
 

 
 

COMUNICADO Nº 7 / 2020 
Dia de Todos Santos - Cemitérios  

 

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

vem por este meio, tendo por referência o agravamento da situação epidemiológica da 

COVID-19 a nível nacional, mas também na tentativa de encontrar um justo, embora difícil, 

equilíbrio entre os imperativos de proteger a saúde pública e o respeito pelos sentimentos 

de compaixão que se vive nesta data, nomeadamente com as celebrações do Dia de Todos 

os Santos e na afluência de pessoas aos cemitérios. 

O Município de Vila Nova de Poiares após reunião com os Presidentes de Junta de 

Freguesia, Delegado de Saúde e Serviço Municipal de Proteção Civil, entende manter os 

cemitérios abertos, mesmo nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, à semelhança do que 

está estipulado desde o inicio da pandemia, mas, é sensato que se imponham o reforço das 

medidas, nomeadamente as seguintes: 

- Uso obrigatório de máscara cirúrgica ou comunitária e de luvas; 

- Deverá ser garantido o distanciamento social, cerca de 2 metros entre pessoas; 

- Desinfeção das mãos, quando possível proceder à sua lavagem; 

- Permanência no cemitério pelo tempo estritamente necessário; 

- Encerramento dos sanitários do cemitério; 

- Retirada do material que é de uso comum, designadamente baldes, vassouras, etc; 

- É proibida a partilha de materiais de limpeza entre visitantes; 

- É obrigatória a utilização dos contentores para deposição do lixo; 

- Proibidos ajuntamentos, no interior ou exterior do cemitério, superiores a 5 

pessoas (Resolução do Conselho de Ministros nº 88-A/2020, de 14 de outubro); 

- As pessoas não deverão permanecer na zona envolvente do cemitério em 

aglomerados ou em convívio circunstancial, por forma a libertar o espaço para outros; 

 - Consultar Edital emitido pelas Juntas de Freguesia referente a esta temática. 
 

O presente Comunicado foi elaborado seguindo as orientações da DGS, sem prejuízo de 

outras determinações locais, regionais ou nacionais decorrente da permanente reavaliação 

da situação em função da epidemiologia. 

 

Vila Nova de Poiares, 26 de outubro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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