição mudaram 5 vezes, acompanhando a mudança de morada.
9) Cada número dentro de um círculo no verso identifica um correspondente, e até agora até ao número 34.

2. Os primeiros inteiros

■ Figura 3 ■ Angra do Heroísmo, 18 de Abril, Lisboa 25,
e Londres, 28 de Abril

■ Figura 4 ■

Nestas primeiras etiquetas, era dado espaço para o nome do navio, assim como o eventual porto
de escala.
Pouco tempo depois, a etiqueta foi mudada como se pode observar na figura 5, e no texto do inteiro
começam a ser inscritos os detalhes da viagem, assim com o número do correspondente, neste caso o número
26 para Newton Carnegie, em Loanda.

			
■ Figura 5 ■ Loanda, 15 de Dezembro de 1893

■ Figura 6 ■ Via Lisboa, 17 de Janeiro
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■ Figura 7 ■

O inteiro foi expedido por Newton Carnegie,
conhecida firma comercial de Loanda, que no verso
inscreveu: “Parte hoje à noite às 22 horas, corrigido
para 24 horas.” Os detalhes do percurso, com datas de
partida (identificadas por sd), datas de chegada (ar),
todos anotados em tinta vermelha, assim como a data
e hora de entrega da correspondência (deld SE 10/1,
9pm), só poderiam ter sido feitos por Rehlen.
Passemos agora para a costa oriental de África,
ilustrada com um inteiro expedido da Ilha de
Moçambique.

■ Figura 8 ■ Moçambique, 16 de Abril de 1895, via Durban 25 de Abril

■ Figura 9 ■

■ Figura 10 ■

■ Figura 11 ■

Na figura 11 é dada a descrição das paragens do paquete “Ganl”, na rota até Durban, onde a correspondência foi desembarcada, passou pelo correio e depois de novo embarcada no “Norham Castle” até Plymouth,
tendo tido paragens em Cape Town e na Madeira.
Um outro inteiro, que seguiu pelo canal de Suez, é mostrado nas figuras 12 e 13.
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■ Figura 12 ■ Moçambique, 7 de Fevereiro de 1896, para Aden
com “SS Kaiser”

■ Figura 13 ■ Inteiro de 20 réis, com franquia adicional para 30 réis

■ Figura 14 ■ O correio foi desembarcado em Aden, depois colocado em mala fechada no "SS Australia" até Brindisi e daí por comboio para Londres

O mais interessante inteiro Africano é o que está nas figuras 15 e 16, pois estamos em presença de uma
franquia mista de Moçambique e República da África do Sul.

■ Figura 15 ■

■ Figura 16 ■
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Franquias mistas de Moçambique e da República da África do
Sul são um tema bem estudado
pelo trabalho original de Jaeger e
Drysdall, publicado em diversas
revistas filatélicas. Consistia na
possibilidade de ser enviada correspondência de Lourenço Marques até Cape Town, utilizando o
caminho de ferro em construção
até à fronteira.
A única condição imposta
era a franquia prévia com selos da

ZAR, no valor determinado pelo
serviço postal da ZAR, para a correspondência a expedir para fora
do país, via a Colónia do Cabo. No
artigo referido atrás, são descritas
várias cartas com datas de partida
de Moçambique entre 25 de Março de 1894 e 19 de Abril de 1895.
Os jornais de Lourenço Marques não deixaram de noticiar o
início desta ligação para 8 de Setembro de 1893.
■ Figura 17 ■

Também é noticiado que por dificuldades várias o serviço foi interrompido em finais de 1893, e retomado
em 1894. As datas conhecidas no artigo de Jaeger e Drysdall confirmam esta interrupção.

■ Figura 18 ■

O inteiro que se apresenta na figura acima está datado de 19 de Setembro de 1893, uma escassa semana
após o início da ligação pela ambulância postal, é certamente um dos poucos documentos postais do primeiro
período da ligação postal. O texto em alemão, que o expedidor escreveu, deve dar informações preciosas para
o estudo desta ligação, pelo que se agradecia uma tradução do mesmo.

