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VISITAS AO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE BEIJÓS 

Carlos Alexandre Pais Baptista, Presidente da Junta da Freguesia de Beijós 

Considerando que: 

a) Estão canceladas as celebrações religiosas e de homenagem do Dia de Todos os Santos, 

sendo necessário implementar medidas que possam minimizar os ajuntamentos que a acontecerem 

poderão ser suscetíveis de potenciar focos de propagação do coronavírus; 

b) Todos, sem exceção, devemos estar empenhados e focalizados no cumprimento das medidas 

decorrentes do estado de calamidade (Resolução do Conselho de Ministros n.º 88 -A/2020, de 14 de 

outubro) e, por conseguinte, no cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e não propagação 

da pandemia da doença COVID-19; 

c) Se impõe que as Juntas de Freguesia uniformizem procedimentos e os tornem públicos, de 

modo a que possam ser conhecidos e cumpridos.  

INFORMA: 

1 – Os Cemitérios do Concelho estarão abertos, das 8:00 horas às 17:00 horas, dos dias 31 

de outubro e 1 de novembro de 2020. 

2 – As pessoas devem permanecer o menor tempo possível dentro do cemitério  e terão de 

respeitar as medidas de distanciamento social , o uso de máscara e o uso de luvas (distribuídas à 

entrada do cemitério), quando utilizem as torneiras e ou utensílios existentes. 

3 – O número máximo permitido, em simultâneo, no cemitério de Beijós é de 50 pessoas. 

4 – É obrigatório o distanciamento social de 2 (dois) metros . 

5 – As pessoas que pretendam arranjar as campas e jazigos, nos dias anteriores e necessitem 

de utilizar as torneiras e utensílios existentes no cemitério, poderão levantar luvas de proteção na 

Sede da Junta de Freguesia. 

A Junta de Freguesia de Beijós lamenta profundamente esta situação e apela à compreensão 

e cumprimento destas medidas, cujo único objetivo é promover a segurança de todos .  

Realçamos que o cemitério estará aberto, desde que se cumpram as medidas atrás 

descritas. 

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, 16 de outubro de 2020 

O Presidente, 

_____________________________________________ 

(Carlos Alexandre Pais Baptista) 
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