
CORREIOS: UMA HISTÓRIA DE CINCO SÉCULOS

PREFÁCIO
Vivemos o Mundo frio dos faxes, telemóveis e da internet.
De repente, lá aparecem as cartas de paixão, amor e ami-
zade, nas caixas de correio e outros lugares...
Escrever cartas de amor é coisa tão antiga como a funda-
ção dos correios em Portugal.
Nos finais do séc. XVI, no Largo do Pelourinho em Lis-
boa, existiam «especialistas», de mesa, tinteiro e pena,
prontos, a mando dos seus «clientes», a encontrarem as
palavras certeiras para conquistar o coração da paixão.
Num códice existente na Biblioteca Nacional, uma freira
(sempre foram grandes especialistas nestas coisas de amor)
explica como: escolher namorados que escrevam cartas
longas e subtis; responder só à terceira carta de um namo-
rado; intercalar na carta um cozinhado de ciúme e sauda-
de; nas cartas sentidas desenhar um coração trespassado
por uma seta e nas «cartas de ausência» ter 2 tinteiros, um
com tinta e outro com água, para esborratar a escrita, «cer-
tificado» de qualidade de amor «derramado» em lágrimas.
A pé, a cavalo, numa Mala Posta, o «correio» lá ia por
estradas que não existiam, caminhos cercados de perigos,
subindo montes e atravessando rios tempestuosos, numa
viagem que era uma autêntica aventura e onde no virar da
esquina podia estar uma cilada, para entregar a mensagem
de que era portador.
O homem é por essência, um ser social. A sua vida só tem
sentido enquanto relacionada com os outros.
É inquestionável a importância desempenhada pelos Cor-
reios na comunicação. Hoje, só sentimos que os Correios
existem quando nos falta, tal a integração na nossa vida
dos seus serviços tão úteis e essenciais.

Os CTT - Correios de Portugal são uma das empresas que
a generalidade dos portugueses reconhece como das mais
populares e com melhor imagem pública. Os Correios são,
actualmente, uma instituição moderna que foi capaz de se
adaptar à evolução da sociedade para responder com efi-
cácia às exigências que foram surgindo. Quem hoje visita
uma Estação de Correios ou uma Central de Tratamento
de Correspondências não deixará de ficar impressionado
com a qualidade e sofisticação dos equipamentos existen-
tes. Ficará, também, provavelmente surpreendido, com o
profissionalismo e a atitude atenciosa do pessoal dos Cor-
reios: do Atendimento, do Tratamento ou da Distribuição
do Correio.
Todas estas mudanças são o reflexo de uma experiência
acumulada durante cinco séculos de actividade, desde os
tempos de el-rei D. Manuel I, até aos nossos dias. Ao en-
trar no século XXI, os CTT podem justamente orgulhar-
se desse passado, que lhe granjeou o respeito das organi-
zações internacionais e da sociedade civil portuguesa.
Esta banda desenhada pretende, de forma simples e diver-
tida, apresentar alguns pontos de referência da história dos
Correios, cuja evolução se confunde, por vezes, com o
desenvolvimento da sociedade.
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1520 - Criação do Correio Público em Portugal
pelo rei D. Manuel I, que nomeia Luís Homem
para o cargo de Correio-Mor.
1606 - O Serviço do Correio passa em regime de
concessão para a família Gomes da Mata.
1644 -. Publicação da primeira estrutura do Servi-
ço de Correio (Regimento do Correio-Mor).
1657 - Criação do cargo de “Correio-Mor das
Cartas do Mar para os domínios de África e da
América”.
1663 - Promulgação dos privilégios dos Mestres de
Posta.
1705 - Convénio Postal com o Grão-Mestre da
Posta Inglesa.
1718 - Convénio Postal com a Espanha.
1797 - Reivindicação por parte da Coroa da
exploração dos Serviços de Correio.
1798 - Instituição da Mala-Posta entre Lisboa e
Coimbra.
1799 - Publicação do “Regulamento Provisional do
Serviço Postal”.
1801 - Publicação da “Regulação para o estabeleci-
mento da Pequena Posta, Caixas e Portadores de
Cartas em Lisboa”.
1804 - Suspensão do Serviço da Mala-Posta
Lisboa/Coimbra.
1807 - Estabelecimento da Telegrafia Pré-Eléctri-
ca.
1819 - Regulamentação do Serviço do Correio
entre Portugal e o Brasil.
1821 - Estabelecimento do Correio Marítimo para
Açores e Madeira. Início da distribuição
domiciliária de correspondências na cidade de
Lisboa.
1830 - Reais diligências entre Aldeia Galega e
Badajoz.
1844 - Convenção Postal com a França.

1852 - Reforma Postal que introduz profundas
alterações na organização dos Serviços de Correio.
1853 - Introdução do selo postal adesivo.
1855 - Introdução da Telegrafia elétrica com a
Lisboa/Sintra. Reactivação da Mala-Posta Lisboa/
Coimbra.
1856 - Início da extensão do Serviço da Mala-
Posta a norte da cidade de Coimbra, de acordo com
o plano de construção de estradas.
1859 - Chegada da Mala-Posta Lisboa/Porto.
1866 - Inauguração do Serviço de Ambulâncias
Postais Ferroviárias.
1874 - Criação da União Postal Universal (UPU),
com 22 países, entre os quais figura Portugal.
1880 - Fusão da Direcção Geral dos Correios e da
Direcção Geral dos Telefones.
1911 - Autonomia Administrativa e Financeira dos
CTT que passam a constituir uma Administração-
Geral.
1951/2 - Criação do serviço das primeiras Auto-
Ambulâncias.
1969 - Publicação do Decreto-Lei de transforma-
ção dos CTT na Empresa Pública Correios e
Telecomunicações de Portugal.
1970 - Adesão dos CTT à CEPT (Conférence
Européenne de Poste et Télécommunications).
1972 - Inauguração do 1.° Comboio Expresso
Postal.
1978 - Início da mecanização dos Correios e
introdução do Código Postal.
1984 - Criação de novos serviços de Correio
Acelerado - Express Mail e Post Expresso. Introdu-
ção do Correio Electrónico - Corfax.
Anos 90 - Implementação da informatização da
rede de Estações de Correios, com a utilização de
software desenvolvido em Portugal.
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