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1 – INTRODUÇÃO 

Aqui você encontrará as dicas para a utilização do Outlook Express. Aprenda 
tudo o que você precisa para enviar e receber as suas mensagens. Com esse programa, 
você poderá gerenciar mais de uma conta de e-mail, enviar mensagens no formato 
HTML e anexar qualquer arquivo as suas mensagens. 

Um endereço de correio eletrônico (e-mail) é a caixa postal de um usuário. Ele é 
composto por um nome de conta + nome de domínio. 

Exemplo: fulano@emater.tche.br – fulano é o nome da conta e emater.tche.br  é o 
nome de domínio. O caracter separador do nome da conta e do nome do domínio é o 
“@” (arroba). 

Quando você tem uma conta de e-mail, as suas mensagens são enviadas e 
recebidas por meio dessa conta que está disponível 24 horas por dia no seu servidor. 

Todas as mensagens enviadas ao seu endereço de e-mail são guardadas no 
provedor até que você, através de um programa de e-mail como o Outlook Express, 
entre no mesmo e receba as mensagens em seu computador. E todas as mensagens que 
você redige em seu computador são enviadas pelo Outlook Express ao endereço de 
destino. 

Considerações sobre formatos de endereço eletrônico: 

• não pode haver espaços em branco; 
• não existe “.” (ponto) após o caracter “@” (arroba); 
• não existe “_” (underline) em nomes de domínios, porém em nomes de conta 

pode haver; 
• embora tenhamos visto alguns endereços de e-mail com letras maiúsculas, 

convenciona-se que sejam usadas apenas letras minúsculas; 
• exemplos incorretos de e-mail: 

– fulano@.emater.tche.br – (observe o ponto após o arroba); 
– fulano @ emater.tche.br – (espaços em branco); 
– fulano@emater_ascar.tche.br – (underline no nome de domínio); 

• exemplos de endereços corretos: 
– fulano@emater.tche.br; 
– fulano.de.tal@emater.tche.br – (ponto em nome da conta é possível); 
– fulano_de_tal@emater.tche.br – (underline em nome da conta é 

possível); 
– FulanoDeTal@emater.tche.br – (letras maiúsculas – embora correto está 

fora da Convenção de Formato de Correio Eletrônico. Portanto, 
recomendo não usar quando for criar a sua conta de e-mail). 
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2 – APRESENTAÇÃO 

O Microsoft Outlook Express é um programa de gerenciamento de informações 
da área de trabalho, que o ajuda a organizar e compartilhar informações e a se 
comunicar com outras pessoas. 

Use o Outlook Express para o seguinte: 

• gerenciar informações pessoais e comerciais, mensagens de correio 
eletrônico, contatos e arquivos, bem como, para controlar atividades; 

• compartilhar informações com um grupo através de correio eletrônico; 

• compartilhar informações com outros programas do Office, bem como 
procurar e localizar arquivos do Office de dentro do Outlook. 

2.1 – Principais Recursos do Outlook Express 

O Outlook Express, na sua configuração básica, possui cinco pastas para que 
você gerencie todas as suas informações pessoais e comerciais em um único programa: 

• a primeira é a Caixa de Entrada, é nela que você receberá as mensagens 
endereçadas a você; 

• a segunda é a Caixa de Saída, nela são guardadas todas as mensagens que 
estão prontas para serem enviadas; 

• a terceira pasta é a Itens Enviados, ela guarda uma cópia de cada mensagem 
que já foi enviada; 

• a quarta pasta é Itens Excluídos, nela são guardadas todas as mensagens 
excluídas das outras pastas. As mensagens que estiverem dentro dessa pasta, 
se excluídas novamente, serão retiradas definitivamente do computador; 

• a última pasta é a Rascunhos, nela serão armazenada as mensagens que você 
ainda não acabou de redigir. 
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3 – INICIAR O MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS 

O Outlook Express é o programa de correio eletrônico que acompanha o 
Microsoft Internet Explorer. Para abrir o correio, o usuário pode utilizar, pelo menos, 
quatro caminhos: 

1. Clicar duas vezes no ícone do programa, localizado na área de trabalho, como 
mostra a tela a seguir: 

 

 
2. Dar um clique no botão Iniciar o Outlook Express, localizado na Barra de 

Tarefas: 
 

   
 
 
 
 
3. Para os usuários que não possuem o ícone na sua área de trabalho e/ou na Barra 

de Tarefas, é necessário clicar em Iniciar/Programas/Outlook Express:  
 

 
 

   Ícone do Outlook Express 

 

Outlook Express 
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4. O quarto caminho para ter acesso ao Outlook é, quando estiver na tela de 
navegação do Internet Explorer, procurar na Barra de Navegação, o botão 
Correio e escolher a opção Ler e-mail. 

3.1 – Tela Principal do Outlook Express 

 
 
Barra de Título: exibe o nome da pasta que está sendo visualizada e o nome do perfil 
em uso. Na maioria das vezes, quando o correio é aberto, ela exibe o nome da pasta ou 
Caixa de Entrada, onde estão as últimas mensagens recebidas. 
 

