EDITAL
----- JOAQUIM ANTÓNIO PINHEIRO, Presidente da União das Freguesias de
Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão, no exercício das
competências: ---------------------------------------------------------------Torna Público, nos termos do artigo 56.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro e do Regulamento do Cemitério Paroquial de Gatão,
nomeadamente os artigos 9.º e 19.º que, após trinta dias da data do presente
Edital, caso não seja requerida pelos legítimos interessados a exumação ou
conservação de ossadas, se procederá a uma exumação de sepulturas nas
seguintes secções do Cemitério Paroquial de Gatão:------------------------Piso 1 / 2ª Secção – sepultura nº 41, onde se encontra inumada Elisa Castelo

Branco da Cunha Osório, desde 2001-01-11, filha de Raul U. M. Cunha Osório e
de Inês M. Castelo Branco, que era residente na “Casa Nova”, Freguesia de
Gatão, Concelho de Amarante; --------------------------------------------Piso 1 / 2ª SECÇÃO – sepultura nº 61, onde se encontra inumada Eufrásia

Coelho Baldaia, desde 2009-08-16, filha de José Pinto Baldaia e de Olinda
Coelho, que era residente na Rua de Silvares, Freguesia de Gatão, Concelho de
Amarante; --------------------------------------------------------------Piso 3 / 1ª SECÇÃO – sepultura nº 5, onde se encontra inumado Joaquim

Carvalho, desde 1999-03-24, filho de António Carvalho e de Angelina de Jesus,
que era residente no Lugar da Argabiça, atual Avenida 25 de Abril, na
Freguesia de Gatão, Concelho de Amarante; -------------------------------Piso 3 / 1ª SECÇÃO – sepultura nº 20, onde se encontra inumada Rosa Moreira

de Carvalho, desde 1990-08-31, filha de Fernando da Silveira e de Joaquina M.
Carvalho, que era residente no Lugar de Areais, atual Avenida 25 de Abril,
freguesia de Gatão, Concelho de Amarante; --------------------------------Piso 3 / 1ª SECÇÃO – sepultura nº 28, onde se encontra inumado Manuel da

Silva Carneiro Dias, desde 2011-02-22, filho de Adriano Carneiro Dias e de
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Palmira André Silva, que era residente no Lugar da Argabiça, atual Avenida
Teixeira de Pascoaes, freguesia de Gatão, Concelho de Amarante; -----------Piso 3 / 1ª SECÇÃO – sepultura nº 29, onde se encontra inumado Adão

Fernando Pereira Baldaia, desde 2006-02-07, filho de António Pereira Baldaia
e de Generosa Pereira, que era residente na atual rua de Ribeirinhas,
Freguesia de Gatão, Concelho de Amarante; -------------------------------Piso 3 / 1ª SECÇÃO – sepultura nº 48, onde se encontra inumada, Adosinda de

Jesus Ribeiro, desde 2014-05-02, filha de Agostinho Ribeiro e de Emília de
Jesus, que era residente na atual rua do Miradouro, freguesia de Gatão,
Concelho de Amarante. ------------------------------------------------------- Os requerimentos de exumação ou conservação de ossadas devem ser
dirigidos ao Senhor Presidente da Junta dentro do prazo acima referido, sendo
as datas de exumação e o destino das ossadas/cinzas a acordar entre os
interessados e a Junta da União de Freguesias. --------------------------------- Caso não seja promovida qualquer diligência por parte dos interessados,
os serviços da União de Freguesias realizarão a exumação, considerando-se
abandonada a ossada/cinza existente, conforme previsto no citado artigo 19.º
do Regulamento do Cemitério. ------------------------------------------------- E para constar e devidos efeitos se lavrou o presente Edital que será
afixado na entrada do Cemitério Paroquial de Gatão, nos lugares de estilo, no
sítio da Internet desta União de Freguesias e em dois jornais regionais. ------Amarante, aos 3 dias de novembro de 2020
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