M UNICÍPIO DE P ENICHE

EDITAL
N.º 78/2020

PANDEMIA

DE

COVID-19

NÃO

REALIZAÇÃO DE FESTAS, FESTIVAIS,
EVENTOS DESPORTIVOS E
ESPETÁCULOS DE NATUREZA ANÁLOGA

-----------HENRIQUE BERTINO BATISTA ANTUNES,
M U NI CI P A L

DE

P E NI C HE ,

F az

P R E SI DE N T E

DA

CÂMARA

público que: ---------------------------------------------

-----------Considerando que a Covid-19 é uma doença causada pela infeção
(SARS-CoV-2) e que a evidência científica atual assume que este vírus se
transmite principalmente através de: contacto direto; Disseminação de
gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra
ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas
que estão próximas (< 2 metros); e Contacto indireto: contacto das mãos com
uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a
boca, nariz ou olhos; ---------------------------------------------------------------------------------Considerando que o Conselho Intermunicipal do Oeste, reunido a 7
de maio de 2020 decidiu, como resposta à situação epidemiológica do novo
Coronavírus – Covid-19 que as Festas, Festivais e Espetáculos de natureza
análoga não devem ser realizados até 30 de setembro, pela elevada
probabilidade de se tornarem locais de transmissão da infeção; ----------------------------Considerando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de
17 de maio; ----------------------------------------------------------------------------------
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-----------Por deliberação da Câmara Municipal n.º 477/2020, de 18 de
maio, não se irão realizar as atividades municipais culturais e desportivas
previstas até 30 de setembro, nem será autorizado a realização de
qualquer evento desta natureza no concelho, nomeadamente, festas,
festivais, eventos desportivos e outros espetáculos de natureza análoga.»------------Os eventos/ atividades municipais a não realizar são os seguintes: -------------Dia do Pescador; --------------------------------------------------------------------------Triatlo; --------------------------------------------------------------------------------------Corrida das Fogueiras; -------------------------------------------------------------------Festival Sabores do Mar; ----------------------------------------------------------------Rota das Igrejas; --------------------------------------------------------------------------Carnaval do Verão; -----------------------------------------------------------------------Mostra Internacional de Rendas de Bilros; -------------------------------------------Corrida da Praia Norte; ------------------------------------------------------------------Street Food; --------------------------------------------------------------------------------Dia Mundial da Criança; ----------------------------------------------------------------Festival Música de Cá; -------------------------------------------------------------------Semana Tanto Mar; ----------------------------------------------------------------------Prova de Águas Abertas; -----------------------------------------------------------------Peniche Paddle Series; -------------------------------------------------------------------Atelier de Rendas de Bilros; -------------------------------------------------------------Para conhecimento público e devidos efeitos, se publica este e outros
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo. ---------------------------------------E eu,

, A Chefe da Divisão de

Administração e Finanças, em regime de substituição, o subscrevi. -------------------------PAÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE, 22 de maio de 2020. --------------------O Presidente da Câmara,

Henrique Bertino Batista Antunes
JNT

