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DIA DIA DIA DIA MUNDIALMUNDIALMUNDIALMUNDIAL
 

No dia 9 de Outubro é comemorado o Dia Mundial dos Correios

1874, da União Postal Universal (UPU)

postais. Desde a mais remota Antiguidade que as comunicações representam 

um papel primordial na vida dos povos. Este 

uma efeméride, à qual nos associamos, que pretende destacar o 

importantíssimo e insubstituível papel que as comunicações postais 

representam e a sua prestabilidade em todos os sectores da vida humana.

BREVE 

salteadores. Por isso só as pessoas importantes, como os reis, tinham mensageiros ao seu serviço. 

de Correio Mor de 1520 é o mais antigo documento relativo ao

Mais tarde as cartas passaram a ser transportadas por “mensageiros” a cavalo.

Com a construção das estradas aparece a 

cavalos. Além do correio, levava encomendas e passageiros. Uma Mala

horas para ir de Lisboa ao Porto. Pelo caminho parava nas “Estações de Muda” para substituir os cavalos e 

para os passageiros poderem comer e dormir.

No dia 1 de Dezembro de 1866 inicia o seu percurso a primeira 

comboio com uma carruagem adaptada ao serviço do correio. Este correio era deixado, em sacos, nas 

várias paragens do comboio, sendo de seguida levados para a distribuição
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MUNDIALMUNDIALMUNDIALMUNDIAL    DOS DOS DOS DOS CORREIOSCORREIOSCORREIOSCORREIOS
o Dia Mundial dos Correios. A data marca a fundação, no ano de 

(UPU), entidade que congrega os correios de 191 países

Desde a mais remota Antiguidade que as comunicações representam 

um papel primordial na vida dos povos. Este «Dia Mundial dos Correios

uma efeméride, à qual nos associamos, que pretende destacar o 

importantíssimo e insubstituível papel que as comunicações postais 

representam e a sua prestabilidade em todos os sectores da vida humana.

BREVE HISTÓRIA DO CORREIO  

Os pioneiros da comunicação postal foram os chineses. Mas os 

primeiros despachos por via aérea talvez tenham sido feitos 

pelos cretenses e fenícios, usando pombos e andorinhas.

Antigamente não era fácil ser “carteiro” porque mesmo as 

maiores distâncias eram percorridas a pé, e havia muitos 

salteadores. Por isso só as pessoas importantes, como os reis, tinham mensageiros ao seu serviço. 

de Correio Mor de 1520 é o mais antigo documento relativo aos Correios públicos em Portugal.

cartas passaram a ser transportadas por “mensageiros” a cavalo.

Com a construção das estradas aparece a Mala-Posta (fim do século XVIII) que era um carro puxado por 

cavalos. Além do correio, levava encomendas e passageiros. Uma Mala-Posta demorava, pelo m

horas para ir de Lisboa ao Porto. Pelo caminho parava nas “Estações de Muda” para substituir os cavalos e 

para os passageiros poderem comer e dormir. 

No dia 1 de Dezembro de 1866 inicia o seu percurso a primeira Ambulância Postal Ferroviária

comboio com uma carruagem adaptada ao serviço do correio. Este correio era deixado, em sacos, nas 

, sendo de seguida levados para a distribuição. 
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. A data marca a fundação, no ano de 

, entidade que congrega os correios de 191 países e ou direcções 

Desde a mais remota Antiguidade que as comunicações representam 

Dia Mundial dos Correios» é 

uma efeméride, à qual nos associamos, que pretende destacar o 

importantíssimo e insubstituível papel que as comunicações postais 

representam e a sua prestabilidade em todos os sectores da vida humana.  

Os pioneiros da comunicação postal foram os chineses. Mas os 

primeiros despachos por via aérea talvez tenham sido feitos 

pelos cretenses e fenícios, usando pombos e andorinhas. 

