
COMUNICADO 

 

A organização do Encontro e Festival Transfronteiriço de 

Poesia, Património e Arte de Vanguarda em Meio Rural – PAN, 

informa a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, a Junta de 

Freguesia de Vilarelhos e a todos os colaboradores e participantes 

que têm estado a preparar a edição de 2020 de que, face à 

situação provocada pela pandemia de COVID-19, tanto em 

Espanha, como em Portugal, países onde residem os habituais 

participantes deste festival, manda o bom senso e a colaboração 

com todas as autoridades de ambos os lados da fronteira, se determine a suspensão da 

realização desta iniciativa no corrente ano. 

Este Encontro e Festival estava previsto em Vilarelhos para o início do mês de julho e mesmo 

que todo o processo de combate à pandemia corra de acordo com as melhores previsões, não 

será oportuno, em datas tão próximas dos acontecimentos que estamos a viver, levar a cabo 

um evento que contra com a participação de pessoas vindas de vários pontos da Península 

Ibérica e que na sua grande maioria são alojadas, durante o fim de semana de realização do 

mesmo, em casa particulares dos habitantes da localidade. 

O PAN é um Encontro e Festival de amizade transfronteiriça e de partilha de experiências e 

projetos nas áreas da literatura, das artes e do património, desenvolvendo-se em meio rural, 

em íntima colaboração com a população local e a sua realização no atual contexto correria 

sérios riscos de colocar em causa a saúde e o bem-estar de todos os que tornam possível a 

sua concretização. 

Sendo conhecidas as preocupações e a multiplicação de medidas dos poderes locais (para 

além dos nacionais e regionais), na contenção e controlo desta pandemia, a organização do 

PAN-2020 entende assim dar o seu contributo para que o foco de atenção se concentre no que 

é verdadeiramente necessário, esperando que todos compreendam e desejando que a 

iniciativa de 2021 seja um regresso em força à participação neste Encontro e Festival. 
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