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Catarina Marques da Rocha Barreto, na qualidade de Presidente da Junta de 

Freguesia, nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público, que, por deliberação do 

Executivo da Junta de Freguesia, em execução do PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FREGUESIA 

DE ARADAS e como medida de prevenção no âmbito do Plano de Contingência SARS – COV – 

2/COVID-19, esta(ão) encerrada(s) e suspenso(as) a partir de 12 de março até 31 de março de 2020 

a(s) seguinte(s) instalação(ões) e atividade(s). 

 

• Na Escola Sargento Lopes dos Santos, no âmbito dos PROJETOS 

ARADAS+: 

o Aulas de Fisioterapia; 

o Aulas de Ginástica; 

o Aulas de Mandarim; 

o Aulas de Inglês; 

o Aulas de Artes Marciais; 

o Iniciação e prática de Caminhada. 

• Reunião geral – Grupo Roma 2020 - agendado para dia 17 de março 

pelas 21:00 horas. 
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Os restantes serviços encontram-se em funcionamento no horário habitual, estando, no 

entanto, as medidas temporárias sujeitas a avaliação permanente, podendo abranger no fundo outras 

instalações ou atividades. 

 

A Junta de Freguesia de Aradas, recomenda à população que siga as indicações e 

recomendações da Direção Geral de Saúde, disponíveis em www.dgs.pt.  

 

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 

de estilo existentes para o efeito. 

 

Aradas, 12 de março de 2020 

 

A Presidente, 
(Catarina Marques da Rocha Barreto, Dra.) 
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