
Crónica 310 BOICOTEM OS CTT que não servem a ninguém 

A minha carta de condução foi renovada num posto da RIAC a 9.9.2019 e foi-me 

dada uma guia com a indicação de que dentro de 3 semanas teria a nova carta 

de condução. 

Passados exatamente 4 meses (e a guia já foi carimbada e renovada para mais 

três meses) indaguei junto da Direção regional de Transportes o que se passava e 

para meu espanto descubro que a carta havia sido entregue no dia 17 de 

setembro nos CTT com aviso de receção, no seguimento do registo constata-se que 

 

Aparentemente houve uma tentativa de entrega dia 20.9.2019 às 17.04 e depois 

disso a carta desapareceu do sistema… Telefonei à responsável que disse que a 

carta nunca chegara lá e que ela não era responsável mas que deveria falar com 

o responsável pela distribuição … durante 3 abnegadas e pacientes horas liguei 

para o número sem que ninguém me atendesse. 

Agora como a carta se extraviou vou ter de pagar uma segunda via e já antevejo 

o filme de Herodes para Pilatos, com todos a lavarem as mãos da sua 

incompetência e irresponsabilidade, sem sequer saberem onde parará  dita carta 

de condução. 

Ainda há meses a minha carteira profissional de jornalista renovada anualmente na 

Austrália extraviou-se, pedi uma segunda via que me chegou passados dez dias  e 

antes de a primeira via chegar 5 meses depois… 

Claro que já fiz a queixa no local da praxe, junto com centenas de milhares de 

habitantes de Portugal e nada acontecerá…  por isso, dado que o governo nada 

faz nem parece interessado em renacionalizar esse serviço (que durante décadas 

era extremamente bom, antes de ir parar às mãos dos privados) boicotem de vez 

os CTT, não usem os CTT para nada 



Isto não vai com petições, nem queixas nem abaixo-assinados, só com um boicote 

total eles entendem. 

 


