UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AREIAS E PIAS
(Concelho de Ferreira do Zêzere)

EDITAL N.º 12/2020
Dia de “TODOS OS SANTOS” e dia de “FIÉIS DEFUNTOS”

Hugo Miguel de Freitas Azevedo, Presidente do Executivo da União das Freguesias de
Areias e Pias, tendo por base o princípio da prudência e da responsabilidade que a todos se
exige neste momento, informa todos os fregueses que, após decretado o ESTADO DE
CALAMIDADE em Portugal [Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de
outubro], o Gabinete de Gestão da COVID_19 da União das Freguesias de Areias e Pias,
após reunião ocorrida a 23.10.2020, face á atual situação epidemiológica no que concerne
ao funcionamento dos cemitérios, nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro de 2020,
deliberou por unanimidade implementar as seguintes medidas:
 Limite máximo de 60 pessoas, no interior do cemitério de Areias
 Limite máximo de 25 pessoas, no interior do cemitério de Pias
 Uso obrigatório de máscaras e desinfeção das mãos à entrada e saída dos
cemitérios
 Manter o distanciamento físico de segurança de pelo menos 2 metros, quer no
interior, quer no exterior dos cemitérios
 Proibição de utilização de objetos comunitários, como balde, regador, vassoura, etc.
 Encerramento dos sanitários de acesso ao público
 As pessoas devem permanecer no cemitério pelo tempo estritamente necessário ao
culto, limpeza e arranjo das sepulturas/jazigo ou outro
 Não é permitida a permanência ou o ajuntamento de mais cinco pessoas, quer no
interior, quer no exterior do cemitério, salvo se pertencer ao mesmo agregado
familiar
 Não é permitido celebrações religiosas no interior dos cemitérios
Para constar e para os devidos efeitos legais, publica-se o presente edital e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.
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O Responsável do Gabinete de Gestão da COVID_19 da União das Freguesias de Areias e
Pias
Areias, 23 de outubro de 2020
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