
BREVE HISTÓRIA 
DA MECANIZAÇÃO POSTAL

A massificação do uso do correio para envio de mensagens 
físicas – que se verificou sobretudo nos objetos com origem 
nas empresas e destinados a particulares – foi um fenó-
meno marcante nos países desenvolvidos no decorrer da 
segunda metade do séc. XX; entretanto o início do séc. XXI 
trouxe consigo o fenómeno inverso, tendo-se assistido a 
partir de então a uma diminuição sistemática na quantidade 
das mensagens expedidas em suporte físico, por via da 
transformação das mesmas em mensagens em suporte 
digital.

Através da exposição patente neste local propomo-nos 
ajudar a perceber como é que, nesse já longínquo séc. XX, 
os correios portugueses adaptaram os seus métodos e 
processos de modo a poder lidar adequadamente com  
o crescimento explosivo que se verificou na quantidade  
de cartas que diariamente eram aceites, tratadas (isto  
é, divididas pelos respetivos destinos), transportadas  
e distribuídas.

Ao ter que lidar diariamente com milhões de cartas, os 
correios por todo o mundo tiveram permanentemente que 
se organizar e encontrar soluções alternativas aceitáveis, 
quer em termos de preços, quer em termos do cumpri-
mento dos prazos de entrega acordados com os seus 
Clientes. Para se perceber a complexidade dos sistemas 
postais, em geral, bastará pensarmos que em 2014 os 
correios em Portugal tinham de estar diariamente disponí-
veis para poder entregar objetos em todos os cerca de seis 
milhões e meio de destinos existentes no território nacional.

Somente a partir da década de oitenta foi possível 
começar a produzir-se objetos de correio em computador 
com alguma divisão por destinos, já que até então todos os 
objetos eram entregues aos correios sem qualquer divisão; 
por outro lado, desde há muito que a separação dos objetos 
por tipos atendendo às respetivas dimensões tinha pas-
sado a ser um conceito normal em uso nos correios, con-
duzindo à clássica classificação por formatos constituída 
por “finos” (as cartas normais que eram a maior parte), 
“médios” (as cartas maiores) e “grossos” (os pequenos 
objetos), porque esta separação permitia adotar-se os 
meios de produção que eram mais adequados a cada  
um dos tipos e também uma organização do trabalho 
mais eficaz e mais eficiente, conduzindo assim à obtenção 
de uma maior produtividade (mais produção com menores 
custos).

Como os agrupamentos de destinos no território eram 
mais de mil, observando-se o exemplar do móvel de divisão 
manual de “finos” que se encontra exposto neste local, 
facilmente se percebe que a quantidade dos seus cacifos 
era insuficiente, obrigando assim a que a maioria das 
cartas fosse sujeita a uma dupla manipulação nestes 
móveis, sendo estas duas operações designadas, respeti-
vamente, por divisão geral e divisão especializada; em cada 
uma destas duas divisões os operadores liam os nomes 
das terras nos endereços dos destinatários na face das 
cartas e colocavam-nas no respetivo cacifo do móvel de 
divisão, sendo a velocidade média horária dos operadores 
inferior aos 1.000 objetos.

Se a divisão das cartas tivesse continuado sempre a  
ser manual, no final do séc. XX os correios portugueses 
necessitariam de dispor de edifícios que em conjunto 
teriam que albergar bastante mais do que um milhar  
de móveis como o que aqui está exposto, para além de 
algumas centenas de outros equipamentos específicos 
que eram utilizados na divisão dos objetos “médios”  
e “grossos”.

Porém, sensivelmente a partir do início da segunda 
metade do séc. XX, através da colaboração entretanto 
estabelecida entre os correios e os fabricantes de equipa-
mentos postais, começou a desenvolver-se a tecnologia 
postal que veio revolucionar as técnicas e os meios utili-
zados na divisão dos objetos.

O interesse prático pelo uso da tecnologia postal veio 
obrigar os correios a proceder também em paralelo a uma 
nova forma de classificação e divulgação dos endereços 
através do uso de Códigos Postais, de modo a poder dispor 
dos instrumentos necessários à mecanização postal  
(o primeiro cartaz que foi usado nas campanhas de divul-
gação foi o célebre “Código Postal, Meio Caminho Andado!” 
e encontra-se exposto neste local).

Assim, durante a década de setenta criou-se e imple-
mentou-se em Portugal um Código Postal de base consti-
tuído por um número formado por quatro algarismos o 
qual identificava uma certa região geográfica bem definida 
e que tinha como sede operacional o chamado CDP – 
Centro de Distribuição Postal. Mais tarde, já na década de 
noventa, veio a ser acrescentado ao Código Postal de base 
um novo número formado por três algarismos cujo uso 
conjunto com os números de quatro algarismos permitiu 
passar a identificar as frentes de quarteirão das ruas e 
assim proceder-se a uma divisão dos objetos de modo 
mais fino do que quando só existiam os números com os 
quatro algarismos.



Na exposição patente neste local temos o gosto de 
apresentar aos visitantes os três tipos de máquinas que os 
correios portugueses utilizaram na primeira fase de desen-
volvimento da mecanização postal dos objetos “finos”, quando 
apenas era usado o Código Postal de base com o número dos 
quatro algarismos; estas máquinas – que existiam no Porto, 
em Coimbra e em Lisboa – vieram a ser todas substituídas 
mais tarde por outras dotadas de mais funcionalidades.

