AVISOS PARA PUBLICAÇÃO NO BOLETIM “PEDRAS VIVAS” DE 14/03/2020

MEDIDAS A TOMAR FACE AO RISCO DE PROPAGAÇÃO DO COVID-19
A Junta de freguesia de Correlhã, face ao risco de propagação do COVID-19, tendo em
consideração as orientações emanadas pelo Despacho 2836-A/2020, as recomendações da
Direção-Geral da Saúde e as mais recentes orientações decorrentes do Conselho de Ministros,
torna público que foi deliberado por unanimidade tomar as seguintes medidas durante o mês de
março:
- Limitar a utilização dos espaços e equipamentos da freguesia ao estritamente necessário;
- Encetar diligências junto das Associações que utilizam espaços e equipamentos da freguesia,
para que evitem/suspendam a realização de reuniões, eventos e ensaios;
- Manter os horários de atendimento do Gabinete de Apoio e Secretaria da Junta, limitando a
permanência de pessoas nas áreas comuns, em simultâneo;
- Apelar à população para que a deslocação a esta junta de freguesia seja feita apenas em
situações estritamente necessárias, dando-se preferência aos contactos via telefone
(258 741 925), e-mail (geral@correlha.pt) ou através de notificações no site.
Temos consciência que esta Pandemia, na Europa e em Portugal, não atingiu ainda o seu pico e
por isso a importância de limitar ao máximo o nível de contacto com os outros. Como nenhum de
nós sabe se é ou não portador de um vírus que pode passar ao outro, apelamos a que todos
tenhamos consciência e limitemos o convívio social.
Colabore neste esforço coletivo, consulte informação de referência no site oficial da
Direção-Geral da Saúde.
NOTA ACERCA DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
Tal como previamente anunciado, no passado dia 4 de março, teve lugar a cerimónia de
inauguração da requalificação da antiga Escola Básica da Correlhã, atual sede da junta de
freguesia e de várias associações. Esta cerimónia fez parte do programa oficial das
comemorações do “Dia de Ponte de Lima” e foi presidida por Sua Excelência, a Senhora Ministra
da Coesão Territorial, Doutora Ana Maria Pereira Abrunhosa.
Foi sem dúvida um dia marcante para a Correlhã, não só pela presença de ilustres convidados,
mas acima de tudo pelo momento de afirmação do associativismo, ao demonstrar a sua
vitalidade, empreendedorismo e dinamismo, características que permitem o enriquecimento
humano e imaterial desta freguesia.
O dia ficou ainda marcado pela abertura do salão polivalente, local onde todas as pessoas
poderão ir ler um jornal, consultar um livro da biblioteca, visitar exposições quando dinamizadas,
ver televisão ou simplesmente passar o tempo em convívio com outras pessoas.
A Senhora Ministra agradeceu, reconhecida, a magnífica receção efetuada, denominando-a de
“calorosa” e, deixando no ar a vontade de cá voltar em breve para privar com todos vocês.
Queremos assim, agradecer publicamente a toda a população que respondeu ao convite para
estar presente e, deixar um sentido agradecimento às várias associações que se fizeram

representar, demonstrando esta imagem de marca que deve orgulhar qualquer Correlhanense, a
vitalidade do associativismo e a preservação da nossa identidade!
Recomendamos a visita do site da freguesia (www.correlha.pt), área de notícias, onde poderão
recordar alguns momentos desta cerimónia.
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO “CONDUZIR E OPERAR COM TRATOR EM
SEGURANÇA”
A junta de freguesia informa que se encontram abertas as inscrições para esta formação
obrigatória para quem pretende conduzir veículos agrícolas. Esta formação será promovida pela
Leicar e decorrerá na sala de formação da junta de freguesia da Correlhã.
Como se trata de uma formação financiada, é importante respeitarem as condições de
frequência, escolaridade e possuírem carta de condução válida. Assim, recomendamos que,
caso manifestem interesse, procurem ajuda na sua junta de freguesia logo que vos seja possível,
para que seja formado o grupo.
Adicionalmente, informa-se que o flyer de divulgação do curso, se encontra afixado no quadro de
avisos da sede da junta de freguesia.