 
 
Barra de Menu: mostra o menu de comando do Outlook Express. 
 

 
 
Barra de Ferramentas: disponibiliza os recursos mais utilizados do correio. 
 

 
 
Área de Visualização: encontra-se dividida em quatro partes que permitem a visualização 
das pastas, dos contatos (agenda com os endereços de correio mais usados), das 
mensagens contidas nelas e das mensagens na íntegra. 
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Barra de Status: essa barra exibe quantas mensagens chegaram e quantas ainda não 
foram lidas. 

 
 

4 – SOBRE IDENTIDADE 

A criação de identidades é uma forma de várias pessoas usarem o Outlook 
Express e o catálogo de endereços no mesmo computador. Por exemplo, você e um 
colega de trabalho podem compartilhar um computador. Se cada um criar uma 
identidade, vocês poderão ver o próprio e-mail e seus contatos ao fazerem logon com 
suas identidades. Após a criação de sua identidade, você pode organizar seus contatos 
da forma que desejar por meio da criação de subpastas. 

4.1 – Alternar para uma Identidade Diferente 

1. No menu Arquivo, clique em Alternar Identidade.  

2. Selecione a identidade para a qual deseja alternar.  

3. Se foi configurado uma senha para sua identidade, digite a mesma no campo 
senha e clique sobre o botão OK. 

O catálogo de endereços começa a usar as configurações da nova identidade sem 
fechar o programa. De fato, o Outlook Express e todos os outros programas com 
reconhecimento de identidade que estão abertos alternam para as contas e configurações 
da nova identidade. 

Mensagens na 
íntegra 

Cabeçalho das 
mensagens 

Agenda de 
endereços 

Pastas 
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Após seguir o procedimento acima, o Outlook abrirá uma tela pedindo o seu 

nome de usuário e a sua senha. 
 

 

5 – CHECAR SUA CAIXA POSTAL 

Depois que o Outlook Express faz o download de suas mensagens ou depois que 
você clica no botão Enviar/Receber na barra de ferramentas ou clica no menu 
Ferramentas, opção Enviar e Receber, você pode ler suas mensagens em uma janela 
separada ou no painel de visualização. 

O Outlook irá checar a sua caixa postal para novas mensagens, e as colocará na 
pasta Caixa de Entrada. Essa ação também envia mensagens que você tenha escrito 
anteriormente e eventualmente ainda não tenham sido enviadas, ou seja, mensagens que 
estão na Caixa de Saída. 
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Pastas: a tela do Outlook Express geralmente é dividida em quatro partes. Na parte 
superior esquerda, fica a janela com a lista de pastas. Para ver o conteúdo de cada pasta, 
basta clicar sobre seu nome. 

Todas as janelas são configuradas pelo mouse, basta passar o mouse em cima 
das bordas para aumentar e diminuir o tamanho de cada uma, inclusive o tamanho dos 
campos De, Assunto, Recebida em e Enviada em poderão ser alterados. As mensagens 
normalmente aparecem por ordem de chegada, as mais recentes no final da lista. 

Mensagens: você também pode ordenar as mensagens por outros itens, como o nome 
do remetente (coluna De). Clique sobre o título da coluna em questão. Clique 
novamente, e você irá alternar entre a ordem crescente e decrescente. A coluna que 
estiver ordenando as mensagens é indicada por um pequeno triângulo em seu cabeçalho. 

A mensagem ainda não lida aparece na lista em negrito e com o pequeno 
envelope à esquerda fechado. Na janela das pastas, as que tiverem mensagens não lidas 
aparecem em negrito, com a indicação do total de mensagens não lidas à direita, entre 
parênteses. 

6 – LER UMA MENSAGEM 

Para ler a mensagem na janela de visualização, clique uma vez sobre a mesma. 
Clicando duas vezes na mensagem, ela será aberta em uma janela separada. Se a 
mensagem tiver arquivos anexados (attachments), aparecerá um pequeno clipe de papel 
à esquerda da mensagem na lista e outro maior, no cabeçalho da janela da mensagem (se 
for ela que estiver selecionada). 

Se o Outlook Express for capaz de interpretar esse arquivo (como no caso de 
uma foto), ele o exibe no pé da mensagem. Caso contrário, será necessário que você 
salve o arquivo em disco ou indique um programa para abri-lo. 
 

Mensagem em negrito 
ainda não lida. 

Clique na mensagem uma vez para 
visualizá-la na mesma tela ou um 
duplo clique para abrir uma nova 
janela. 

Informa quantidade de 
mensagens não lidas. 

Clique aqui para obter 
novas mensagens. 

Caixa de entrada do Outlook Express 
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Para fazer isso, clique sobre o clipe maior. Uma lista com todos os arquivos 
anexados (podem ser vários) é exibida. Escolha o arquivo desejado na lista, e 
dependendo do tipo o Outlook Express pergunta se quer abrir ou salvar o arquivo em 
disco. 