3. Os últimos inteiros
Somente conhecemos dois inteiros de datas posteriores, respectivamente 1905 e 1911. O inteiro de
1905 foi expedido de Bissau, na Guiné portuguesa, por M Seifert.

■ Figura 19 ■ Bissau, 23 de Abril de 1905
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■ Figura 20 ■

Um outro inteiro, escrito no mesmo dia pelo mesmo expedidor, está na origem da certeza da inscrição
do número no canto superior direito, que identifica o correspondente

■ Figura 21 ■

E chegamos ao último inteiro, datado de Dilly, em Timor Português, a 1 de Outubro de 1910.

■ Figura 22 ■ Enviado 1-10-10 pelo navio de guerra português
"Vasco da Gama”

■ Figura 23 ■

Este postal com uma franquia de 4 avos
foi porteado, pois o selo de 3 avos de D. Carlos
tinha sido substituído por outro de outra cor, em
resultado da convenção postal de Washington. Foi
anotado “15 centimes” a pagar pelo destinatário,
correspondentes a ½ d que Rehlen pagou no dia 4
de Novembro.

■ Figura 24 ■ O "Vasco da Gama", que transportou o inteiro de Dilly
até Batavia
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4. Nota final
Todos os inteiros de que temos conhecimento têm os portes correctos, pelo que nos parece de admitir
que Rehlen não era o filatelista em busca de franquias múltiplas e muitas vezes com excesso de porte, frequentemente encontradas em inteiros postais desta época.
Não encontramos inteiros de outros portos africanos em territórios não portugueses, pelo que a numeração que conhecemos nos faz pensar que eles devem existir.
Estamos convictos que Rehlen se ocupava com os encaminhamentos, datas de partida, trânsito e chegada, tendo toda esta informação sido criteriosamente inscrita por ele. Por todo este trabalho, que em muito
ajuda o historiador postal, nos deixa agradecidos ao Sr. REHLEN.

ORGANIZAÇÃO/ ORGANIZATION
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ESPECIALISTA S EM VINHO DE AMAR ANTE
DESDE 1957

CAVES DA CERCA , S.A. - AMAR ANTE - PORTUGAL - 255 432 164 - CDCWINE.COM

Thank you M. REHLEN
Luís Frazão RDP FRPSL | luisvbp.frazao@netcabo.pt

Foreword
To those who collect postal stationary of the Portuguese colonies (from 1893 onwards), the name
Rehlen, with the printed address affixed in the stationary is certainly not unknown. We have been assembling
cards directed to Rehlen, in London, and I think it is time to pay tribute to a gentleman, who collected these
cards, made several and important notes on them, describing in detail the shipping line(s) that carried the
mail, with departure and arrival dates. He was certainly a philatelist but is our belief that he was more than that.
How could he have access to certain details he describes? Post office? Lloyd’s register? London newspapers?

1. The REHLEN cards
We start with the image of one of the cards, shown front and back.

■ Figure 1 ■

■ Figure 2 ■

Several points are worth mentioning:
a) front: the printed sticker address, that he sent to his correspondents1 to affix on the cards.
b) back: the message from his correspondent.
c)
the number within a circle in the upper right corner. (in red ink)
d)
Notes by Rehlen, in red ink, describing the transit details from origin until the arrival at his
hands
e)
Once inscribed the name of the steamer a reference number is given: Ex Br 4744/12, which we
believe is Lloyd’s registration number
Besides these points, common to all cards, we have seen several others points can be mentioned:
1

36

We know of some cards with a written address, that did not go through the post, rather sent within an envelope.
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1) The earliest known is a card from the Azores, dated Angra April 18th, 1893
2) The last recorded date is a card from Timor dated Dilly, October 1st, 1910
3) We know cards from Azores, Mozambique, Angola, Cape Verde, S. Thomé, Portuguese Guinea and
Timor.
4) In the case of Mozambique cards are known from Lourenço Marques, Quelimane, Moçambique (island)
5) WE HAVE NOT recorded cards from India and Macao.
6) There is a 9-year gap between 1896 and 1905 in our records
7) We have not seen cards from other non-Portuguese African or Asian ports so far, but we believe that
they exist.
8) The labels changed 5 times, following a change in his London address
9) The circled number in the back, indicates the number of his correspondent, and so far, we have numbers to 34.

