
OPINIÃO 0151 de Agosto de 2018

FUNERÁRIA SERAFIM TAVARES FERRAZ & ALFREDO, LDª
Meio século 

de experiência, profissionalismo, respeito e 
qualidade

Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 966124596  - 939531990  
Ângelo - 963901298

José Manuel - 963051265
Gabriel - 969005447

Agência - 232613652 - 232612686 
www.funerariaferrazealfredo.pt    funeraria.f.a@sapo.pt

MARIA DO 
ROSÁRIO 
DE FÁTIMA 
TAVARES 
cUNhA E 
ALMEIDA 
gONçALVES

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 
e Alfredo

Faleceu nos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
no passado dia 18 de julho, com 88 anos de idade, 
a Srª D. Maria do Rosário de Fátima Tavares Cunha 
e Almeida Gonçalves, natural de S. João da Fresta 
e residente que foi Curia - Tamengos.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
Cerveira Gonçalves e mãe da Srª Drª D. Maria 
Alexandra Tavares Cunha Gonçalves.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária de Curia, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja de Nª Srª da Consolação 
em Casal das Donas - Penalva do Castelo, onde 
novamente ficou em câmara ardente e depois 
foi celebrada missa de corpo presente, para 
o cemitério de Casal das Donas, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, Notária do Cartório 
Notarial em Mangualde
Certifico, pata efeitos de publicação, que no dia 20 de 
Julho de 2018, 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 132 do livro de Notas n° 92-A, na 
qual ROSALINA DE JESUS LOUREIRO MARQUES, 
casada, MARIA ISABEL DE JESUS DOS SANTOS e 
MANUEL RAMOS DA FONSECA, a primeira residente 
habitualmente na freguesia de Ramada, concelho de 
Odivelas, e os restantes em Viseu, DECLARARAM 
que são donos e legítimos compossuidores do prédio 
rústico, sito aos Chões, na freguesia de Fornos de 
Maceira Dão, concelho de Mangualde composto de 
terra de cultivo com videiras e oliveiras, com a área de 
1322 m2, a confrontar do Norte com António Loureiro 
dos Santos, do Sul com António Luís, do Nascente com 
prédio urbano do proprietário e do Poente com Manuel 
Joaquim da Fonseca, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo 1089. Que este prédio não se encontra descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Mangualde. 
Que pelo menos desde 1979, há portanto mais de 20 
anos, vêm possuindo conjuntamente o referido prédio, 
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 
exerceram sem interrupção e ostensivamente, traduzida 
em actos materiais de fruição, tais como limpando-o e 
mandando-o limpar e semear com as culturas próprias 
da região, podando as videiras e oliveiras, colhendo as 
uvas e o azeite, ocupando-o, tirando dele as utilidades 
que o mesmo pode proporcionar, suportando os 
correspondentes encargos, sendo por isso, uma posse 
pacífica, contínua e pública, pelo que o adquiriram por 
USUCAPIÃO, o que expressamente invocaram.
Está conforme.
Mangualde, Cartório Notarial, aos 20/07/2018.
A Notaria (Lúcia da Conceição Tavares Fontinha)
Renascimento nº 736 de 1/8/2018

jOSé 
cAbRAL

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 
e Alfredo

Faleceu na sua residência 
em Póvoa de Cervães, no 
passado dia 26 de julho, com 
92 anos de idade, o Sr. José 
Cabral.
O estimado e saudoso finado 

MARIA 
ADéLIA DE 
cARMONA E 
SILVA pESSOA

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 
e Alfredo

Faleceu no Lar Morgado do Cruzeiro em 
Mangualde, no passado dia 28 de julho, com 94 
anos de idade, a Srª. D. Maria Adélia de Carmona e 
Silva Pessoa.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Vitor 
Manuel Coutinho Bogarim e mãe dos Srs. João 
Manuel Pessoa Coutinho Bogarim e Drª. Sara Maria 
Pessoa Coutinho Bogarim.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério local, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

DR. ANTóNIO 
ALbUqUERqUE 
E cASTRO DE 
OLIVEIRA

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 
e Alfredo

Faleceu no IPO em Coimbra, no passado dia 
29 de julho, com 69 anos de idade, o Sr. Dr. 
António Albuquerque e Castro de Oliveira (Ex Vice 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde).
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
Drª D. Maria Madalena Gaspar dos Santos Santana 
e Castro de Oliveira e pai dos Srs. Nuno Gonçalo 
Santana e Castro de Oliveira e Maria Inês Santana 
e Castro de Oliveira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
da Misericórdia, onde o corpo esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério de Mangualde, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALEcERAM TAMbéM
CELESTINA GRACINDA CABRAL 
DE ALMEIDA, 78 anos de idade, 
natural de Lisboa e residente em 
Mangualde, irmã de Maria Fernanda 
Ribeiro de Almeida, sepultada no 
cemitério de Mangualde

FRANcIScO 
AMARAL 
TENREIRO

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 
e Alfredo

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 27 de julho, 
com 78 anos de idade, o Sr. 
Francisco Amaral Tenreiro.

era casado com a Srª D. Elcida Dias Cabral e pai 
das Srªs. D. Maria Alice Dias Cabral Azevedo e D. 
Maria da Conceição Dias Cabral Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar do Salão 
Paroquial de Póvoa de Cervães, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de Póvoa 
de Cervães onde foi celebrada missa de corpo 
presente, indo a seguir a sepultar no cemitério 
local, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria Arlete da Cunha Tenreiro e pai dos Srs. 
D. Ana Cristina da Cunha Tenreiro Pereira e Rui 
Micael Cunha Tenreiro.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. Pedro onde foi celebrada 
missa de corpo presente, indo a seguir a sepultar 
no cemitério local, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


