DIA DE TODOS OS SANTOS E DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS
EM MANGUALDE:

CEMITÉRIOS ABERTOS,
MAS COM REGRAS CLARAS E RIGOROSAS
Município de Mangualde, através dos Serviços de Proteção Civil, das Juntas
de Freguesia e da Guarda Nacional Republicana, apela a todas as famílias
para que este momento seja revestido de grande sentido cívico e individual.
No Dia de Todos os Santos e no Dia dos Fiéis Defuntos os cemitérios do concelho de Mangualde irão permanecer
abertos, mas com regras claras e rigorosas. O Município de Mangualde, através dos Serviços de Proteção Civil, das
Juntas de Freguesia e da Guarda Nacional Republicana, apela a todas as famílias para que este momento de
Celebração do Dia de Todos os Santos/Dia dos Fiéis Defuntos seja revestido de grande sentido cívico e individual.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
1. Os Cemitérios estarão abertos das 8h00 às 17h00, dos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro;
2. As visitas devem manter o afastamento físico de segurança de 2 metros entre pessoas;
3. Obrigatório o uso de máscara de proteção;
4. Evitar o contacto físico, nomeadamente cumprimentos e saudações;
5. Não é permitida a permanência de mais de 10 pessoas por cada 100 m2;
6. Tempo máximo de permanência no interior, não deverá ultrapassar os 30 minutos;
7. Os grupos familiares devem respeitar o número máximo de 4 pessoas por campa ou jazigo;
8. Os equipamentos necessários para trabalhos de limpeza e manutenção das campas devem ser levados pelo
próprio, evitando assim a partilha dos mesmos.
O Município apela ainda a todas as famílias que as ações de limpeza e decoração das campas ou jazigos sejam
realizadas nos dias que antecedem o Dia de Todos os Santos, contribuindo desta forma para a redução de
concentração de pessoas nos cemitérios.
Mangualde, 21 de outubro de 2020.
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