No primeiro caso, o programa usará o programa padrão do Windows para 
abertura daquele tipo de arquivo. Se nenhum programa estiver definido, o programa 
pedirá que você indique qual quer usar. No segundo caso, bastará dizer onde quer gravar 
o arquivo no disco. 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 – EXCLUIR UMA MENSAGEM 

Se você não quiser mais a mensagem, basta clicar sobre ela na lista de 
mensagens e depois pressionar a tecla Delete do teclado ou o botão Excluir na barra de 
ferramentas. Isso não apaga completamente a mensagem, que é apenas movida para a 

Exemplo de mensagem com arquivo anexo, visualizável no Outlook 

Exemplo de mensagem com arquivo anexo, não visualizável no Outlook 
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pasta Itens Excluídos. Se quiser apagar definitivamente a mensagem, é necessário 
repetir a operação nessa pasta. 

 
Observações: 

• para restaurar uma mensagem excluída, abra a pasta Itens Excluídos e 
arraste a mensagem de volta para a Caixa de Entrada ou para outra pasta;  

• se você não desejar que as mensagens sejam salvas na pasta Itens Excluídos 
quando encerrar o Outlook Express, no menu Ferramentas, clique em 
Opções. Na guia Manutenção, marque a caixa de seleção Esvaziar a Pasta 
'Itens Excluídos' ao Sair;  

• para esvaziar manualmente todos os itens excluídos, selecione a pasta Itens 
Excluídos. No menu Editar, clique em Esvaziar a Pasta 'Itens Excluídos’. 

8 – ENVIAR UM E-MAIL 

Para enviar um e-mail, clique no botão Criar E-mail na barra de ferramentas ou 
no menu Arquivo / Novo E-mail.  

 
 

Existe uma outra opção de enviar mensagem com um visual mais elaborado, que 
é clicar na seta à direita do botão Criar E-mail. Você, então, poderá entre as opções, de 
enviar mensagens com papel de carta de temas variados ou sem papel de carta. Mas 
atenção, só utilize esta opção se você tiver certeza absoluta que o seu destinatário 
também utiliza o Outlook. Caso o seu destinatário utilize um outro correio, a mensagem 
poderá ficar completamente ilegível.  
 
 
 

Clique aqui para 
criar uma nova 
mensagem. 
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Após ser definida a opção de envio de mensagem, o Outlook abrirá a janela 
Nova Mensagem. 

Na janela de composição de e-mail que aparece, no cabeçalho das mensagens, 
preencha o campo Para com o endereço eletrônico do destinatário (por exemplo: 
joaosilva@uol.com.br). Você pode enviar o mesmo e-mail para várias pessoas de uma 
só vez. Basta colocar vários endereços no campo Para, separados por vírgula(,) ou 
ponto e vírgula(;). 

Outra forma de se fazer isso é colocar outros endereços no campo Cc (Com 
Cópia Para). Na prática, não há muita diferença entre o primeiro e o segundo método, 
servindo apenas para hierarquizar os destinatários. 

Há uma terceira forma de se enviar cópias da mensagem, escrevendo os 
endereços no campo Cco (Com Cópia Oculta). A diferença nesse caso é que a 
mensagem é enviada normalmente para os destinatários Cco, mas ninguém (nem 
mesmo eles) ficará sabendo que essas cópias foram enviadas e para quem foram 
enviadas. Todas as mensagens enviadas por meio do campo Cco aparecerão aos 
destinatários o nome de quem enviou e no campo Para o nome Undisclosed-Recipient. 

Para adicionar nomes de e-mail do Catálogo de Endereços, clique no ícone livro 
na janela Nova Mensagem, próximo aos campos Para, Cc e Cco e, em seguida 
selecione o nome de destinatário. 

Para enviar um e-mail utilizando o campo Cco, e este não estiver visível, clique 
no menu Exibir e selecione Todos os Cabeçalhos. 

Seta que disponibiliza 
opções de envio de 
mensagens. 
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O campo Assunto serve para escrever uma breve descrição da mensagem. A 
idéia é que o destinatário saiba de que se trata a mensagem, sem ter que abri-la para 
isso. 

A última etapa é escrever a mensagem no espaço reservado para isso, o grande 
campo em branco que ocupa a maior parte da janela. Com os botões e os menus dessa 
janela, você pode formatar a mensagem como se estivesse em um processador de textos. 
O problema é que, se o destinatário usar um programa antigo para ler seus e-mails, ele 
não verá esses recursos visuais e corre o risco de receber caracteres estranhos no lugar 
de acentos. Isso vale também para os papéis de carta, que nada mais são do que telas 
pré-moldadas com esses recursos. 

Quando a mensagem estiver pronta, basta pressionar o botão Enviar da barra de 
ferramentas, que fica no alto, à esquerda, da janela ou clicar no menu Arquivo / Enviar 
Mensagem. 
 

 
 

Dica: 
• você pode escrever diversas mensagens desconectado, economizando sua 

conexão com o provedor e impulsos telefônicos. A diferença é que, ao invés 
de pressionar o botão Enviar ao fim de cada mensagem, selecione a opção 
Enviar mais Tarde, no menu Arquivo. Isso faz com que as mensagens 
fiquem arquivadas na pasta Caixa de Saída. Quando tiver terminado todas 
as mensagens, basta pressionar o botão Enviar e Receber para que todas as 
mensagens sejam enviadas de uma só vez. 