Antigamente não era fácil ser “carteiro” porque mesmo as 

ncias eram percorridas a pé, e havia muitos 

salteadores. Por isso só as pessoas importantes, como os reis, tinham mensageiros ao seu serviço. A Carta 

Correios públicos em Portugal. 

cartas passaram a ser transportadas por “mensageiros” a cavalo. 

(fim do século XVIII) que era um carro puxado por 

Posta demorava, pelo menos, 36 

horas para ir de Lisboa ao Porto. Pelo caminho parava nas “Estações de Muda” para substituir os cavalos e 

Ambulância Postal Ferroviária, isto é, um 

comboio com uma carruagem adaptada ao serviço do correio. Este correio era deixado, em sacos, nas 
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Também houve, durante vários anos, as 

encarnadas que levavam e recebiam correio que distribuíam pelas terras por onde passavam

Em 1933 Gago Coutinho e Sacadura Cabral fizeram a primeira travessia aérea da Europa para a América do 

Sul levando uma mensagem de amizade

Assim começou o correio aéreo de Portugal, que se concretizou em 1937.

Os Correios foram, durante muitos séculos, o único método de envio de notícias e informações para outras 

regiões do mundo, influenciando diretamente na 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO associa

– Correios de Portugal e das restantes empresas directa ou indirectamente ligadas ao sector postal.

Jornada Mundial para o Trabalho Digno
 

Desde 2008 que a CSI - Confederação Sindical Internacional organiza a Jornada Mundial para o Trabalho 

digno (JMTD), no dia 7 de Outubro. 
 

Trata-se de uma jornada de mobilização mundial: um dia no qual todas 

global, defendem o Trabalho Digno. Este deve ser colocado no centro da acção governativa a fim de 

relançar o crescimento económico e construir uma nova economia mundial que dê prioridade às pessoas.

 

Este ano, a JMTD apresenta como tema principal: 
 

Regra geral, por emprego precário entendem

ocasional, incerto e aleatório. 
 

Do ponto de vista do trabalhador/a, o trabalho precário é sinónimo

inseguro. Os trabalhadores/as em causa não usufruem plenamente, ou mesmo absolutamente nada, da 

protecção oferecida tanto pela legislação do trabalho como pela segurança social. Estes trabalhadores/as 

esbarram com obstáculos, legais e práticos, para poderem criar organizações sindicais ou mesmo no que 

respeita à filiação. 

 

Temos abordado este assunto em vários comunicados, reivindicações, contratação colectiva, protestos e 

outras formas de chamar a atenção sobre esta temá

manifestação europeia em WROCLOW

presença de 24 sindicalistas em representação de Portugal e seus sindicatos.
 

Quando se verifica um feroz ataque aos di

em Portugal, importa uma vez mais ajudar a resolver este flagelo da humanidade (o trabalho sem 

dignidade) juntando a nossa voz à CSI

mensagem de luta e também de esperança por tempos melhores.
 

A UGT e os seus Sindicatos participam desde 2008 nesta jornada
 

 
PARTICIPA E DIVULGA TAMBÉM A JMTD 2011
Mais informações em http://www.wddw.org/
 
Lisboa, 29 de Setembro de 2011            
O Secretariado Nacional do SINDETELCO
 

Também houve, durante vários anos, as Ambulâncias Postais Automóveis. Eram u

encarnadas que levavam e recebiam correio que distribuíam pelas terras por onde passavam

Em 1933 Gago Coutinho e Sacadura Cabral fizeram a primeira travessia aérea da Europa para a América do 

vando uma mensagem de amizade e como tal foram pioneiros no correio aéreo.  

ssim começou o correio aéreo de Portugal, que se concretizou em 1937.

Os Correios foram, durante muitos séculos, o único método de envio de notícias e informações para outras 

regiões do mundo, influenciando diretamente na maneira como a sociedade se apresenta actualmente

O Secretariado Nacional do SINDETELCO associa-se a esta data, saudando todos os trabalhadores dos CTT 

Correios de Portugal e das restantes empresas directa ou indirectamente ligadas ao sector postal.