A primeira máquina da cadeia da mecanização postal 
– proveniente do Japão, tendo a primeira sido instalada 
em Coimbra em 1975 – era a chamada SFO – Separadora, 
Faceadora, Obliteradora; tratava-se de uma separadora de 
formatos que ao mesmo tempo permitia facear as cartas 
e inutilizar os selos das mesmas obliterando-os com tinta 
indelével (inicialmente, para poder executar o faceamento 
e a obliteração esta máquina detetava o selo através de 
uma barra fosforescente que ele tinha impressa e, mais 
tarde, por razões de eficácia passou a fazê-lo através da 
análise do passo da respetiva serrilha); esta máquina era 
alimentada sobretudo a partir dos objetos que eram reco-
lhidos nos marcos e caixas postais existentes na via 
pública, produzindo à saída objetos “finos” com os selos 
obliterados e corretamente faceados e separando ao 
mesmo tempo os objetos com formatos maiores, sendo  
a velocidade máxima alcançada no módulo do faceamento 
e obliteração da ordem das 40.000 cartas/hora.

Os objetos recolhidos nos marcos e caixas eram todos 
colocados no transportador inicial da SFO sem quaisquer 
cuidados especiais e entravam depois no tambor giratório, 
desenvolvendo a máquina de seguida todo o processo 
automaticamente.

Para poder ser divididos os objetos “finos” tinham que 
ser colocados na chamada máquina divisora, mas antes 
disso precisavam obrigatoriamente de ser submetidos a 
um passo intermédio – a indexação.

A segunda máquina da cadeia da mecanização postal, 
correspondente à fase da indexação, permitia que o opera-
dor digitasse os quatro algarismos do Código Postal do 
endereço do destinatário e, ao fazê-lo, a máquina imprimia 
na face da carta um código de barras fluorescentes que 
representava o número do Código Postal (chamamos a 
atenção para o código de barras que se encontra exposto 
neste local, bem como para o exemplar da régua com a 
qual se verificava a qualidade da impressão das barras).

A alimentação da máquina de indexação era automática 
e as cartas iam sendo apresentadas uma por uma ao 
operador que lia e digitava num teclado os algarismos do 
Código Postal; a velocidade de indexação era relativamente 
baixa, rondando as 2.000 cartas/hora.

Finalmente, a terceira máquina da cadeia da mecanização 
postal lia os códigos de barras fluorescentes que tinham 
sido apostos nas cartas pelas máquinas de indexação, permi-
tindo então dividir os objetos pelos Códigos Postais e enca-
minhá-los depois para transporte para os CDP; a alimentação 
de objetos a esta máquina era automática e a sua velocidade 

rondava as 35.000 cartas/hora e como podia ser dotada 
de centenas de cacifos de saída permitia fazer praticamente 
toda a divisão de objetos numa única passagem (ao contrá-
rio do que sucedia nos móveis de divisão manual, como se 
explicou atrás); a quantidade global de pessoas necessá-
rias à mecanização baixou muito, relativamente ao que 
sucedia na divisão manual.

Quer a máquina de indexação, quer a máquina divisora 
eram ambas provenientes da França e as primeiras entra-
ram a uso no Porto em 1979.

A evolução que entretanto se foi verificando na tecno-
logia postal – justificada economicamente em parte pelo 
aumento generalizado que ocorria então na quantidade de 
objetos postais – levou os correios portugueses a adquirir 
a partir dos anos noventa novos equipamentos mais 
modernos cujas funcionalidades estavam muito para além 
das funcionalidades que eram possíveis de obter com as 
máquinas que aqui estão expostas; por isso em 2006 
foram retiradas de uso as últimas máquinas e concluiu-se 
assim o processo da sua substituição por outras.

Com essas novas máquinas e sistemas de informação 
avançados que vieram substituir as que aqui estão expos-
tas – e utilizando também a alteração do Código Postal 
atrás referida – os correios portugueses puderam então 
passar a dividir os objetos “finos” (e também os “médios”) 
não só aos CDP, mas também pelos giros de distribuição 
de cada CDP e puderam ainda passar a sequenciar também 
os objetos de cada um desses giros, isto é, puderam passar 
a fazer sair da cadeia da mecanização postal os objetos já 
ordenados segundo o percurso que o carteiro iria fazer ao 
longo do respetivo giro; os endereços dos destinatários dos 
objetos passaram a poder ser lidos e reconhecidos otica-
mente através de processos automáticos, tendo-se verifi-
cado isto até mesmo numa parte significativa dos endereços 
manuscritos; finalmente, a indexação das cartas passou 
então a ser uma tarefa complementar – tendo desaparecido 
a indexação em presença do objeto, substituída entretanto 
pela vídeo-codificação em que o operador via num écran 
de computador uma imagem da face da carta –, incluindo 
também frequentemente a digitação do nome da rua  
e do número de polícia para permitir fazer-se a divisão  
das cartas pelos giros e o sequenciamento das mesmas.
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