
 

 

 

EDITAL Nº 23 / 2020 

Abertura da Feira Semanal e Mercado  

 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

no seguimento da decisão do Governo de renovar a situação de calamidade para todo 

território nacional através da Resolução do Conselho de Ministros nº 38/2020, de 17 de 

maio, no entanto, com novas medidas excecionais e especificas quanto a atividades 

relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, prestação de serviços, 

estabelecimentos de restauração, bem como a outros operadores económicos de forma a 

assegurar o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços 

essenciais, nomeadamente no Artigo 18º da referida resolução em está consignada a 

reabertura de feiras e mercados, definindo contudo as regras, a obrigatoriedade de ações 

de sensibilização aos feirantes e comerciantes e a elaboração de um Plano de Contingência 

que se encontra na página oficial do Município para consulta.  

Torna público que no próximo dia 25 de maio vai ser retomada a realização da feira 

semanal e do mercado municipal, nos espaços destinados ao seu funcionamento, com 

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela 

doença COVID-19, em que se destacam as seguintes: 

 

- Uso Obrigatório de máscara no recinto da feira e do mercado; 

- Manter o distanciamento físico (cerca de 2 metros); 

- Lavar e desinfetar as mãos regularmente; 

- Permanecer nos recintos o tempo estritamente necessário à aquisição dos bens; 

- Cumprir as indicações da Policia Municipal e dos trabalhadores do Município; 

- Distribuição à entrada de panfletos com orientações da Direção Geral de Saúde. 

 

Não obstante a adoção das várias medidas ter permitido resultados benéficos quanto ao 

controlo da pandemia e à garantia da segurança dos portugueses, continua a ser 

necessário manter as orientações da Direção Geral de Saúde e do Governo para conter a 

transmissão do vírus e controlar a situação epidemiológica em que vivemos. 

 

Vila Nova de Poiares, 22 de maio de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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