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Faleceu na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no dia 4 de abril, 
com 83 anos de idade, a Srª. 
D. Maria Madalena Esteves, 

natural de Contenças de Baixo e residente que foi 
nesta cidade de Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
José Raposo Esteves e mãe do Sr. Paulo Jorge 
Soares Esteves.
O funeral teve lugar da capela mortuária da Igreja 
de Nª. Srª. da Conceição do Complexo Paroquial, 
onde esteve em câmara ardente e foi celebrada 
missa de corpo presente na referida Igreja de Nª. 
Srª. da Conceição, indo em seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

aGradeCimentOs
Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como a todos que de qualquer modo, lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo

FUnerÁria FerraZ & alFredO, ldª
Serviços Nacionais e Internacionais

Dinis Alfredo - 969056617  -  912759659
 Serafim Tavares - 939531990

Ângelo Figueiredo - 963901298
Agência - 232613652 - 232612686 

www.funerariaferrazealfredo.pt  
funeraria.f.a@sapo.ptFoto tirada junto à Universidade de  Strasbourg na Alemanha

ramirO Pais 
CaBral

Faleceu no Lar de S. Miguel 
em Nelas, no passado dia 
02 de abril, com 93 anos 
de idade, o Sr. Ramiro Pais 
Cabral, natural e residente 
que foi em Água Levada – 

Espinho.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria da Purificação e pai dos Srs. Ramiro Oliveira 
Pais Cabral, Fernando Ramiro Pais Cabral e D. Ilda 
da Purificação Pais Cabral Costa (já falecida).
O funeral teve lugar da Igreja de S. João onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente na Igreja de S. João em Água 
Levada, indo de seguida a sepultar no cemitério da 
Freguesia de Espinho, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

aGradeCimentOs
Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como a todos que de qualquer modo, lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo

Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, Notária do Cartório 
Notarial de Mangualde
Certifico, para efeitos de publicação, que nos dia 4 de 
Abril de 2016, no meu Cartório, sito na Avenida Senhora 
do Castelo, lote 4 rés-do-chão esquerdo, em Mangualde, 
foi outorgada uma escritura de Justificação, exarada 
com início a folhas 95 do livro de Notas nº 80 A, na qual 
ANTÓNIO PAIS DE AMARAL, solteiro, maior, residente 
em Abrunhosa a Valha, Mangualde, declarou que é 
dono e legítimo possuidor do prédio urbano sito em 
Quinta do Soito Bom, freguesia de Abrunhosa a Velha, 
concelho de Mangualde, composto de casa destinada a 
habitação de 2 pisos, com a superfície coberta de 40m2, 
que confronta de todos os lados com prédio rústico do 
próprio, inscrito na respetiva matriz em nome de António 
Pais de Amaral Júnior sob o artigo 450, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Mangualde.
Que o adquiriu em 1993 por compra que fez a Álvaro 
Pais do Amaral e mulher Ilda de Jesus Duarte do Amaral, 
residentes no Rio de Janeiro, Brasil.
Que esta compra não foi formalizada, não tendo assim 
documentos que lhe permitam fazer prova do seu direito 
de propriedade perfeita e obter uma primeira inscrição no 
registo predial.
Que vem possuindo este prédio desde 1993, há portanto 
mais de 20 anos, em nome próprio, com exclusão de 
outrem, à vista e com o conhecimento de toda a gente, 
sem a menor oposição de quem quer que seja, posse 
que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, 
traduzida em atos materiais de fruição, tais como 
ocupando-o e permitindo que outros os utilizem, 
limpando-o, fazendo pequenas obras de manutenção, 
tirando dele as utilidades que o mesmo pode 
proporcionar, suportando os correspondentes encargos, 
sendo por isso, uma posse pacífica, continua e pública, 
pelo que o adquiriu por USUCAPIÃO.
Está conforme. Mangualde, cartório Notarial, aos 
04/04/2016.
A Notária,
(Lúcia da Conceição Tavares Fontinha)
Renascimento, nº 683 de 15/4/2016

missas
JOÃO DO NASCIMENTO FERNANDES
Missa de 7º dia, Sábado, dia 16, pelas 18:00 horas, 
Igreja do Complexo Paroquial.

ALICE DO CÉU SOBRAL
Missa de 7º dia, terça Feira, dia 19, pelas 20:30 horas, 
Igreja Paroquial de S. Mamede em Mesquitela.

BENJAMIM COELHO FIGUEIRA
Missa de 7º dia, quarta feira, dia 20, pelas 19:30 
horas, Igreja de Stª. Rita em Santo André

FaleCeram ainda
ANA PAIS DO AMARAL, 87 anos, natural de 
Guimarães de Tavares e residente em Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde

LAURINDO CARDOSO AMARAL, 81 anos, casado 
com Dolorosa da Conceição Ferreira, natural de 
Contenças de Cima e residente em Mourilhe, 
sepultado no cemitério de Mesquitela

JOSÉ DE CAMPOS LUIZ, 68 anos, natural do 
Mundão – Viseu e residente em Torre de Tavares, 
casado com Cecília dos Santos Fernandes Tenreiro, 
sepultado no cemitério do Mundão

JORGE MANUEL DE MATOS ARAÚJO, 69 anos, 
casado com Maria Adelina Cabral Abrantes Paínhas 
de Matos Araújo, natural de Fataunços – Vouzela e 
residente na Cunha Baixa, sepultado no cemitério de 
Cunha Baixa

ILDA DOS SANTOS CASTELA, 83 anos, viúva de 
Manuel Augusto Cardoso, residente em Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde

MARIA ILDA ALMEIDA, 80 anos, natural 
de Stª Luzia e residente em Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde

ANTÓNIO FERREIRA, 92 anos, viúvo de 
Maria da Conceição, natural e residente 
em Vila Seca, sepultado no cemitério de 
Chãs de Tavares

ARNALDO RODRIGUES, 88 anos, viúvo 
de Delmira Augusta Moreira Rodrigues, 
natural de Cubos e residente em 
Mangualde, sepultado no cemitério de 
Mangualde

JOÃO DO NASCIMENTO FERNANDES, 
67 anos, casado com Maria Odete 
Carvalho Almeida Gomes Fernandes, 
residente em Mangualde, sepultado no 
cemitério de Mangualde

BENJAMIM COELHO FIGUEIRA, 84 
anos, casado com Maria da Encarnação 
de Beleza de Deus, natural de Santo 
André, sepultado no cemitério de 
Mangualde

ROSA DE JESUS GONÇALVES, 94 
anos, natural de Sandiães - Castelo de 
Penalva, viúva de Joaquim de Almeida 
Sequeira, sepultada no cemitério de 
Casal das Donas

aliCe dO CÉU 
sOBral

Faleceu em Mesquitela, com 
96 anos de idade, no passado 
dia 11 de abril, a Srª. D. Alice 
do Céu Sobral, natural de 
Santiago de Cassurrães.
A estimada e saudosa finada 

era viúva do Sr. José de Almeida Sobral e tia dos 
Srs. D. Maria de Lurdes Gonçalves Sobral Mota de 
Carvalho, Lúcio Sobral da Cunha, Francisco José 
Sobral da Cunha e D. Estrela Sobral da Cunha. 
O funeral teve lugar da Igreja Paroquial de S. Mamede 
em Mesquitela, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente indo de seguida 
a sepultar no cemitério de Mesquitela, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

aGradeCimentOs
Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como a todos que de qualquer modo, lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo


