
FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ 

COMUNICADO 

DIA DE TODOS OS SANTOS E FIÉIS DEFUNTOS 

 

Conforme informação disponibilizada no passado dia 07 de Outubro, o cemitério da 

Gafanha da Nazaré, salvo Novas Instruções das Autoridades de Saúde e do Governo, 

vai estar aberto nos próximos dia 01 e 02 de Novembro, datas de grande simbolismo, de 

forma a permitir que todos aqueles que queiram celebrar o Dia de Todos Os Santos e Fiéis 

Defuntos o possam fazer. No entanto, é importante que todos tenhamos bem presente o 

momento extraordinário que temos vivido desde Março de 2020 e sejamos conscientes o 

suficiente, para adotarmos as medidas corretas e necessárias para nos protegermos a nós 

e aos outros. 

Assim, para além das normas e orientações do Governo e da Direção Geral de Saúde, 

vigentes nesta data, relativamente à pandemia da Covid-19, tornamos público através 

deste comunicado, algumas regras específicas para o período que irá abranger aquela 

celebração. 

 

Normas e orientações do Governo e DGS: 

- Uso obrigatório de máscara; 

- Desinfeção das mãos à entrada e saída do cemitério, nos dispositivos 

disponibilizados junto aos portões; 

- Distanciamento físico (pelo menos de 2 metros); 

- Adotar as medidas de etiqueta respiratória; 

 

Medidas específicas: 

- As celebrações litúrgicas nos dias de Todos os Santos e Fiéis Defuntos, 

respetivamente, 1 e 2 de novembro, serão realizadas na Igreja, por determinação 

da diocese. Não haverá igualmente romagem ao cemitério; 

- As pessoas devem permanecer no cemitério pelo menor período de tempo 

possível, ou seja, apenas para enfeitar a campa (o ideal é levarem o arranjo floral 

já pronto de casa/florista) e fazer a oração/reflexão aos entes queridos; 

- Não serão permitidos grupos de conversa no interior do cemitério; 

- A data limite para lavagem das campas é até ao dia 30 de Outubro, inclusive; 

- A data limite para execução de projetos de campa é o dia 23 de Outubro; 

- Os idosos e as pessoas de risco, que têm doenças crónicas, tais como, doenças 

cardíacas, doenças pulmonares e diabetes, entre outras, devem tomar 

atempadamente medidas de precaução no sentido de minimizarem o risco de 

adoecer por Covid-19. Devem ficar em casa o máximo tempo possível, saindo 

apenas por imperativa necessidade. Assim, aconselhamos e sugerimos a todas as 

pessoas que façam parte daqueles grupos, que evitem ir ao cemitério durante o 

referido período, que com certeza, vai registar um maior afluxo de pessoas. 

Haverá, sem dúvida, outros dias para o fazer com menor grau de risco. 

É importante que todos assumam uma atitude de responsabilidade social. 


