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EDITAL 

HASTA PUBLICA PARA CONCESSAO DE JAZIGO DO CEMITERIO DE SANTA MARINHA 

MANUEL PAULO DE JESUS LOPES DR., Presidente da Uniao das Freguesias de Santa Marinha e 

Sao Pedro da Afurada - Vila Nova de Gaia. 

Toma publico que, por Deliberayao tomada em reuniao do Executivo de 20 de Outubro de 2015, 

teni Iugar no Salao Nobre do edificio sede da Junta de Freguesia, sito na Rua Candido dos Reis n.0 

545, 4400-075 Vila Nova de Gaia, o ato publico da hasta publica no dia 05 de Dezembro de 2015, 

pelas 16 Horas, de concessao do Jazigo n.0 5 - Casa do Cemiterio, sito no Cemiterio de Santa 

Marinha, cujo valor base de licita9ao e de 5.000,00 Euros (Cinco Mil Euros). 

As condi<;:oes gerais e outros elementos respeitantes a este processo estao disponiveis para 

consulta publica, na Sede da Junta de Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, sita na 

Rua Candido dos Reis n.0 545, 4400-075 Vila Nova de Gaia, todos os dias uteis entre as 9HOO e as 

12HOO e as 14HOO as 16HOO. 

Quem estiver interessado e pretender conhecer o Jazigo e o seu estado de conservayao, podeni 

deslocar-se todos OS dias uteis, dentro do honirio acima indicado, a Secretaria do Cemiterio de 

Santa Marinha, onde estara uma funcionaria da Junta de Freguesia, disponivel para mostrar o 

referido Jazigo. 

Para constar se elaborou o presente Edital, que tal como outros de igual teor, vai ser afixado nos 

lugares publicos do costume. 

www.santamarfnhaeafurada.pt 
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Vila Nova de Gaia, 29 de Outubro de 2015 
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