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AVISO 
COVID-19: Cemitérios da Freguesia 

 
Considerando que: 
 
O Governo prolongou a situação de contingência, até meados de outubro, tendo a firme 
expetativa que no próximo dia 1 de novembro estejamos ainda sob medidas restritivas. 
 
A Freguesia de Coutos de Viseu, sabendo que se trata de um dia importante e de tradição para as 
Famílias Portuguesas, caso não venham a ser determinadas outras regras por parte do Governo, 
manterá os cemitérios abertos, com a adoção de medidas que garantam a inexistência de 
aglomerados de pessoas e com as quais seja possível o controlo das distâncias de segurança. 
 
Assim, no uso da competência que me é conferida pela alínea m) do n. º1 do artigo 18º da Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, determino as seguintes medidas nos Cemitérios da freguesia nos 
dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro: 
 

1. Os cemitérios serão abertos ao público, das 09h00 às 18h00; 

2. Apenas será permitido 25 cidadãos como número máximo de pessoas em permanência no 

cemitério; 

3. As entradas nos cemitérios fazem-se exclusivamente pelo portão do lado direito (parte 

antiga do cemitério) sendo a saída efetuada pelo portão do lado esquerdo (parte nova do 

cemitério); 

4. Apenas é permitida a permanência nos cemitérios durante 30 minutos; 

5. É obrigatório de uso de máscara dentro do cemitério; 

6. Deve sempre ser garantida a distância de segurança entre cidadãos; 

7. Não estarão à disposição os habituais utensílios de utilização comum, pelo que, cada 

cidadão deverá estar munido com os seus utensílios (vassouras, vasilhames, etc.) 

8. Os arranjos florais que se destinam a enfeitar as sepulturas/jazigos, devem 

preferencialmente, ir arranjados do exterior; 

9. Não serão realizadas a celebrações de missas nem procissão. 

 

Caso não se verifique o cumprimento das medidas acima referidas, o cemitério será 

imediatamente encerrado, pelo que se apela ao adequado comportamento cívico de TODOS! 

 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Manuel Leitão de Almeida 
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