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Novo Banco. Lesados avançam para tribunal para evitar venda em partes

fernando 
dos santos 
vale
Faleceu em Aveiro com a 
idade de 96 anos, no passado 
dia 9 de janeiro, o Sr. Fernando 
dos Santos Vale, (GNR 

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. 
Agradecem ainda, a todas as pessoas de Fornos de 
Algodres que estiveram presentes no funeral.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo

aposentado), natural de Fornos de Algodres e 
residente que foi no Bairro de S. João – Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Augusta Lopes Pires pai das Srªs. Drª. 
Maria Albertina Lopes dos Santos Vale Monteiro e 
D. Maria de Lurdes Lopes dos Santos Vale Monteiro 
(funcionária no gabinete de contabilidade M. P. 
Martins nesta cidade), casada com o Sr. Joaquim 
Rodrigues Gonçalves Monteiro (Enfermeiro na USF 
Mangualde) 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª da Conceição, onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente, indo de seguida a sepultar 
no cemitério de Fornos de Algodres, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Centro CUltUral reCreatIvo e 
aMBIental de Casal de CIMa 

CONVOCATÓRIA 
De acordo com os Artigos 29º, 30º e 31º do 
Regulamento interno do Centro Cultural Recreativo 
e Ambiental de Casal de Cima, convocam-se todos 
os sócios do referido Centro em pleno gozo dos 
seus direitos para uma ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a decorrer na sede do mesmo, sita 
na Rua da Cultura em Casal de Cima, no dia 04 
(quatro) de fevereiro de 2017, pelas 20.30h. Se há 
hora marcada não estiverem pelo menos metade 
dos associados, a Assembleia terá lugar meia 
hora depois (21.00h.) com o número de sócios 
presentes. Conforme estipulam os Artºs 28º e 31º 
do Regulamento Geral Interno, serão tratados os 
seguintes pontos da Ordem de trabalhos: 
1) Análise, discussão e aprovação do relatório e 
contas do ano civil de 2016; 
2) Análise, discussão e aprovação do plano de 
actividades para o ano civil de 2017; 
3) Análise e discussão de outros assuntos do 
interesse da Associação; 
O Presidente da Mesa da Assembleia 
(Victor Cardoso) 
Casal de Cima, 03 de Janeiro de 2017 
Renascimento nº 700 de 15/1/2017

alCatUna de alCafaChe 
CoMeMora 16º anIversárIo
A Alcatuna irá celebrar o seu 16º aniversário nos próximos 
dias 21 e 22 de janeiro, no salão do Centro Paroquial de 
Alcafache. 
As festividades, com início marcado para as 20h30m do 
dia 21, contarão com a banda Índice para animar o Jantar 
de confraternização, sujeito a reserva prévia. No dia 22, 
às 14h30m, animada pela Alcatuna, será celebrada a 
eucaristia pelo reverendo Padre Nuno Azevedo. Pelas 
16h00m, dar-se-á início à tarde cultural com os grupos 
convidados Tuna de Nesprido, Juventuna, Grupo de 
Cantares Pedra Alba e, para fechar com chave de ouro, a 
Alcatuna de Alcafache fará a sua atuação com a animação 
que a caracteriza. 
A comemoração do seu aniversário, evento que vai na 
sua 6ª edição, apesar dos seus já 16 anos de existência, 
pretende, também, proporcionar uma excelente tarde 
cultural, contribuindo para a promoção da música 
tradicional portuguesa.
A presença de tunas e de outros grupos musicais 
convidados insere-se na salutar prática de intercâmbio e 
amizade, bem como na divulgação de outras sensibilidades 
musicais por terras do Dão. Num ambiente caloroso, de 
muita animação e boa disposição, o evento é, de igual 
forma, o presente que a Alcatuna oferece às pessoas da 
sua freguesia, como forma de gratidão pelo apoio que tem 
recebido, e a todas as pessoas que acorrem ao evento 
que, à semelhança das edições passadas, esgotam por 
completo o salão do Centro Paroquial de Alcafache. 
A Alcatuna tem animado e participado em todo o género 
de eventos musicais e artísticos na sua freguesia de 
origem, Alcafache, na cidade de Mangualde e nas várias 
localidades do concelho e um pouco por todo o país. 
No Ano de 2001, inicia a primeira de três 
internacionalizações, com espetáculos em Espanha e 
em França. Em 2013, representa Portugal na Bulgária, 
numa das mais antigas e importantes comemorações 
daquele país. No ano seguinte voa até Inglaterra para, a 
convite de um clube português de Londres, participar na 
comemoração do seu aniversário.
No objetivo permanente de transmitir alegria pela música, 
a Alcatuna é muito mais do que um grupo de amigos, 
assume a dimensão de família que, reunindo todas as 
noites de Domingo, se revitaliza na música para encarar a 
semana com espírito positivo e alegre. Ser da Alcatuna é 
uma forma de estar na vida.

faleCeraM taMBÉM

ANTÓNIO FERNANDO DUARTE 
ABRANTES, 55 anos de idade, casado 
com Rosa Maria Pais Abrantes, natural de 
Moimenta de Maceira Dão e residente em 
Água Levada, sepultado no cemitério de 
Espinho

LEONOR DE ASCENSÃO, 87 anos 
de idade, viúva de António dos Santos, 
natural e residente em Canedo do Chão, 
sepultada no cemitério de Mangualde

MARIA MADALENA FERNANDES 
FERRÃO, 83 anos de idade, viúva de 
Manuel Ferrão de Carvalho, natural 
de Ourém e residente em Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde

ANTÓNIO DE ALMEIDA 
ALBUQUERQUE, 91 anos de idade, 
casado com Maria de Acensão, natural 
de Girabolhos e residente em Abrunhosa 
do Mato, sepultado no cemitério de 
Abrunhosa do Mato

HERMES FERNANDES COSTA 
ESTEVES, 51 anos de idade, natural 
e residente em Contenças de Baixo, 
sepultado no cemitério de Santiago de 
Cassurrães

MARIA DE JESUS, 99 anos de idade, 
natural e residente em Pinheiro de Baixo, 
sepultada no cemitério de Mangualde

AFONSO AMARAL, 82 anos de idade, 
natural e residente em Cubos, casado 
com Maria dos Anjos de Jesus Marques, 
sepultado no cemitério de Mangualde

JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA, 85 
anos de idade, natural e residente em 
Guimarães de Tavares, viúvo de Edite 
Jesus Henriques Cabral, sepultado no 
cemitério de Chãs de Tavares

LEONARDO PINTO GASALHO, 80 
anos de idade, natural de Armamar, viúvo 
de Maria da Conceição Pinto Gasalho, 
sepultado no cemitério de Mangualde

ELISA MENDES COELHO, 95 anos de idade, viúva de 
Arsénio Ribeiro, residente em Cunha Baixa, sepultada 
no cemitério de Cunha Baixa

MANUEL JOÃO CRUZ, 73 anos de idade, viúvo de 
Maria de Lurdes Ferreira Dias, natural de Canedo do 
Chão, sepultado no cemitério de Mangualde

delfIM 
MarqUes

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com a 
idade de 81 anos, no passado 
dia 14 de janeiro, o Sr. Delfim 

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

Marques, natural e residente que foi em Tabosa.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Lucília Fernanda Fonseca e pai dos Srs. 
Armando Marques e D. Lucinda Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para a 
Igreja Paroquial de S. Miguel em Fornos de Maceira 
Dão, onde foi celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de Fornos 
de Maceira Dão, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


