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500  ANOS DO CORREIO EM PORTUGAL 
 

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 de Correio passa para a família Gomes da Mata. 

1644 – Publicação da primeira estrutura os Serviço de Correio (Regime 

do Correio-Mor). 

1705 – Convénio Postal com o Grão-Mestre da Posta Inglesa. 

1718 – Convénio postal com a Espanha. 

1798 – Instituição da Mala-posta ente Lisboa e Coimbra. 

1797 – Alvará do Serviço Público do Correio, por D. Maria I. 

1799 – Instituição do “Regulamento Provisional do Serviço Postal”. 

1800 – 1 de Maio, abertura do transito da nova estrada Guimarães /

Famalicão. Começa a funcionar a Mala-posta, com assiduidade. 

1801 – 7 de Maio, aparecem os portadores que hoje se chamam Cartei-

ros. 

1802 – O que hoje parece óbvio – distritos postais, ruas com casas e pré-

dios organizados e cadastrados, com nome e números, foi uma novidade intro-

duzida pelos Correios. 

1807 – Estabelecimento da Telegrafia Pré-Elétrica. 

1821 – Início da distribuição domiciliária de correspondência  na cidade 

de Lisboa. 

1838 - 4ª feira,  10 de Janeiro - Deu-se o correio nesta vila às 10 horas 

da manhã, o qual era costume dar-se às 5ªs feiras de manhã, vindo por conse-

guinte a mudar-se desde este dia os correios das 5ªs feiras (como era costume 

antigo) para as 4ªs feiras, só com a diferença que o das 5ªs dava-se logo de 

manhã e o das 4ªas dá-se às 10 horas da manhã. Este correio é o do Porto e Lis-

boa, assim o de todas as terras do reino. (Efeméride de Guimarães – João Lopes 

Faria) 

1844 – Convenção postal com a França. 

1851 – Aberto concurso para as estradas de Porto/Guimarães, pelo 

Ministro das Obras públicas, António Fontes Pereira de Melo. 

1853 – Em finais de Maio, o percurso da carreira diligência da Mala-

Posta passa por Guimarães, explorada pela “Companhia Viação Portuense”. O 

Custo por pessoa era de 1600 reis, demorando meio dia de viagem. Um dos 

mais importantes alugadores de trens em Guimarães, era o Cosme, situado na 

actual Rua de Santo António (hoje C.C. Stº. António). 

1853 – 1 de Julho, no reinado de D. Maria II, emissão do primeiro selo 

postal adesivo. 

1855 - Introdução da Telegrafia Eléctrica Lisboa/Cintra. 

1861 – 16 de Maio, Guimarães  é dotada de uma Estação de Correios 

(em 2 salas nas instalações do instinto Convento de S. Domingos). Começa a 

funcionar a linha telegráfica entre Braga e Guimarães, com apenas 1 fio. 

1874 - O Dia Mundial dos Correios é celebrado a 9 de Outubro. A data 
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internacional dos correios celebra-se no dia 9 de Outubro, devido a ter sido nes-

te dia que aquando da assinatura do Tratado de Berna, as administrações pos-

tais uniram esforços e criaram a União Postal Universal, começando a maior 

rede de distribuição física do mundo. Portugal é um dos 22 países membros 

fundadores da União Postal Universal (UPU). 

1878 – Em 1 de Junho é inaugurado o telégrafo nas Caldas das Taipas, 

trabalhando apenas na estação balnear. 

1880 – Fusão dos Correios e Telégrafos numa só Direção-Geral (Correios, 

Telégrafos e Faróis). 

1882 – Foram implantados os primeiros marcos de correio em Lisboa. 

1883 – Foi criada Posta Rural, que permitia que a correspondência pas-

sasse a chegar aos locais mais remotos do país. 

1911 – Autonomia Administrativa e Financeira dos CTT que passam a 

construir uma Administração-Geral. 

1929 – Inauguração das redes telefónicas em Guimarães. 

1925 – O Palacete de José Joaquim Minotes, situado na Rua Nova de 

Stº. António, lado direito, seria adquirido pela empresa de Correios e Telégrafos. 

1927 - As novas instalações dos CTT seriam inauguradas, da Rua Stº. 

António. Nesta altura ainda ficam alguns serviços na Alameda de S. Dâmaso. 

1944 – Em Julho obras de adaptação, conservação e reparação do edifí-

cio da estação de correios da Rua Stº. António. 

1956 – São efectuadas diversas obras de conservação no edifício da 

Rua Stº. António. 

1969 – Publicação do Decreto-lei de transformação da Empresa Pública 

dos CTT na Empresa Correios Telecomunicações de Portugal. 

1971 – Correios de Guimarães a funcionar em instalações provisórias na 

rua Francisco Agra. 

1978 – Início da mecanização dos Correios e introdução do Código Pos-

tal. 

1980 – A 14 de Novembro é Inaugurado o novo edifício da Rua de Santo 

António, com 4 andares. 

1984 – Criação de novos serviços de Correio: Acelerado – Express Mail e 

Post Expresso. Introdução do Correio Electrónico – Corfax. 

1992 – Separação de Telecomunicações e Correios, converteram-se em 

sociedade anónima detida pelo Estado. 

1996 – Em Abril,  inauguração dos Correios das Lameiras (Central 

Camionagem). 

2001 – 4 de Junho, inauguração do Centro de Distribuição em Urgezes. 

2016 – A 15 de Fevereiro, a funcionar nas novas Instalações de Correios 

na Rua Teixeira de Pascoaes (Quintã). 

2017 – A 25 de Outubro é inaugurado o Posto de Correios S. Francisco. 

 

 

 