2. The early cards

■ Figure 3 ■ Angra do Heroismo April 18th, Lisboa April 25th
and London April 28th, 1893

■ Figure 4 ■

In the label space was given to inscribe the steamer that would carry the card, and a connection point
if needed.
Soon afterwards, the label was changed as can be seen in figure 5, and for the first time, detailed and
precise indications appear, as well as the correspondent number, 26 for Newton Carnegie.

■ Figure 5 ■ Loanda December 15th, 1893

■ Figure 6 ■ Via Lisboa January 17th
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The card was posted by Newton Carnegie, a
well-known trading company of Loanda, who also inscribed “Sailing tonight at 10 p.m, corrected to 12 p.m.”.
The details of the route, with sailing dates (sd) and arrival dates (ar) are al notated in red ink, as well as the
delivery date and time (deld SE 10/1, 9pm).
Let us pass to the East coast of Africa, to
Mozambique, illustrated by a card from Mozambique Island.
■ Figure 7 ■

■ Figure 8 ■ Mozambique April 16th, 1895, via Durban April 25th

■ Figure 9 ■

■ Figure 10 ■

■ Figure 11 ■

In figure 11, detailed description of the stops of “steamer Ganl” on its way to Durban, where the mail
was disembarked, went through the post office and reimbarked on the “Norham Castle” to Plymouth, with
stops in Cape Town and Madeira.
Another interesting card, that followed the Suez route is shown in figures 12 and 13.
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■ Figure 12 ■ Moçambique February 7th, 1896, to Aden with “SS Kaiser”

■ Figure 13 ■ 20 reis card uprated to 30 reis

■ Figure 14 ■ Mail disembarked in Aden, reimbarked in closed bag on s/s Australia to Brindisi, and train to London

The most interesting of the African cards is shown in figures 15, 16 with a mixed franking Mozambique
and Republic of South Africa.

■ Figure 15 ■

■ Figure 16 ■
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Mixed franking of Mozambique and South African Republic is a well-known subject, after
the original article by Jaeger and
Drysdall, published in several
philatelic magazines. In consisted
of the possibility of sending mail
from Lourenço Marques to Cape
Town, using the railway under
construction from L. Marques to
the border. The only condition as
far as franking was concerned, was
that “ZAR postage stamps in ac-

cordance with the existing ZAR
rates for overseas destinations
Via Cape Colony were affixed.”
In Jaeger and Drysdall’s paper reference is made to several letters
and cards known, dated March
25th,1894 to April 19th,1895.
The first reference for the beginning of this service, appearing
in L. Marques newspapers refers
the date of September 8th,1893
(figure 17).
■ Figure 17 ■

We also know from Lourenço Marques that this service was interrupted at the end of 1893, to be resumed
only in 1894. (fig 18)

■ Figure 18 ■

The card shown in figure 15 is dated September 19th ,1893 and is certainly one of the few that still exist
from this early period. There is probably an interesting explanation in the German text written by the sender,
but as its content is unreadable the author of these lines, he would be grateful of any help given.

3. The later cards
We know only two later cards, from 1905 and 1911. The 1905 was sent from Portuguese Guinea, by
M. Seifert.

■ Figure 19 ■ Bissau, April 23rd, 1905
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■ Figure 20 ■

Another card, written the same day by the same writer, was at the origin of the discovery that the number
on the right upper corner identifies one specific correspondent, in this case M. Seifert (#15)

■ Figure 21 ■

And we arrive to the last card, dated Dilly (Timor), October 1st ,1910.