9 – ANEXAR ARQUIVOS 

Para enviar arquivos anexados ao e-mail (attachments), que podem ser imagens, 
programas, etc., pressione o botão que tem o ícone de um clipe (Anexar) na barra de 
ferramentas da janela em que se está escrevendo a mensagem, ou clique no menu 
Inserir na opção Arquivo.  
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O programa abre uma caixa de diálogo semelhante àquelas que surgem quando 
você está abrindo um arquivo em qualquer programa. Encontre o arquivo desejado no 
disco, dê um duplo clique sobre ele ou selecione-o e clique sobre o botão Anexar. 

Você pode anexar quantos arquivos quiser em um único e-mail. Repita o 
procedimento acima para cada arquivo a ser anexado. Quando enviar a mensagem, os 
arquivos irão juntos. 

10 – PRINCIPAIS ÍCONES DE MENSAGENS DE E-MAIL 

Os ícones a seguir indicam a prioridade das mensagens, se as mensagens 
possuem arquivos anexados e se as mensagens estão marcadas como lidas ou não lidas. 
 

 
 

11 – CONFIGURAR PRIORIDADE DE UMA MENSAGEM 

Ao enviar uma nova mensagem ou uma resposta a uma mensagem, você pode 
atribuir uma prioridade à mensagem, para que o destinatário saiba se deve lê-la 
imediatamente (prioridade alta) ou quando houver tempo (prioridade baixa). As 
mensagens com prioridade alta têm um ponto de exclamação ao seu lado. A prioridade 
baixa é indicada por uma seta para baixo.  
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Na janela Nova Mensagem, clique em Prioridade na barra de ferramentas ou 
clique no menu Mensagem, aponte para Definir Prioridade e selecione uma opção de 
prioridade.  

Observação:  
• essa configuração atribui a prioridade somente para a mensagem atual. O 

padrão de prioridade no envio de qualquer mensagem é prioridade normal. 

 

12 – VERIFICAR ENDEREÇOS DE E-MAIL  

Quando não se lembrar do endereço completo de e-mail de uma pessoa, você 
poderá digitar um nome parcial e usar o botão Selecionar na barra de ferramentas ou 
clicar no menu Ferramentas, opção Verificar Nomes para procurar correspondências. 
O Outlook Express pesquisa primeiro o catálogo de endereços e, se não forem 
localizadas correspondências, ele pesquisará os serviços de diretório que você 
configurou para verificar endereços de e-mail. 

13 – VERIFICAR ORTOGRAFIA EM MENSAGENS 

O Outlook Express usa o verificador ortográfico fornecido com os seguintes 
programas do Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft 
PowerPoint. Se você não tiver um desses programas instalado, o comando Verificar 
Ortografia não estará disponível. 

Na janela Nova Mensagem, clique em Verificar Ortografia na barra de 
ferramentas ou, no menu Ferramentas, clique em Verificar Ortografia.  

14 – ADICIONAR UMA ASSINATURA A MENSAGENS 

No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia 
Assinaturas.  

Para criar uma assinatura, clique em Nova e digite o texto na caixa Editar 
Assinatura ou clique em Arquivo e localize o arquivo de texto ou HTML que gostaria 
de usar.  

Selecione a caixa de seleção Adicionar Assinaturas a Todas as Mensagens 
Enviadas.  

Seta que disponibiliza a 
prioridade na mensagem. 
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Observações: 

• para usar assinaturas diferentes para contas diferentes, na área Assinaturas, 
selecione a assinatura, clique em Avançado e selecione a conta com a qual 
deseja usar a assinatura;  

• para usar uma assinatura somente em mensagens individuais, certifique-se de 
desmarcar a caixa de seleção Adicionar Assinaturas a Todas as 
Mensagens Enviadas. Quando você redigir a mensagem, no menu Inserir, 
aponte para Assinaturas e clique na assinatura desejada.  

15 – SER NOTIFICADO QUANDO AS MENSAGENS DE SAÍDA 
FOREM RECEBIDAS 

Você pode configurar o Outlook Express para exibir uma confirmação do e-mail 
enviado. A confirmação é enviada quando o destinatário da mensagem exibe sua 
mensagem. Isso é útil quando você está enviando informações em que o tempo é um 
fator importante ou quando desejar confirmação de que sua mensagem foi recebida. 

15.1 – Solicitar uma Confirmação para Mensagens Individuais 

Na janela da nova mensagem, no menu Ferramentas, clique em Solicitar 
Confirmação de Leitura.  

15.2 – Solicitar uma Confirmação para Todas as Mensagens Enviadas 

No menu Ferramentas, clique em Opções.  

Na guia Confirmações, marque a caixa de seleção Solicitar Confirmação de 
leitura para Todas as Mensagens Enviadas.  



