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A Junta de Freguesia de Mansores informa que o cemitério da nossa freguesia reabrirá 
na próxima sexta-feira, dia 8 de Maio.
 
Com vista a minimizar o risco de contágio pelo COVID
cemitério, devem ter em conta o cumprimento das seguintes regras:
 
1 – Só devem permanecer em simultâneo dentro do espaço do cemitério, um 
máximo de 10 pessoas; 
 
2 – Devem respeitar o distanciamento social. (2 metros entre indiví
 
3 – Não devem partilhar equipamentos e utensílios de limpeza. Os equipamentos de 
limpeza (baldes, vassouras, etc..) são de uso particular, cabendo a cada um 
providencia-los; 
 
4 – Só deve permanecer no interior, um familiar por campa ou jazigo;
 
5 – Os arranjos florais devem ser o mais duradouros possíveis;
 
6 – Pessoas de grupos de riscos devem evitar a deslocação ao cemitério;
 
7 – Devem utilizar máscara e luvas;
 
 
Agradecemos a colaboração de todos.
 
 
 

O Presidente 
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A Junta de Freguesia de Mansores informa que o cemitério da nossa freguesia reabrirá 
feira, dia 8 de Maio. 

Com vista a minimizar o risco de contágio pelo COVID-19, sempre que se desloquem ao 
cemitério, devem ter em conta o cumprimento das seguintes regras: 

Só devem permanecer em simultâneo dentro do espaço do cemitério, um 

Devem respeitar o distanciamento social. (2 metros entre indivíduos); 

Não devem partilhar equipamentos e utensílios de limpeza. Os equipamentos de 
limpeza (baldes, vassouras, etc..) são de uso particular, cabendo a cada um 

Só deve permanecer no interior, um familiar por campa ou jazigo; 

Os arranjos florais devem ser o mais duradouros possíveis; 

Pessoas de grupos de riscos devem evitar a deslocação ao cemitério;

Devem utilizar máscara e luvas; 

Agradecemos a colaboração de todos. 

Mansores, 06 de Maio de 2020 
 

O Presidente da Junta de Freguesia 
Jorge Daniel Correia Oliveira 
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A Junta de Freguesia de Mansores informa que o cemitério da nossa freguesia reabrirá 

sempre que se desloquem ao 

Só devem permanecer em simultâneo dentro do espaço do cemitério, um 

duos);  

Não devem partilhar equipamentos e utensílios de limpeza. Os equipamentos de 
limpeza (baldes, vassouras, etc..) são de uso particular, cabendo a cada um 

 

Pessoas de grupos de riscos devem evitar a deslocação ao cemitério; 