7 DE OUTUBRO 
 

Jornada Mundial para o Trabalho Digno
Confederação Sindical Internacional organiza a Jornada Mundial para o Trabalho 

se de uma jornada de mobilização mundial: um dia no qual todas as organizações sindicais, a nível 

global, defendem o Trabalho Digno. Este deve ser colocado no centro da acção governativa a fim de 

relançar o crescimento económico e construir uma nova economia mundial que dê prioridade às pessoas.

apresenta como tema principal: o trabalho precário.  

Regra geral, por emprego precário entendem-se todas as formas de trabalho não permanente, temporário, 

Do ponto de vista do trabalhador/a, o trabalho precário é sinónimo de emprego incerto, imprevisível e 

inseguro. Os trabalhadores/as em causa não usufruem plenamente, ou mesmo absolutamente nada, da 

protecção oferecida tanto pela legislação do trabalho como pela segurança social. Estes trabalhadores/as 

ulos, legais e práticos, para poderem criar organizações sindicais ou mesmo no que 

Temos abordado este assunto em vários comunicados, reivindicações, contratação colectiva, protestos e 

outras formas de chamar a atenção sobre esta temática. Ainda na passada semana participámos na 

WROCLOW
 
– Polónia integrados na delegação da UGT

presença de 24 sindicalistas em representação de Portugal e seus sindicatos. 

Quando se verifica um feroz ataque aos direitos constitucionais e contratuais em muitos países, também 

em Portugal, importa uma vez mais ajudar a resolver este flagelo da humanidade (o trabalho sem 

CSI, CES, UGT e a todos os actores sociais que transportam essa 

mensagem de luta e também de esperança por tempos melhores. 

A UGT e os seus Sindicatos participam desde 2008 nesta jornada

PARTICIPA E DIVULGA TAMBÉM A JMTD 2011 

http://www.wddw.org/ 

de Setembro de 2011                                        
O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

. Eram umas carrinhas 

encarnadas que levavam e recebiam correio que distribuíam pelas terras por onde passavam. 

Em 1933 Gago Coutinho e Sacadura Cabral fizeram a primeira travessia aérea da Europa para a América do 

 

ssim começou o correio aéreo de Portugal, que se concretizou em 1937. 

Os Correios foram, durante muitos séculos, o único método de envio de notícias e informações para outras 

maneira como a sociedade se apresenta actualmente 

saudando todos os trabalhadores dos CTT 

Correios de Portugal e das restantes empresas directa ou indirectamente ligadas ao sector postal. 

Jornada Mundial para o Trabalho Digno 
Confederação Sindical Internacional organiza a Jornada Mundial para o Trabalho 

as organizações sindicais, a nível 

global, defendem o Trabalho Digno. Este deve ser colocado no centro da acção governativa a fim de 

relançar o crescimento económico e construir uma nova economia mundial que dê prioridade às pessoas. 

se todas as formas de trabalho não permanente, temporário, 

de emprego incerto, imprevisível e 

inseguro. Os trabalhadores/as em causa não usufruem plenamente, ou mesmo absolutamente nada, da 

protecção oferecida tanto pela legislação do trabalho como pela segurança social. Estes trabalhadores/as 

ulos, legais e práticos, para poderem criar organizações sindicais ou mesmo no que 

Temos abordado este assunto em vários comunicados, reivindicações, contratação colectiva, protestos e 

tica. Ainda na passada semana participámos na 

UGT que contou com a 

reitos constitucionais e contratuais em muitos países, também 

em Portugal, importa uma vez mais ajudar a resolver este flagelo da humanidade (o trabalho sem 

e a todos os actores sociais que transportam essa 

A UGT e os seus Sindicatos participam desde 2008 nesta jornada. 


