
 

COMUNICADO – COVID-19 

De acordo com o Despacho dos Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da 

Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, de acordo com as 

recomendações da Direção Geral da Saúde e tendo em conta o Plano de Contingência do Município 

de Paredes de Coura, em que se recomenda a adoção de medidas excecionais de prevenção, 

informa-se que foram suspensas ou adiadas todas as atividades culturais, conferências, congressos, 

visitas, a feira quinzenal, bem como caducaram todas as licenças emitidas para eventos até 31 de 

Março de 2020. 

Foram encerrados ainda, como medida de prevenção, e até ao dia 31 de março, alguns edifícios e 

serviços públicos no Município. 

As medidas agora adotadas serão reavaliadas de acordo com a evolução da situação e as orientações 

das autoridades e da Direção Geral de Saúde. 

Deverão ser adotadas todos as medidas preventivas recomendadas pela Direção Geral de Saúde e 

que poderão ser consultadas em www.dgs.pt. 

 

 

Espetáculos Cancelados: 

- Programa família – espetáculo teatro – Dia 15 março 

- Espetáculo “A pensar morreu um burro” Dias 16, 17, 18 março 

- Cinema – todas as sessões até 31 de março 

- Espetáculo ECO – Comédias do Minho – Dia 14 e 15 março (Romarigães e Ferreira) 

- TSI – Talentos Sob Investigação – Dia 20 de março  

- Usina – Dia 24 de março 

 

 Atividades canceladas:  

- Pedacinhos de sonho – Dia 11, 12 e 13 de março 

- Baile de Afetos – Dia 18 

- Dia mundial do Livro Infantil – Dia 24 e 26  

http://www.dgs.pt/


- Workshop lego – Dia 22 março 

 

Residências Artísticas canceladas: 

- Residência Quarteto - De 19 a 24 

 

Conferências/ Congressos/ Visitas canceladas 

- TREX – Dia 13 a 21 

- EPRAMI Erasmus – Dia 17 e 18 

- Colóquio Bombeiros Voluntários – Dia 21 

- Café com temas – Dia 26 

- Semana da Juventude – De 23 a 27 

 

Foram encerrados ainda, como medida de prevenção e até ao dia 31 de março, os seguintes 

edifícios/serviços públicos no Município:  

Piscina Municipal,  

Caixa de Brinquedos, 

Museu Municipal, 

Pavilhão Municipal, 

Centro Cultural, 

Biblioteca Municipal, 

Arquivo Municipal, 

Loja Rural, 

Albergue de Peregrinos – Reduzida a lotação a 50%, encerrado a partir de dia 13 de março. 

 

Paredes de Coura, 10 de março de 2020 


