GUARDA NACIONAL REPUBLICANA GNR – CONTACTOS
No seguimento da declaração de estado de alerta em todo o país devido ao coronavírus, com
vista a evitar a sua propagação, diminuir a incidência do COVID-19, garantir e assegurar com
alguma normalidade a continuidade do serviço prestado por esta Instituição, solicita-se a V.ª Ex.
que divulgue pelas Instituições e maior número possível de habitantes do Município, a
possibilidade de recorrer aos serviços da Guarda Nacional Republicana por via telefónica ou por
meio de internet, sendo inclusive possível denunciar qualquer ilícito criminal através de uma das
formas abaixo identificadas:
a. Por meio de Queixa eletrónica através dos seguintes links:
a. https://queixaselectronicas.mai.gov.pt;
b. https://eportugal.gov.pt/servicos/realizar-queixa-eletronica.

b. Por meio de Correio Eletrónico, devendo para o efeito indicar sempre a sua identificação
completa e os meios de contactos de que dispõe, recorrendo a um dos seguintes endereços:
a. Posto Territorial de Anadia: ct.avr.dand.pand@gnr.pt;
b. Posto Territorial de Bustos: ct.avr.dand.pbst@gnr.pt;
c. Posto Territorial da Mealhada: ct.avr.dand.pmlh@gnr.pt;
d. Posto Territorial de Oliveira do Bairro: ct.avr.dand.polv@gnr.pt; e
e. Posto Territorial de Sangalhos: ct.avr.dand.psng@gnr.pt; dando conhecimento ao:
f.

Destacamento Territorial de Anadia: ct.avr.dand@gnr.pt.

c. CONTACTOS dos Postos Territoriais da área do Destacamento Territorial de Anadia:
a. POSTO TERRITORIAL DE ANADIA:
i.
ii.
iii.
iv.

Telefone: 231.512.341
Telemóvel: 962.095.007
Fax: 231.503.722
Correio Eletrónico: ct.avr.dand.pand@gnr.pt

b. POSTO TERRITORIAL DE BUSTOS:
i.
ii.
iii.
iv.

Telefone: 234.750.520
Telemóvel: 962.095.017
Fax: 234.750.528
Correio Eletrónico: ct.avr.dand.pbst@gnr.pt

c. POSTO TERRITORIAL DA MEALHADA:
i.
ii.
iii.
iv.

Telefone: 231.202.513
Telemóvel: 962.095.064
Fax: 231.247.222
Correio Eletrónico: ct.avr.dand.pmlh@gnr.pt

d. POSTO TERRITORIAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO:
i.
ii.
iii.
iv.

Telefone: 234.748.318
Telemóvel: 962.095.079
Fax: 234.748.302
Correio Eletrónico: ct.avr.dand.polv@gnr.pt

e. POSTO TERRITORIAL DE SANGALHOS:
i.
Telefone: 234.740.040
ii.
Telemóvel: 962.095.106
iii. Fax: 234.740.048
iv. Correio Eletrónico: ct.avr.dand.psng@gnr.pt;
Apela-se a todos os concidadãos que acatem as ordens que forem sendo comunicadas quer
pelos órgãos de comunicação social, quer pelas patrulhas que vão policiar a área do
Município, respeitando as distâncias de segurança e limitando ao mínimo indispensável a sua
deslocação aos Postos Territoriais.
Aproveitamos para informar que esta Guarda será exigente e intransigente no que respeita
ao cumprimento das medidas decretadas pelo Governo, com vista à proteção de todos os
cidadãos do município a que preside, sendo essencial a consciencialização de todos para o
perigo da situação com que nos deparamos. Também, e como não poderia deixar de ser,
continuaremos a responder a todas as solicitações criminais urgentes e graves que
necessitem da nossa intervenção direta e pessoal.
A consciência e a responsabilidade de todos é essencial para combater esta ameaça.

