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Considerando a generalização de atitudes preventivas para conter a propagação da doença 

COVID-19, os conselhos das autoridades de saúde e de proteção civil e compreendendo o crescente 

desejo das pessoas em poderem frequentar o cemitério, para honrar e zelar pelos seus entes queridos, 

a Junta de Freguesia de Beijós irá proceder à reabertura condicionada do Cemitério de Beijós, no 

próximo dia 9 de maio, sábado, funcionando entre as 08H30 e as 19H00 e nos restantes sábados 

do mês de maio, no mesmo horário. Para garantir a segurança de todos, são implementadas as 

seguintes medidas de proteção: 

• As pessoas devem e permanecer o menor tempo possível dentro do cemitério e respeitar as medidas 

de distanciamento social. 

• Será obrigatório a utilização de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras 

enquanto permanecerem no cemitério. 

• Não será disponibilizado qualquer equipamento de utilização coletiva – os zeladores devem levar 

os seus próprios baldes, vassouras, entre outros materiais, e os mesmos não serão partilhados. 

• Continuarão encerrados os equipamentos de WC e de outros espaços fechados de acesso público do 

Cemitério. 

• Tanto quanto possível, desaconselha-se limpezas com água e agradece-se que os enfeitamentos 

venham preparados de casa. 

• É dever das pessoas depositar os lixos resultantes nos contentores disponíveis e não criar grupos de 

conversa e debate de ideias. 

Informamos ainda, no que respeita a cerimónias fúnebres no cemitério da freguesia, só será 

permitida a presença de familiares, respeitando as medidas de distanciamento social, sendo 

obrigatório a utilização de equipamentos de proteção individual.  

Por fim, apelamos ao bom senso para, através das suas atitudes e comportamentos, 

minimizarem o risco de propagação deste vírus altamente contagioso. A batalha contra a pandemia 

da Covid-19 continua. É necessário que cada um cumpra o dever de proteger a sua saúde e a de todos, 

cumprindo todas as regras e recomendações propostas. Vamos continuar a lutar! Juntos somos mais 

fortes! 

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, da 

Freguesia e no website da Freguesia em jf-beijos.pt. 

Beijós, 06 de maio de 2020 

O Presidente, 

 

 (Carlos Alexandre Pais Baptista) 
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