OUTLOOK EXPRESS 

MS/NE/CE/SFCT 
Departamento de Informática do SUS -  Fortaleza / CE 
  

20 

 

Observação: 

• Os destinatários da mensagem podem optar por não enviar confirmações de 
leitura, mesmo quando são solicitados. Se não desejar enviar confirmações, 
no menu Ferramentas, clique em Opções. Na guia Confirmações, 
selecione uma opção Retornando Confirmações de Leitura.  

16 – SINALIZAR MENSAGENS DE E-MAIL 

Depois de receber uma mensagem, você pode sinalizá-la para consulta posterior.  

Na janela principal, clique na coluna do sinalizador junto à mensagem que 
deseja sinalizar, ou selecione a mensagem que deseja sinalizar e, no menu Mensagem, 
clique em Sinalizar Mensagem.  

Observações: 

• você pode classificar todas as mensagens sinalizadas e agrupá-las clicando 
no ícone do sinalizador no cabeçalho da coluna do sinalizador;  

• você pode remover o sinalizador de uma mensagem clicando no ícone do 
sinalizador.  

17 – CATÁLOGO DE ENDEREÇOS 

O Catálogo de Endereços fornece um local conveniente para armazenar 
informações sobre seus contatos, de fácil recuperação pelo Outlook Express. Você 
descobrirá que os recursos a seguir o ajudarão a organizar todas as suas informações de 
contatos da forma mais adequada para você. 
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Com o Catálogo de Endereços, você poderá armazenar endereços de e-mail, 
endereços residenciais e comerciais, números de telefone e de fax, identificações 
digitais, informações sobre conferências, endereços para mensagens instantâneas e 
informações pessoais, como aniversários ou datas especiais. Você também pode 
armazenar endereços da internet, individuais e comerciais, e conectar-se a eles 
diretamente a partir do Catálogo de Endereços.  

17.1 – Criar Contatos 

17.1.1 – Pela Janela Principal do Outlook Express 

1. Através do painel de visualização, clicando sobre o botão Contatos / Novo Contato:  

 
 

2. Através do menu Arquivo / Novo / Contato: 

 
 

Opção para criar um 
Novo contato 
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Por meio da janela Propriedades de e acessando as diversas guias (abas) dessa 
janela, você poderá personalizar a criação do seu contato. Armazenando endereços de e-mail, 
endereços residenciais e comerciais, números de telefone e de fax, identificações 
digitais, informações sobre conferências, endereços para mensagens instantâneas e 
informações pessoais, como aniversários ou datas especiais. Você também pode 
armazenar endereços da internet, individuais e comerciais, e conectar-se a eles 
diretamente a partir do Catálogo de Endereços.  

Principal informação requerida na criação de um contato 

1. Na guia Nome, digite pelo menos o nome e o sobrenome do contato. Esse é 
o nome para exibição.  

2. Um nome de exibição é requerido para cada contato. Se você inserir um 
nome, segundo nome ou sobrenome, ele aparecerá automaticamente na caixa 
Exibir. Você pode alterar o nome para exibição digitando um nome 
diferente ou selecionando um nome na lista suspensa. A lista suspensa 
conterá variações do nome, segundo nome e sobrenome, além de tudo o que 
você tiver digitado na caixa Apelido ou na caixa Empresa da guia 
Comercial. 

3. Em cada uma das outras guias, adicione todas as informações desejadas.  

Observação: 

• não se esqueça de incluir um endereço de e-mail para o contato. Embora o 
catálogo de endereços possa ser usado para vários propósitos, sua vantagem mais 
imediata é fornecer endereços de e-mail quando você está redigindo e-mail.  

17.1.2 – Pelo Catálogo de Endereços 

Você pode acessar o Catálogo de Endereços de duas formas: 
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• primeiro, através do menu Ferramentas / Catálogo de endereços e/ou; 

• segundo, através do botão Endereços da barra de ferramentas. 

 

Antes de criar um Novo Contato, você poderá definir qual pasta irá armazenar 
este contato, podendo se quiser criar uma nova pasta. 

Criar subpastas dentro do catálogo de endereços: 

1. Clique no botão Novo / Nova Pasta da barra de ferramentas ou no menu 
Arquivo / Nova Pasta; 

 

2. Digite o nome da pasta e clique sobre o botão OK. 

Após ser definida a pasta que armazenará o contato, clique sobre o botão Novo / 
Novo Contato ou menu Arquivo / Novo Contato. 

Para criar o contato, siga o procedimento mencionado no item 17.1.1, após a tela 
impressa Propriedades de. 
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17.2 – Adicionar Nomes ao Catálogo de Endereços a partir de Mensagens de 
E-mail 

Você pode configurar o Outlook Express para que seus destinatários sejam 
adicionados automaticamente ao Catálogo de Endereços quando você responder a uma 
mensagem. Além disso, sempre que enviar ou receber uma mensagem no Outlook Express, 
você poderá adicionar o nome do remetente ou do destinatário ao Catálogo de Endereços. 

