
INFORMAÇÃO 

FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS DO CONCELHO
DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 02 NOVEMBRO

A Câmara Municipal Aljustrel e as Juntas de Freguesia de Concelho, tendo em conta a 

atual situação de calamidade, instituída devido à pandemia Covid-19, mas reconhecendo 

a importância para a população da Época de Finados, nomeadamente com o aproximar do 

Dia de Todos os Santos, decidem, salvo determinação contrária por parte das autoridades 

competentes, manter os Cemitérios de todo o concelho abertos, entre os dias 30 de 

outubro e 2 de novembro de 2020.

Esta decisão, no entanto, implica a decretação e a recomendação de medidas 

específicas e que surgem, precisamente, com a intenção de apelar e reforçar para uma 

maior prevenção e para a diminuição dos riscos de contágio. 

Sabendo do momento que atravessamos e que tem implicações no nosso quotidiano, 

nomeadamente ao nível do contacto social, e visto estas datas serem propícias à visita de 

diversos familiares para prestar homenagem aos seus ente-queridos, decidem assim 

decretar as seguintes normas: 

 É recomendado o uso de máscara em todo o recinto, com especial obrigação no interior 

das instalações sanitárias, capelas e jazigos;

 É obrigatório desinfetar as mãos na entrada do recinto;

 De acordo com as disposições nacionais, são proibidos ajuntamentos de mais de 5 

pessoas, pelo que se apela a visitas dispersas e faseadas;

 Estão proibidas realizações de obras no interior das instalações nestes dias, devendo 

apenas ser efetuadas limpezas rotineiras;

 Não existem limitações à deposição de flores e outras ofertas nas campas, gavetões e 

jazigos;

 Na capela do cemitério é apenas autorizada a entrada a uma pessoa de cada vez;

 A permanência neste espaço deve acontecer no menor período de tempo possível;

 Caso tenha algum sintoma, como febre, tosse ou dificuldade respiratória, não se dirija a 

este espaço e contacte de imediato a linha da saúde 24, pelo 800 24 24 24.
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