■ Figure 22 ■ Sent 1-10-10 by Portuguese man of War “Vasco da Gama”

■ Figure 23 ■

This card of a total value of 4 avos, was taxed,
as the 3 avos stamp had been withdrawn from
circulation in 1903, after the arrival of stamps of
the same issue, but with color changes, as per the
Washington postal congress. Therefore, the circled
T and the inscription: “15 centimes”, to be paid on
arrival by the addressee, corresponding to 1/2d
that Rehlen did pay, having received the card on
November 4th ,1910.
■ Figure 24 ■ Portuguese Man of War “Vasco
da Gama”, that transported the letter from Dilly to Batavia
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4. End note
All the cards seen so far have the correct postal rate, making it therefore less probable that M. Rehlen
was a philatelist looking for multiple stamps, sometimes overrated franking, as seen frequently in cards sent
from overseas.
We haven’t seen cards from other African or Asian ports, but the numbering system used, up to 34,
makes us believe that there should be correspondence from other territories, besides the Portuguese colonies.
We believe that Rehlen was looking for routes, dates of departure, arrival, sailing stops, and all that data
was carefully annotated by him.
For all this good work that helps to the postal history student, we are grateful to M. Rehlen.







Viana do Minho

Viana do Minho era como se chamava esta cidade.
Em 20 de Janeiro de 1848, a rainha D. Maria II eleva Viana do Minho a vila e a partir
daí passou a designar-se por Viana do Castelo, por vontade da soberana.
Tinha correio desde 1769, sendo correio assistente desde 1818.
As primeiras cartas usavam a marca de Viana do Minho, batida a vermelho, como
aquela que aqui se apresenta, expedida para Braga, em 7 de Julho de 1803.
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1 a 6 de Outubro

▶ 1 de Outubro ◀
– Chegada dos Jurados e Comissários
– Arrival of Jurors and Commissioners
– Montagem dos quadros
– To mount the exhibits on the frames

16h00

19h30

1.ª reunião de Jurados
1st meeting of the jury
Recepção da Câmara Municipal de Viana do
Castelo (por convite)
Reception of the Town Hall of Viana do Castelo
(by invitation)

10h30

12h30m Almoço de trabalho Jurados/Comissários
Jury/Commissioners lunch

14h00-18h30 Trabalho do Júri
Jury work

21h00

Cerimónia de Abertura com o lançamento do
Inteiro Postal sobre Viana do Castelo
Opening Ceremony with the issue of a stationary
about Viana do Castelo

22h00

Cocktail

▶ 2 de Outubro ◀
09h00

Trabalho do Júri
Jury Work

Cerimónia da aposição do carimbo
comemorativo
Ceremony of commemorative Cancellation

▶ 3 de Outubro ◀
09h00

Trabalho do Júri
Jury Work
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10h30

12h30

Cerimónia da aposição do carimbo
comemorativo
Ceremony of commemorative Cancellation
Almoço de trabalho Jurados/Comissários
Jury/Commissioners lunch

10h00-16h30 Visita a uma adega de vinho verde com
almoço (por convite)
Tour to green wine with lunch
(by invitation)

18h00-19h30 Recolha das participações dos países
convidados
Pick up the exhibits in the exhibition hall
only to invited countries.

14h00-18h30 Trabalho do Júri
Jury work

20h00

Jantar dos 500 anos dos Correios em Portugal
(por convite)
Dinner of the 500 Years of the Portuguese Post
(by invitation)

20h30

Autocarro no hotel Rali para transportar
convidados para o Jantar de Palmarés.
Durante o jantar serão entregues os prémios
de Literatura de 2017
Bus in Hotel Raly to transport our guests to the
Palmarés Dinner.
During the dinner will be given the Literature
Prizes of 2017

21h00

Jantar de Palmarés
Palmarés dinner

▶ 4 de Outubro ◀
09h00

10h30

12h30

Trabalho do Júri
Jury work
Cerimónia da aposição do carimbo
comemorativo
Ceremony of commemorative Cancellation
Almoço de trabalho Jurados/Comissários
Jury/Commissioners lunch

▶ 6 de Outubro ◀
09h00-11h00 Reunião do Júri com os expositores
portugueses
Meeting of jurors and Portugueses
exhibitors

14h00-18h30 Trabalho do Júri
Jury work

20h00

▶ 5 de Outubro ◀
10h00
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Cerimónia da aposição do carimbo
comemorativo
Ceremony of commemorative Cancellation.
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11h00

Levantamento das participações portuguesas
na exposição
Pick up of the Portuguese exhibits in the exhibiton hall

12h00

Bus to the airport in Oporto

Jantar de Jurados e Comissários
Dinner of Jurors and Commissioners