Para adicionar todos os destinatários de respostas ao Catálogo de Endereços 

1. No Outlook Express, no menu Ferramentas, clique em Opções.  

2. Na guia Enviar, clique em Incluir automaticamente no catálogo de 
endereços os destinatários das minhas respostas.  

Para adicionar um nome individual ao catálogo de endereços no Outlook Express 

1. Em uma mensagem que estiver sendo exibida ou respondida, clique com o 
botão direito do mouse no nome da pessoa e, em seguida, clique em 
Adicionar ao Catálogo de Endereços.  

2. Na lista de mensagens da Caixa de Entrada ou de outra pasta de 
mensagens, clique com o botão direito do mouse na mensagem e, em 
seguida, clique em Adicionar Remetente ao Catálogo de endereços.  

17.3 – Alterar Informações de um Contato 

Na lista Catálogo de Endereços, localize e clique duas vezes no nome desejado e 
altere as informações necessárias. Clique nas guias para acessar seções diferentes de 
informações.  

17.4 – Compartilhar Contatos 

Se não for possível ver a pasta Contatos Compartilhados à esquerda, no menu 
Exibir, selecione Pastas e Grupos. 

1. Na lista de contatos, selecione o contato que deseja compartilhar.  

2. Arraste o contato para a pasta Contatos compartilhados ou para uma de 
suas subpastas. Isso permitirá que outras identidades vejam o contato. 

Observações: 

• se você arrastar um contato para a pasta Contatos Compartilhados, você o 
terá movido e ele não existirá mais na pasta original. Você pode fazer uma 
cópia das informações do contato na sua pasta, mas as alterações não serão 
refletidas na pasta Contatos Compartilhados ou vice-versa;  

• o Catálogo de Endereços contém automaticamente duas pastas de 
identidades: a pasta Contatos da Identidade Principal e uma pasta que 
permite o compartilhamento de contatos com outras identidades, a pasta 
Contatos Compartilhados. Nenhuma dessas pastas pode ser excluída 
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(embora aparecerão pastas de identidades adicionais, à medida que novas 
identidades são criadas);  

• você pode fazer com que um contato fique disponível para outras 
identidades, colocando-o na pasta Contatos Compartilhados. Você pode 
criar um novo contato na pasta compartilhada ou compartilhar um contato 
existente, movendo um de seus contatos para a pasta Contatos 
Compartilhados.  

17.5 – Criar Grupo de Contatos 

Você pode criar grupos de contatos para facilitar o envio de e-mail para um 
grupo de pessoas, como colegas de trabalho, parentes ou amigos. Sempre que desejar 
enviar mensagens para todas as pessoas no grupo, basta usar o nome do grupo em vez 
de digitar cada contato individualmente. Depois, apenas digite o nome do grupo na 
caixa Para quando enviar e-mail.  

A criação de grupos também é uma boa maneira de organizar um Catálogo de 
Endereços grande. 

1. No Catálogo de Endereços, selecione a pasta na qual deseja criar um grupo. 
Clique em Novo na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Novo 
Grupo ou clique no menu Arquivo / Novo Grupo.  

  

2. A caixa de diálogo Propriedades é aberta. Na caixa Nome do Grupo, digite 
o nome do grupo.  

3. Há várias maneiras de adicionar pessoas ao grupo: 

• para adicionar uma pessoa a partir da lista Catálogo de Endereços, 
clique em Selecionar Membros e, em seguida, clique em um nome da 
lista;  

• para adicionar uma pessoa diretamente ao grupo, sem adicionar o nome 
ao Catálogo de Endereços, digite o nome e o endereço de e-mail da 
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pessoa na metade inferior da caixa de diálogo Propriedades e clique em 
Adicionar.  

• Para adicionar uma pessoa ao grupo e ao catálogo de endereços, clique 
em Novo contato e preencha as informações apropriadas.  

• Para usar um serviço de diretório, clique em Selecionar membros e, em 
seguida, clique em Localizar. Selecione um serviço de diretório na lista 
suspensa no final da caixa de texto. Uma vez localizado e selecionado um 
endereço, ele é automaticamente adicionado ao catálogo de endereços.  

4. Repita para cada adição até que o grupo esteja definido.  

Observações: 

• para exibir uma lista dos seus grupos separadamente das listas do 
Catálogo de Endereços, no menu Exibir do Catálogo de Endereços, 
certifique-se de que Pastas e Grupos estejam selecionados;  

• você pode criar vários grupos e um contato pode pertencer a mais de um grupo.  

17.6 – Organizar Nomes no Catálogo de Endereços 

Quando você tem um Catálogo de Endereços grande, há várias formas de 
organizá-lo para facilitar a recuperação de contatos e grupos: 

• para classificar contatos por nome, endereço de e-mail ou número de 
telefone, clique no título da coluna apropriada acima da lista de nomes;  

• para alternar as colunas entre a ordem de classificação crescente ou 
decrescente, clique no título da coluna;  

• para alterar a ordem das colunas, aponte para o título de uma coluna (Nome, 
Endereço de E-mail, Telefone Residencial e assim por diante) e arraste a 
coluna para a esquerda ou para a direita até que esteja posicionada no local 
desejado;  

• para exibir uma lista dos grupos de e-mail, no menu Exibir, selecione Pastas 
e Grupos.  

