
 

AVISO 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS 

DIA DE TODOS OS SANTOS 
 

A União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, tem vindo acompanhar este 

momento complexo e difícil que decorre da propagação de contágio da doença por Coronavírus SARS-

CoV-2, agente causal da COVID-19, em cooperação com as diferentes entidades responsáveis, 

particularmente a Autoridade de Saúde Local e o Município de Seia. 

 
Percebendo a importância do Dia de Todos os Santos, a União das Freguesias, em articulação com 

as medidas Municipais e face ao previsível aumento de afluência aos cemitérios, entendeu alargar o 

horário de funcionamento dos cemitérios de São Romão e da Lapa dos Dinheiros, de modo a que 

os cidadãos possam visitar os seus entes já falecidos. 

  
Assim, no dia 30 de outubro, os cemitérios abrem às 08h e encerram às 20h, e nos dias 31 de 

outubro e 1 de novembro, estarão abertos das 08h às 22h. 

 
Por sua vez, tendo em conta a circunstância atual de calamidade, a União das Freguesias, estipulou 

um conjunto regras de funcionamento para os cemitérios de São Romão e da Lapa dos Dinheiros, 

designadamente: 

 

• Entrada restrita a 50 pessoas, em simultâneo, no interior do cemitério de São Romão e 25 pessoas 

no cemitério da Lapa dos Dinheiros; 

• Limite máximo de permanência no interior do cemitério de 30 minutos; 

• Obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção nos acessos e no interior do cemitério; 

• Obrigatoriedade de desinfeção das mãos com álcool gel à entrada e à saída do cemitério; 

• Obrigatoriedade de manter o distanciamento físico, de pelo menos 2 metros entre as pessoas; 

• Proibição de ajuntamentos de mais de 5 pessoas nos espaços comuns do cemitério; 

• Limite de duas (2) pessoas por cada campa/jazigo; 

• Uso de utensílios próprios para efetuar a limpeza, incluindo baldes ou vassoura; 

• Estarão presentes trabalhadores da União das Freguesias no cemitério para controlo e gestão de 

entradas e saídas dos visitantes. 

 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS AGRADECE A SUA COMPREENSÃO. 

 

São Romão, 27 de outubro de 2020 

O Presidente 

Paulo Jorge Martins Pina 


