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VALENTIM 
FERREIRA

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 18 de outubro, 

com 95 anos de idade, o Sr. Valentim Ferreira, 
natural e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Maria Emilia Lopes e pai da Srª D. Maria do 
Carmo Lopes Ferreira.
O funeral do saudoso finado teve lugar Capela 
Mortuária da Igreja da N.ª Sr.ª da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

OBITUÁRIO

CONVOCATÓRIA
Em cumprimento do preceituado nos Artºs 45º, nº2 alin. 
b) e 46º dos Estatutos dessa Associação, convoco uma 
Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 6 de 
dezembro de 2018 pelas 20H30 horas.
A Assembleia Geral reunirá na Sede da Associação e terá 
a seguinte:
Ordem de Trabalhos

BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE 
MANGUALDE

LUCINDA DE 
jESUS

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 19 de outubro, 
com 87anos de idade, a Srª 
D. Lucinda de Jesus, natural e 
residente que foi em Tibalde.
A estimada e saudosa 

finada era viúva do Sr. José Cruz e mãe dos Srs. 
D. Lucinda Maria de Jesus Cruz e José Carlos de 
Jesus Cruz.
O funeral da saudosa finada teve lugar da Igreja 
de S. Domingos, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de S. Miguel em Fornos de 
Maceira Dão onde foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Fornos de Maceira Dão, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

EMíLIA 
MARqUES

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 20 de outubro, 
com 91 anos de idade, a Srª 
D. Emília Marques, natural de 
Gandufe e residente que foi 
em Abrunhosa do Mato.

A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Manuel Abrantes Ludovico e pai dos Srs. Joaquim 
Aires Marques Ludovico e Gil Marques de 
Abrantes.
O funeral da saudosa finada teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria, onde esteve em 
câmara ardente e foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Abrunhosa do Mato, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
FARIA 
D’ALMEIDA

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 25 de outubro, 

com 78 anos de idade, o Sr. António Faria 
d’Almeida, natural e residente que foi em Moimenta 
de Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria Almeida Conceição Moreira e pai das Srªs 
D. Lucilia Almeida Isdith e D. Dulce da Conceição 
Moreira Almeida Coelho.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Capela 
Mortuária de Moimenta de Maceira Dão, onde 
esteve em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 
de Nª Srª. das Neves onde foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Moimenta de Maceira Dão, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Tribunal Judicial da Comarca de Viseu
Juizo de Competência Genérica de Mangualde
Palácio da Justiça - Largo Dr. Couto, 72 
3530-134 Mangualde
Telef. 232619580 Fax: 232091569 Mail:mangualde.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 268/18.6T8MGL
Interdição/Inabilitação
N/ Referência: 82985106
Data: 19-10-2018
Requerente: Ministério Público
Requerido: Susana Margarida Abrantes Fernandes
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a acção 
de interdição em que é requerida Susana Margarida 
Abrantes Fernandes, solteira, nascida em 11-04-1979, 
BI - 11780838, filha de Daniel Martins Fernandes e 
de Helena Marques Abrantes Fernandes, natural da 
freguesia de Fornos de Maceira Dão, concelho de 
Mangualde, com domicílio: Rua Principal, nº 45, 3530-
076, Tibalde de Baixo - Mangualde, para efeito de ser 
decretada a sua interdição por anomalia psíquica.
Passei o presente e outro de igual teor para serem 
afixados.
O Juiz de Direito,
Dr. Paulo da Cunha Lima
A Oficial de Justiça,
Maria Alice de Jesus Sales
Renascimento nº 741 de 1/11/2018

Tribunal Judicial da Comarca de Viseu
Juizo de Competência Genérica de Mangualde
Palácio da Justiça - Largo Dr. Couto, 72 
3530-134 Mangualde
Telef. 232619580 Fax: 232091569 Mail:mangualde.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 68/18.3T8MGL
Interdição/Inabilitação
N/ Referência: 81818834
Data: 19-03-2018
Requerente: Ministério Público
Requerido: Fernando Daniel Martins Tomás
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a acção 
de interdição/inabilitação em que é requerido Fernando 
Daniel Martins Tomás, solteiro, filho de Eduardo Martins 
Tomás e de Maria Alice de Melo Martins Tomás, nascido 
a 30 de julho de 1989, natural da freguesia de Santiago 
de Cassurrães, concelho de Mangualde, com residência 
em domicílio: Rua Principal, nº 48, 3530-349 Santiago de 
Cassurrães - Mangualde, para efeito de ser decretada a 
sua interdição por anomalia psíquica.
O Juiz de Direito,
Dr. Paulo da Cunha Lima
A Oficial de Justiça,
Maria Alice de Jesus Sales
Renascimento nº 741 de 1/11/2018

Ponto 1
Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano 
de Actividades para o Ano de 2019.
Ponto 2
Discussão de qualquer outro assunto de interesse relevante 
para a Associação.
Se à hora marcada não estiver presente a maioria absoluta 
de sócios, desde já é feita a segunda convocatória da 
Assembleia para as 21H00 horas do mesmo dia, para 
o mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, 
funcionando então com qualquer número de sócios.
Mangualde, 17 de outubro de 2018
O Presidente da Assembleia Geral
(Dr. Manuel de Sá Morais Videira Lopes)