17.7 – Mover um Contato ou um Grupo 

1. Na lista de contatos do Catálogo de Endereços, selecione o nome do contato 
ou grupo que deseja mover.  

2. Arraste o contato ou o grupo da lista à direita para o grupo ou pasta desejada 
à esquerda.  

Observações: 

• os contatos arrastados para um grupo são adicionados a esse grupo, deixando 
duplicatas na pasta original, mas um grupo ou um contato arrastado para 
uma pasta é movido;  
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• se não for possível ver a pasta Contatos Compartilhados à esquerda, aponte 
para o menu Exibir e selecione Pastas e Grupos;  

• subpastas não podem ser movidas na lista de pastas de uma identidade.  

17.8 – Excluir Contatos do Catálogo de Endereços 

Você pode remover facilmente contatos e grupos do Catálogo de Endereços. 
Quando você exclui um contato de um grupo, o nome é removido do grupo, mas as 
entradas do grupo e da pessoa permanecem no Catálogo de Endereços. De modo 
semelhante, a exclusão de um grupo inteiro não remove as entradas dos participantes 
individuais que constituíam o grupo. 

Os seguintes tópicos fornecem mais informações: 

17.8.1 – Excluir um Único Contato 

• Na lista de contatos, clique no contato que você deseja excluir e, em seguida, 
clique em Excluir na barra de ferramentas ou clique no menu Arquivo / 
Excluir.  

O nome do contato também é removido de qualquer grupo do qual faça parte. 

17.8.2 – Excluir um Contato de um Grupo 

1. No Catálogo de Endereços, clique duas vezes no nome do grupo.  

2. Na lista Membros do Grupo, clique no nome que deseja excluir, clique em 
Remover e, em seguida, clique em OK.  

O contato é removido do grupo, mas a entrada individual do contato permanece 
no catálogo de endereços. 

17.8.3 – Excluir um Grupo do Catálogo de Endereços 

• No Catálogo de Endereços, clique no nome do grupo na lista e, em seguida, 
clique em Excluir na barra de ferramentas ou clique no menu Arquivo / Excluir.  

Isso exclui o grupo, mas mantém as entradas dos indivíduos que constituíam o 
grupo. 

17.9 – Imprimir Informações do Catálogo de Endereços 

1. No Catálogo de Endereços, selecione os contatos que você deseja imprimir:  

− para selecionar um bloco de nomes, pressione e mantenha pressionada a 
tecla SHIFT, clique no primeiro nome do bloco e, em seguida, clique no 
último nome do bloco;  

− para selecionar nomes individuais, mantenha pressionada a tecla CTRL 
enquanto clica nos nomes.  
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2. Clique em Imprimir na barra de ferramentas ou clique no menu Arquivo / 
Imprimir. Na caixa de diálogo Imprimir, em Estilo de Impressão, 
selecione um estilo de impressão: 

 

− para imprimir todas as informações sobre os contatos do Catálogo de 
Endereços, clique em Memorando;  

− para imprimir informações comerciais sobre os contatos, clique em 
Cartão de Visita;  

− para imprimir uma lista dos números de telefone dos contatos 
selecionados, clique em Lista de Telefones.  

Observação: 

• talvez seja possível personalizar o tamanho e a orientação das páginas 
impressas do Catálogo de Endereços. Para exibir as opções da impressora, na 
caixa de diálogo Imprimir, clique em Propriedades.  

17.10 – Localizar Pessoas 

1. No Catálogo de Endereços, clique em Localizar Pessoas na barra de 
ferramentas ou clique no menu Editar / Localizar Pessoas:  

 

2. Na lista suspensa Examinar, selecione a pasta que deseja pesquisar.  
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3. Na guia Pessoas, digite o nome ou endereço de e-mail da pessoa que deseja 
procurar e clique em Localizar Agora. Ou, 

4. Na guia Avançado, defina os critérios de pesquisa desejados preenchendo as 
três caixas superiores e clique em Adicionar. Adicione todos os critérios de 
pesquisa desejados e clique em Localizar Agora (para remover um critério 
de pesquisa adicionado, selecione o item que você deseja excluir da lista 
Definir Critérios e clique em Remover, ou, se desejar excluir todos os 
critérios e iniciar de novo, clique em Limpar Tudo). 

Observação: 

• sua pesquisa será mais eficiente se você usar Inicia com ou É. As opções 
Contém, Termina com ou Semelhantes podem tornar a pesquisa mais 
demorada, fazendo com que ela falhe. Quanto mais exatos forem os critérios 
de pesquisa, mais rápido será o resultado.  

18 – ADICIONAR, EXCLUIR OU ALTERNAR PASTAS 

Para adicionar uma pasta, no menu Arquivo, aponte para Pasta e clique em 
Nova. Na caixa de texto Nome da Pasta, digite o nome e, em seguida, selecione o local 
para a nova pasta.  

Para excluir uma pasta, clique na pasta na lista Pastas. No menu Arquivo, 
aponte para Pasta e clique em Excluir.  

