EDITAL
ROMAGEM AOS CEMITÉRIOS DOS LENTISCAIS E TABERNA SECA, DIA DE
TODOS OS SANTOS E DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS

LEOPOLDO MARTINS RODRIGUES, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, tendo
em conta que se aproximam duas datas de grande significado para a nossa população, o Dia de
Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos e considerando o agravamento da situação provocada
pela pandemia do COVID 19, faz saber que no período de 30 de outubro a 2 de novembro, os
cemitérios dos Lentiscais e Taberna Seca se vão manter abertos, mediante o respeito pelas
seguintes regras:
1. O uso obrigatório de máscara, dentro do cemitério e nas zonas envolventes;
2. O respeito pelas regras de distanciamento físico mínimo de 2 metros;
3. A interdição de partilhar utensílios e ferramentas (regador, baldes, tesouras, enxadas,
vassouras, etc.);
4. A proibição da presença de mais do que 2 pessoas por sepultura, em simultâneo, dentro do
cemitério.
Caso se venha a verificar a realização de funerais no período de 30 de outubro a 2 de novembro,
os cemitérios dos Lentiscais e da Taberna Seca encerrarão ao público em geral, uma hora antes
da cerimónia fúnebre e pelo tempo necessário à sua realização, sendo admitido um máximo de
10 acompanhantes dentro do cemitério, incluindo familiares, de modo a garantir a inexistência
de aglomerados e o controlo da distância de segurança.
Nota: As regras atrás enunciadas poderão ser alteradas a qualquer momento mediante a
evolução do estado da pandemia e as orientações da Direção Geral da Saúde.
Este edital será afixado na sede da Freguesia, nas entradas dos cemitérios e publicado no site
institucional da Freguesia em https://www.jf-castelobranco.pt/.

Castelo Branco, 27 de outubro de 2020.
O Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco
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