
 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES 

      

Exmo. Sr. 

Presidente da Junta da União das Freguesias de: 

Custóias, Leça do Balio e Guifões 
  

 

 

REQUERIMENTO PARA LICENÇA E COLOCAÇÃO DE ADORNOS 

NOVOS 

Memória descritiva e justificativa para aprovação de adornos novos 
 

 

 

REQUERENTE: Nome _________________________________________________ 

Estado Civil __________ Profissão _____________ Telef ______________________ 

Morada ______________________________________________ C.P. _____- _____ 

BI ou C. Cidadão __________________ Nº Fiscal de Contribuinte _______________ 

Vem requerer a V.Exa. que sejam autorizados e aprovados os seguintes adornos: 

Adorno (tipo alegreto completo e coberto) em granito cinzento _______________ 

Floreira em granito cinzento ____________________________________________ 

Cabeceira em granito cinzento __________________________________________ 

Candeeiro metálico ou granito cinzento c/vidros, para velas ou círios __________ 

Pedra rasa em granito cinzento para velas ou círios _________________________ 

Tabuleiros em zinco ou alumínio, rasos sem cobertura para velas ou círios _____ 

Para colocar no Coval Nº ____ da Secção Nº _________ Piso _______ do Cemitério 

Paroquial/Municipal da Freguesia de: _______________________________________ 

Em que se encontra inumado (nome) _______________________________________ 

(parentesco) ______________ cuja memória descritiva e justificativa é a seguinte: 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se à construção da cobertura de 

campas térreas dos Cemitérios Paroquiais e os Municipais Nºs 3 e 5 situados no 

território da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões.  

Pretensão 

Este projeto foi elaborado de acordo com o regulamento em vigor, estabelecido para 

os cemitérios acima referidos. 
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Deste modo, apresenta-se o projeto de execução da campa, composto de planta, 

alçados e cortes, para apreciação e aprovação dos respetivos serviços dessa Exma. 

Junta de Freguesia. 

Construção 

A campa será construída em granito, cinzento, nomeadamente: peças laterais, tampo 

e cabeceira. 

A cruz será executada em material a designar pelo proprietário (granito, metálica ou 

desenhada). 

Os epitáfios serão executados em material também a designar pelo proprietário 

(metálicos ou desenhados). 

As dimensões da cobertura são as seguintes: criar lastro e passeio com 1 m de largura 

por 2,20 m de comprimento. A cobertura com a largura de 70 cm; comprimento de 

1,70 m e altura máxima da cabeceira de 52 cm. Quanto às peças laterais obedecerão 

à altura de 15 cm, a contar da cota do passeio, acrescidos do tampo que terá no 

mínimo 2 cm ou no máximo 3 cm. 

 

Tampo: 1,70 x 70 cm por 2 a 3 cm de espessura (máximo) 

Lados: 1,62 x 15 cm por 2 cm de espessura 

Topos: 66 x 15 cm por 2 cm de espessura 

Cabeceira: 68 x 46 por 3 cm de espessura + base ou mochetes 

A cabeceira depois de assente, fica no máximo a 70 cm do chão (passeio) 
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Quanto à cruz, não pode ultrapassar a cabeceira nem qualquer outro adorno, nada 

poderá ultrapassar a altura máxima de 70 cm, a contar da cota do chão. 

Os passeios envolventes às sepulturas temporárias (campas) só podem ser em 

cimento e não em qualquer outro material. 

Em tudo o que esta Memória Descritiva e Justificativa for omissa, será tida em conta a 

Regulamentação vigente destes cemitérios. 

O passeio lateral terá de ser suportado com 3 verguinhas em toda a volta amaciçadas 

com cimento liso. 

A colocação da cobertura na campa, terá de ser devidamente alinhada, com o coveiro 

presente, sob pena de se não ficar alinhada, ser retirada pelos serviços da Junta de 

Freguesia.  

 

Obervações: Contactos do Marmorista que vai efetuar o trabalho:  

                        telefone /telemóvel___________________________ 

 

Regras a cumprir:  Não colocar nada sem chamar o Coveiro para verificar as legalidades. 

                                    Não colocar nada que não seja devidamente alinhado, nem autorizado. 

                                    Não colocar tampos, cabeceiras ou outros de cores não autorizados. 

                                    Não colocar tabuleiros para ceras cobertos, só modelo autorizado. 

_______________ , ______ de __________________ de 201___ 

 

Pede Deferimento (Assinatura) ____________________________________________ 

 

 

A/o Funcionária/o que conferiu os dados do Requerimento: _____________________ 

Despacho do responsável do Pelouro em ____/____/______  , ________________ 

Anexar fotocópia de: 
BI ou C. Cidadão (frente e verso) Nº _________________ 
Nº Fiscal de Contribuinte _________________________ 
Juntar desenho dos adornos a colocar 
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