Para alternar para outra pasta, clique na pasta na lista Pastas.  

Observação: 

• você não pode excluir nem renomear as pastas Caixa de Entrada, Itens Enviados, 
Itens Excluídos ou Rascunhos.  

19 – ENCAMINHAR UMA MENSAGEM DE E-MAIL 

1. Selecione a mensagem que deseja encaminhar e, em seguida, no menu 
Mensagem, clique em Encaminhar ou clique no botão Encaminhar na barra 
de ferramentas.  

2. Digite o nome do e-mail de cada destinatário. Separe cada nome com uma 
vírgula, ou com um ponto e vírgula ( ; ).  

3. Digite a mensagem e clique em Enviar na barra de ferramentas ou clique no 
menu Arquivo / Enviar Mensagem.  

Se você tiver várias contas de e-mail, clique na área De e, em seguida, clique na 
conta de e-mail para a qual deseja enviar a mensagem. 

Se você estiver trabalhando off-line, a mensagem será salva na Caixa de Saída. 
Ela será enviada automaticamente quando você voltar para on-line. 
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20 – RESPONDER A UMA MENSAGEM 

1. Na lista de mensagens, clique na mensagem a qual você deseja responder.  

2. O botão Responder ao Autor tem a função de enviar um e-mail para quem 
lhe enviou, mas não se identificou na mensagem. Isso ocorre muito entre 
usuários iniciantes, que enviam e-mail para outros e esquecem de colocar seu 
endereço de e-mail no mesmo, também muito útil para usuários avançados. 
Para responder ao autor da mensagem, clique em Responder na barra de 
ferramentas ou clique no menu Mensagem / Responder ao Remetente.  

3. Para responder ao remetente da mensagem, como também, a todos os 
destinatários dessa mensagem, clique em Responder a Todos na barra de 
ferramentas ou no menu Mensagem / Responder a Todos.  

4. Digite sua mensagem e, em seguida, clique em Enviar na barra de 
ferramentas ou menu Arquivo / Enviar Mensagem.  

21 – IMPRIMIR UMA MENSAGEM 

Você pode imprimir uma mensagem exibida no painel de visualização ou aberta 
em uma janela separada. 

No menu Arquivo, clique em Imprimir ou clique no botão Imprimir da barra 
de ferramentas e, em seguida, selecione as opções de impressão desejadas.  

22 – MARCAR MENSAGENS COMO LIDAS 

Para marcar uma mensagem individual como lida ou não lida, selecione a 
mensagem. No menu Editar, clique em Marcar Item como Lido ou Marcar Item 
como Não Lido.  

23 – MOVER OU COPIAR UMA MENSAGEM PARA OUTRA 
PASTA 

1. Na lista de mensagens, selecione a mensagem que deseja mover ou copiar.  

2. No menu Editar, clique em Mover para Pasta ou Copiar para Pasta e, em 
seguida, selecione a pasta de destino.  

Observação: 

• você também pode mover uma mensagem selecionando-a na lista de 
mensagens e arrastando-a para uma nova pasta.  

24 – BLOQUEAR MENSAGENS DE UM REMETENTE OU 
DOMÍNIO 

Você pode controlar as mensagens de e-mail que recebe no Outlook Express de várias 
maneiras. Você pode bloquear determinadas pessoas para que não lhe enviem e-mail.  
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Você pode bloquear mensagens de um remetente ou domínio específico. O 
domínio é o nome seguinte ao símbolo @ em um endereço de e-mail. 

Quando você bloqueia um remetente ou domínio, nenhuma mensagem de e-mail 
ou de notícias daquele remetente ou domínio chegará em sua Caixa de Entrada ou nas 
mensagens de notícias que você lê. O e-mail de remetentes bloqueados vai diretamente 
para sua pasta Itens Excluídos. As mensagens de grupo de notícias de remetentes 
bloqueados não são exibidas. 

1. A partir de sua Caixa de Entrada de e-mail, selecione uma mensagem de 
um remetente que deseja bloquear.  

2. No menu Mensagem, clique em Bloquear Remetente.  

Observação: 

• para remover um remetente ou domínio da lista Remetentes Bloqueados, no 
menu Ferramentas, aponte para Regras para Mensagens e clique em Lista 
de Remetentes Bloqueados. Selecione o remetente ou o domínio e clique 
em Remover.  

25 – GERENCIAR A LISTA DE REMETENTES BLOQUEADOS 

1. No menu Ferramentas, aponte para Regras de Mensagens e, em seguida, 
clique em Lista de Remetentes Bloqueados.  

2. Para remover um remetente ou um domínio da lista, selecione o nome e 
clique em Remover.  

3. Para alterar um nome de remetente ou domínio da lista, selecione o nome e 
clique em Modificar. Faça suas alterações na caixa de diálogo e clique em 
OK.  

4. Para adicionar um novo remetente ou domínio à lista, clique em Adicionar. 
Digite as informações na caixa de diálogo e clique em OK.  

5. Clique em OK na caixa de diálogo Regras para Mensagens para aplicar 
regras que foram adicionadas ou alteradas.  
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