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Esta semana, recebemos com tristeza, mas sem surpresa, as decisões do Governo que impedem 

a realização de qualquer festival até 30 de setembro 2020, por razões de saúde pública. 

Acolhemos, respeitamos e compreendemos esta decisão, para o bem de todos, e anunciamos o 

adiamento da 10ª Edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de São João do Campo, 

agendada para 3 a 5 de julho de 2020. 

Adiar um encontro é uma decisão difícil, em tempos difíceis, mas que se revela da maior 

importância face à batalha que o mundo inteiro está a enfrentar. 

Assim, atendendo às indicações da Direção Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

o executivo da Junta de Freguesia de São João do Campo está consciente de que, ponderadas as 

várias opções, esta é a que melhor salvaguarda os interesses dos nossos concidadãos, 

coletividades, artesãos, demais entidades representadas e de todos aqueles que nos visitam 

anualmente. 

Durante os próximos dias, logo que a Assembleia da República transforme em lei a decisão do 

Governo comunicada, no passado dia 7 de maio, iremos partilhar nas páginas oficiais dedicadas 

à comunicação do evento, entre elas, website da freguesia e página de facebook e instagram do 

evento, informações respeitantes ao cancelamento do evento bem como alguns desafios para 

que todos aqueles que fazem parte desta “história festiva” possam recordar alguns dos melhores 

momentos destes dez anos de história… 

Confiantes que, com a participação de todos, seremos capazes de ultrapassar esta contrariedade, 

que inesperadamente surgiu, revelamos em primeira mão que, marcamos encontro para o 

próximo ano, a 2, 3 e 4 de julho, para celebrar a 10ª Edição deste certame. 

Queremos voltar, fortes e seguros, em 2021! Esperemos poder contar convosco para que, juntos, 

voltemos com mais vontade e força que nunca para servir aquela que é a nossa principal fonte 

de paixão, o Artesanato, a Gastronomia e a Música!  

O executivo desta Junta de Freguesia de São João do Campo, lamenta os eventuais 

constrangimentos que esta situação possa causar, mas agradece desde já a vossa melhor 

compreensão. 

 

São João do Campo, 12 de maio de 2020 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

______________________________________ 

(Joaquim Dinis Pereira) 




