
AVISO

DE: Levi Manuel Coelho (ADGRD) Nº: I-2021-000248

PARA: Utentes do ADGRD. CLASS: 100.10.600.2018000114

ASSUNTO: Funcionamento e atendimento ao
público a partir de 15/1/2021.

DATA: 2021-01-18

Em cumprimento do disposto nos artigos 14º e 31º do Decreto n.º3-A/2021 de 14 de
janeiro,  que  regulamenta  o  Estado  de  Emergência  e  das  instruções  superiores
recebidas, AVISAM-SE todos os utentes do ADGRD, que desde o dia 15 de janeiro
de 2021:

1. O ADGRD   e o Serviço de Leitura Presencial, encontram-se temporariamente
encerrados ao público.

2. O    atendimento com fim meramente informativo   continua a ser prestado,
exclusivamente, por via telefónica, entre as 9:15 e as 16:00 horas de todos os
dias úteis e/ou através dos Serviços Em-linha do ADGRD (submeter pedido de
informação em https://digitarq.adgrd.arquivos.pt/oservices ).

3. Todos  os  pedidos  de  reproduções  certificadas  ou  não  certificadas de
documentos, bem como de pesquisas serão satisfeitos através da submissão
de pedido nos Serviços Em-linha do ADGRD.

4. O atendimento presencial ao público com fins, exclusivos, do levantamento
ou obtenção de reproduções ou certidões, se justificado, só será efetuado
com marcação prévia (Telef.271001200)  e efetua-se às  segundas,  terças e
sextas-feiras (durante o horário de atendimento em vigor-9:15 às 15:45 h.).

Contacto   telef.  : 271 001 200, dias úteis, das 9:00 h – 16:00 h. .

Correio eletrónico: mail@adgrd.dglab.gov.pt .

Balcão eletrónico:  https://digitarq.adgrd.arquivos.pt/oservices .

O Dirigente,

Levi Manuel Coelho
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