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EDITAL 
 
 

Suspensão da Resposta Social 

Centro de Convívio 

 

 

No âmbito da Pandemia do COVID-19, e de Acordo 

com as Orientações da Secretária de Estado da Ação 

Social e da Direção Geral de Saúde, avisam-se todos 

os Utentes e familiares que se encontra suspenso o 

Centro de Convívio, pelo menos até ao dia 9 de Abril. 

A situação manter-se-á até legislação e ordem da 

tutela em contrário.  

Qualquer informação adicional poderá ser obtida 

através dos seguintes contactos: 

- 255 551 017 

-  932  773 233 

- adegril@sapo.pt 

- servicostecnicosadegril@sapo.pt 

- servicospedagogicosadegril@sapo.pt 

 

mailto:adegril@sapo.pt
http://www.adegril.pt/
mailto:adegril@sapo.pt
mailto:servicostecnicosadegril@sapo.pt
mailto:servicospedagogicosadegril@sapo.pt
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EDITAL 
 
 

Suspensão da Resposta Social 

Pré-escolar 

 

No âmbito da Pandemia do COVID-19, e de acordo o 

Decreto-lei nº 10-A/2020, de 13 de Março, da Direção 

Geral de Saúde e da Orientações da Secretária de 

Estado da Ação Social avisam-se todos os Utentes e 

familiares que se encontra suspenso o Pré-escolar, 

pelo menos até ao dia 13 de Abril. 

A situação manter-se-á até legislação e ordem da 

tutela em contrário. 

Qualquer informação adicional poderá ser obtida 

através dos seguintes contactos: 

- 255 551 017  

-  932  773 233 

- adegril@sapo.pt 

- servicostecnicosadegril@sapo.pt 

- servicospedagogicosadegril@sapo.pt 

mailto:adegril@sapo.pt
http://www.adegril.pt/
mailto:adegril@sapo.pt
mailto:servicostecnicosadegril@sapo.pt
mailto:servicospedagogicosadegril@sapo.pt
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EDITAL 
 

Suspensão  

Visitas Domiciliárias e atendimentos  
 

No âmbito da Pandemia do COVID-19, e de acordo com 

a Direção Geral de Saúde e da Orientações da 

Secretária de Estado da Ação Social avisam-se todos os 

Utentes e familiares que as visitas domiciliárias aos 

Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário se encontram 

suspensas por tempo indeterminado. Mais se informa 

que não serão efetuados atendimentos (exceto se 

urgentes e agendados) nas nossas Instalações por 

tempo indeterminado.  

A situação manter-se-á até legislação e ordem da tutela 

em contrário. 

Qualquer informação adicional poderá ser obtida 

através dos seguintes contactos: 

- 255 551 017  

-  932  773 233 

- adegril@sapo.pt 

- servicostecnicosadegril@sapo.pt 

- servicospedagogicosadegril@sapo.pt 

mailto:adegril@sapo.pt
http://www.adegril.pt/
mailto:adegril@sapo.pt
mailto:servicostecnicosadegril@sapo.pt
mailto:servicospedagogicosadegril@sapo.pt
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EDITAL 
 

Adiamento da Assembleia-Geral Ordinária 

 

No âmbito da Pandemia do COVID-19, e de acordo 

com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, e ao abrigo do disposto no art.18º 

do Decreto de Lei 10-A/2020,  de 15 de Março 

avisam-se todos os sócios que a Assembleia-Geral 

Ordinária para aprovação de contas, encontra-se 

adiada para o mês de Junho. 

 
A situação manter-se-á até legislação e ordem da 

tutela em contrário. 

 
Qualquer informação adicional poderá ser obtida 

através dos seguintes contactos: 

- 255 551 017  

-  932  773 233 

- adegril@sapo.pt 

- servicostecnicosadegril@sapo.pt 

- servicospedagogicosadegril@sapo.pt 

mailto:adegril@sapo.pt
http://www.adegril.pt/
mailto:adegril@sapo.pt
mailto:servicostecnicosadegril@sapo.pt
mailto:servicospedagogicosadegril@sapo.pt

