
REABERTURA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL

Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021  dia 11 de março, 

publicada em Diário da República n.º 50-A/2021, Série I de 2021-03-13, que aprova o 

decreto que regulamenta o Estado de Emergência decretado pelo Presidente da 

República, informamos que estarão abertos ao público, a partir do dia 15 de março de 

2021, os serviços de atendimento presencial do Centro Português de Fotografia.

UNIDADE INFORMATIVA/BIBLIOTECA PEDRO MIGUEL FRADE 

HORÁRIO

Unidade Informativa / Biblioteca Pedro Miguel Frade:

Segunda a sexta-feira: 10h00 – 16h00

Sábados, domingos e feriados: Encerrada 

LOTAÇÃO

O acesso à área da UI/BPMF será restrito à utilização simultânea por 4 leitores. 

Neste espaço existem 2 postos de pesquisa à disposição. 

Estes postos devem ser usados prioritariamente para consulta dos recursos informativos 

da instituição.

PROCEDIMENTOS

O atendimento presencial está sujeito à reserva prévia de lugar (por telefone ou através 

da submissão obrigatória de pedido de consulta  antecipado, disponível em: 

https://digitarq.cpf.arquivos.pt/oservices)

Sobre pesquisas no repositório do CPF  consulte https://digitarq.cpf.arquivos.pt/

Os pedidos de reprodução terão de ser formulados e respondidos através do seguinte 

endereço: https://digitarq.cpf.arquivos.pt/oservices
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Caso necessite de alguma informação ou outra prestação de serviços, deverá dirigir o

seu pedido para  mail.cpf@cpf.dglab.gov.pt ou usar o telefone n.º +351 220 046 300.

REFORÇO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO FACE À PANDEMIA DE COVID-19

Na reabertura dos serviços presenciais, reforçamos o apelo à colaboração e cooperação 

de todos – leitores e trabalhadores – no sentido de se continuar a cumprir as medidas 

instituídas com vista ao combate face SARS-COV-2 e à doença COVID-19.

No acesso ao edifício são obrigatórias as seguintes medidas de proteção:

• Distanciamento físico;

• Higienização das mãos com solução antissética de base alcoólica;

• Usar máscara e mantê-la por todo o tempo até à sua saída do edifício.

É assegurada a desinfeção regular de pontos de contacto como portas, puxadores, 

botões de elevadores, balcões e equipamentos de uso público, bem como a necessária 

ventilação.

Sempre que se ausente temporariamente e regresse à sala de leitura/referência deve 

voltar a desinfetar as mãos com solução alcoólica disponibilizada.

Gratos pela sua cooperação e sejam bem-vindos, novamente, aos nossos serviços.

Bernardino Castro

Diretor de Serviços
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