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USO DE DOPING NA CHINA VAI CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNÍVEL 
COM PRISÃO

A decisão surge de um acordo entre o ministério chinês dos desportos e o órgão 
máximo do judiciário chinês

GERAL

P. MANUEL 
NORTE

MISSIONÁRIO DA BOA 
NOVA

1935-2018
O P. Manuel Norte 
nasceu na freguesia de 
Cunha Baixa, concelho 
de Mangualde, diocese 
de Viseu, em 23 de 

outubro de 1935, filho de José Frutuoso Norte e 
de Joaquina de Almeida Norte, família de sólida 
formação cristã, e desde criança queria ser como o 
tio sacerdote que era pároco.
Estudou nos Seminários da Sociedade Missionária. 
Fez o juramento missionário em 4 de agosto de 
1957 e foi ordenado sacerdote em 30 de julho de 
1961 em Cucujães.
De 1962 a 1974 foi missionário no norte de 
Moçambique na diocese de Pemba, trabalhando 
no ambiente de guerra nas missões do Chiúre 
e Metoro. Regressado a Portugal em 1974, 
trabalhou como educador e professor no 
Seminário de Cernache do Bonjardim. De 1983 
a 1985 foi novamente missionário em África, 
na Zâmbia, na diocese de Ndola, no Copperbelt. 
Voltou para Portugal e trabalhou dez anos na 
animação missionária e na pastoral vocacional 
a partir de Cernache do Bonjardim. Em 1994 
voltou para Moçambique, para a mesma diocese 
de Pemba trabalhando mais três anos no Chiúre 
e Metoro. Voltou para Portugal e retomou a 
animação missionária. A sua saúde, desgasta, 
foi degenerando física e psiquicamente. Viveu 
os últimos anos no Lar de Santa Teresinha no 
Seminário das Missões de Cucujães. Foi sempre um 
missionário muito cioso do seu dever, com espírito 
de Fé, e vontade forte a toda a prova, não se 
poupando a sacrifícios nem receando obstáculos, 
mesmo da guerra.
Faleceu no hospital de S. Sebastião em Santa 
Maria da Feira em 15 de dezembro de 2018, após 
algumas horas de internamento urgente.
Que Deus na sua bondade lhe dê a felicidade 
eterna.

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: 338/18.0T8MGL
Interdição/Inabilitação
N/ Referência: 83313770
Data: 10-12-2018
Requerente: Ministério Público
Requerido: Ana Teresa Abrantes Lucas Pires
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a acção de 
interdição em que é requerida Ana Teresa Abrantes Lucas 
Pires, natural de Thiais - França, filha de José Lucas 
Pires e de Maria Emília Lopes Abrantes Pires, nascida em 
03-06-1977, com residência na Rua Professor Dr. Veiga 
Simão, nº1, 3530-207 Mangualde, para efeito de ser 
decretada a sua interdição por anomalia psíquica.
O Juiz de Direito,
Dr. Paulo da Cunha Lima
O Oficial de Justiça,
Homero Martins
Renascimento nº 745 de 1/1/2019

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 

MANGUALDE
CONVITE

Vitor Gomes, Presidente da Mesa da Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, tem 
a honra de convidar V. Exª para a cerimónia de 
tomada de posse dos Órgãos Sociais Eleitos para o 
quadriénio 2019-2022, que terá lugar no Lar Nossa 
Senhora do Amparo, em Mangualde no próximo dia 
11 de janeiro de 2019, às 20H30.
Com os melhores cumprimentos
Mangualde, 28 de dezembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

jOSé SOUSA

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 no Lar do Ramirão, no passado dia 28 
de dezembro, com 84 anos de idade, o Sr. José 
Sousa, natural e residente que foi em Guimarães 
de Tavares.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Adélia Amaral de Almeida e pai das 
Srªs. D. Ilda Maria Almeida Sousa e Drª. Maria Alice 
Almeida Sousa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de Stª Marinha, em Guimarães de 
Tavares, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Chãs de 
Tavares, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ISAURA 
DE jESUS 
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 no Centro Social e Paroquial de Fornos de 
Maceira Dão, no passado dia 28 de dezembro, com 
74 anos de idade, a Srª. D. Isaura de Jesus Cabral, 
natural de Povolide e residente que foi em Fagilde.
A estimada e saudosa finada era mãe do Sr. 
Secundino Rodrigues Cabral (já falecido) e avó do 
Sr. Telmo Rodrigues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para a 
Igreja de Stª Luzia em Fagilde, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida 
a sepultar no cemitério de Fagilde onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ERMESINDA 
DE ALMEIDA 
NUNES

