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Estimados Fregueses, 

O surto do COVID-19 converteu-se numa emergência nacional e mundial de saúde pública, 

que progride a ritmo acelerado obrigando-nos, nestes tempos, a mudanças radicais no nosso sistema 

de vida e de trabalho. 

Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Beijós, e nesta Páscoa, quero aqui deixar 

uma mensagem de esperança, num momento em que a pandemia do COVID-19 transpôs fronteiras, 

sem vistos ou passaportes, atingindo cegamente qualquer ser humano, sem olhar a estratos sociais, 

a profissões ou a credos. 

Em nome do Executivo desta Junta de Freguesia, quero aqui deixar-lhe este sinal de 

esperança, de otimismo e de crença numa luta difícil, mas que solidariamente venceremos.  

Apelamos ao cumprimento do Decreto n.º 2-B/2020, que entrou em vigor às 00h00 do dia 3 de abril. 

Pede-se especial atenção: 

- às limitações de circulação no período da Páscoa; 

- à sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento; 

- ao encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades (previstas no anexo I ao 

decreto); 

- à não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a cinco 

pessoas. 

Compete à Junta de Freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do decreto: 

- O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública; 

- A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral do recolhimento domiciliário, 

nos termos e com as exceções previstas; 

- A sinalização junto das forças e serviços de segurança, dos estabelecimentos a encerrar, para 

garantir a cessação das atividades. 

Estamos certos que todos compreendem a situação excecional que se vive, a qual exige a 

aplicação de medidas extraordinárias. É prioritário prevenir a doença, conter a pandemia e salvar 

vidas. Assim, contamos com todos os fregueses neste esforço de adotar as medidas que são 

essenciais, adequadas e necessárias.  

O nosso muito obrigado, 

Beijós, 08 de abril de 2020 

O Presidente, 

_____________________________________________ 

(Carlos Alexandre Pais Baptista) 
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