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, no passado dia 30 
de dezembro, com 96 anos 
de idade, a Srª. D. Ermesinda 
de Almeida Nunes, natural de 

Romãs - Sátão e residente que foi em Abrunhosa 
do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Rodrigues e mãe dos Srs. Augusto Almeida 
Rodrigues, D. Matilde Almeida Rodrigues, António 
Almeida Rodrigues e das já falecidas D. Maria 
Madalena Almeida Rodrigues Neves e D. Maria 
Laura Almeida Rodrigues Nascimento.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, 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.

ARRENDA-SE 
Espaço para escritórios, 
serviços ou comércio.
Av. Almirante Afonso 

Cerqueira - Viseu
T.m. 939531991



0151 de Janeiro de 2019

FUNERÁRIA 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

EDUARDO DE 
CARVALhO

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 14 de dezembro, 
com 86 anos de idade, o Sr. 
Eduardo de Carvalho, natural 
de Almeidinha e residente 
que foi em Mangualde.

O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Conceição de Jesus e pai dos Srs. Manuel 
Lopes de Carvalho, Engº Carlos Alberto Lopes de 
Carvalho (Comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Mangualde) e Drª. D. Ana Maria Lopes de 
Carvalho.
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, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

OBITUÁRIO

Gerência de

MARIA 
ETELVINA 
LURDES 
RODRIGUES 
PINTO

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 de S. Pedro 
em Castelo de Penalva, no 

passado dia 17 de dezembro, com 88 anos de 
idade, a Srª. D. Maria Etelvina Lurdes Rodrigues 
Pinto, natural de Santa Justa - Lisboa e residente 
que foi em Oliveirinha - Oliveira do Conde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. João 
António Ramos Alves e mãe do Sr. Dr. João Carlos 
Pinto Ramos Alves (Professor na Escola Gomes 
Eanes de Azurara de Mangualde), casado com a 
Srª. D. Maria de Lurdes Silva Almeida Ramos Alves 
(Funcionária do Novo Banco de Mangualde).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Oliveira do Conde, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

PEDRO 
MIGUEL 
AMARAL 
GOMES

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 em Mangualde, no 
passado dia 23 de dezembro, 
com 41 anos de idade, o Sr. 
Pedro Miguel Amaral Gomes, 

natural de Santo André.
O estimado e saudoso finado era casado com 
a Srª. D. Isabel Maria Couto Almeida e pai dos 
jovens Simão Almeida Gomes e Patrícia Almeida 
Rodrigues.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Santa Rita, 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.

ALZIRA DE 
jESUS TOMAZ

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 de S. José 
em Santiago de Cassurrães, 
no passado dia 24 de 
dezembro, com 91 anos de 

idade, a Srª. D. Alzira de Jesus Tomaz, natural de 
Germil - Penalva do Castelo e residente que foi em 
Santiago de Cassurrães.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Manuel Henriques e mãe dos Srs. Fernando Jorge 
Tomás Henriques, D. Maria José Tomás Henriques, 
D. Maria Helena Tomás Henriques, D. Maria de 
Lurdes Tomás Henriques Sequeira e D. Ana Maria 
Tomás Henriques.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães, onde esteve 
em câmara ardente e foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Santiago de Cassurrães, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

VASCO 
FERNANDES 
D’ANDRADE

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, no passado dia 
24 de dezembro, com 90 
anos de idade, o Sr. Vasco 
Fernandes d’Andrade, natural 

de Stª Isabel - Lisboa e residente que foi em Cunha 
Baixa.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Lucília Marques e pai dos Srs. D. Maria Fernanda 
Marques de Andrade e Ramiro António Andrade.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária do Sr. dos Passos, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de S. Tomé 
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Cunha 
Baixa, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA 
DAS DORES 
FERREIRA 
LOPES  
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, no passado dia 
27 de dezembro, com 84 anos de idade, a Srª. D. 
Maria dos Dôres Ferreira Lopes Almeida, natural e 
residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Daniel 
Duarte Almeida e mãe dos Srs. António Francisco 
Lopes Almeida e D. Maria da Conceição Lopes 
Almeida Marques.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da Nª Srª. 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


