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Portugal supera Alemanha e Bélgica na agricultura biológica

Áustria, Estónia e Suécia superam a média europeia. Portugal tem o mesmo valor 
da média, mas as lojas biológicas estão a aumentar, o que supõe um aumento de 

produção.

GERAL

josé 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 em Viseu, no 
passado dia 25 de janeiro, 
com 82 anos de idade, o 
Sr. José Nunes, natural e 
residente que foi no Bairro de 

S. João em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Silvina de Jesus Alves Ribeiro e pai dos 
Srªs. Drª. Isabel Maria Ribeiro Nunes, Drª. Maria da 
Conceição Ribeiro Nunes Nogueira e Drª. Maria 
Gorete Ribeiro Nunes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar do Salão 
do Reino das Testemunhas de Jeová, nesta cidade 
de Mangualde, onde esteve em câmara ardente e 
foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
tendo ido de seguida a cremar no crematório do 
cemitério de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

joão DA 
sIlvA

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 26 de janeiro, 
com 92 anos de idade, o 

Sr. João da Silva, natural e residente que foi em 
Fagilde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Arminda de Jesus e pai das Srªs. D. Glória de 
Jesus da Silva Gomes Marques e D. Maria de 
Jesus da Silva Loureiro Forte.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Fagilde onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA 
Dos Anjos 
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 28 de janeiro, 
com 92 anos de idade, a 

Srª. D. Maria dos Anjos Ferreira, natural de Rio de 
Moinhos - Sátão e residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era mãe dos Srs. 
D. Maria da Conceição Ferreira Alves, Manuel 
Ferreira e Carlos Ferreira.
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 Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DA 
enCARnAção 
belezA De 
Deus

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 Lisboa, onde 
residia, no passado dia 28 
de janeiro, com 85 anos 
de idade, a Srª. D. Maria da 

Encarnação Beleza de Deus, natural de Ourém.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Benjamim Coelho Figueira e mãe dos Srs. Augusto 
António de Deus Figueira e João Eurico de Deus 
Figueira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Stª Rita em Santo André, 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.

EXTRACTO
Paulo Manuel da Silva da costa, Notário, 
CERTIFICA:
Que, no seu cartório, na Av. D. Nuno Álvares 
Pereira, n° 25, 1°, na cidade de Barcelos, a folhas 
113 do respectivo livro de notas número 137-A, 
se encontra exarada uma escritura de justificação, 
outorgada em 16/01/2019, na qual Joaquim 
Rebelo Simões e mulher Marlene Fernandes 
Simões, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, residentes em França, DECLAROU que, 
com exclusão de outrem, que é dono e legítimo 
possuidor dos seguintes dois prédios, UM - Urbano, 
composto por edifício destinado a arrecadação 
e arrumos, com a superfície coberta de 25m2, 
e logradouro de 7273,60m2, confrontando do 
norte com caminho de servidão, do SUL com 
Manuel Rebelo, do nascente com Manuel Maria e 
do poente com José Nunes Monteiro, inscrito na 
matriz sob o artigo 156, com o V.P.T. e atribuído 
de 1350€ e DOIS - Urbano edifício destinado a 
arrecadação e arrumos, com a superfície coberta 
de 25m2, e logradouro de 400m2, confrontando do 
norte e nascente com caminho, do sul com Padre 
António Barros e do poente com Manuel Gomes, 
inscrito na matriz sob o artigo 157, com o V.P.T. e 
atribuído de 1350€.
Que ambos têm dois pisos e situam-se na Quinta 
do Falcão, freguesia de Trancozelos, concelho de 
Penalva do Castelo, e fazem ambas parte do prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
número setecentos e setenta e três/Trancozelos, 
onde se encontra registado a favor de Maximiano 
Rebelo casado, pela apresentação dois, de três de 
novembro de mil novecentos e cinquenta e quatro.
Sendo o segundo a destacar da referida descrição 
e, o primeiro, a sua parte restante e na matriz estão 
inscritos em nome do dito Maximiano Rebelo.
Que os ditos prédios, contíguos, foram-lhe doados 
quando ainda solteiro, pelo dito titular inscrito, 
Maximiano Rebelo, seu avô, verbalmente, no ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, entretanto falecido 
e sem que alguma vez houvesse possibilidade de 
formalizar esse negócio, sendo que, de qualquer 
modo, desde essa data que sempre esteve na sua 
posse, à vista de toda a gente, de forma pública, 
pacifica e continua, sem oposição de quem que 
seja, praticando sobre o mesmo todos os actos de 
verdadeiro proprietário.
Que, assim, não dispõe de título formal para 
efectuar o registo do referido prédio na 
Conservatória, embora sempre tenha estado, 
há mais de vinte anos, na detenção e fruição do 
mesmo.
Assim, tal posse pacífica, pública e contínua, 
durando há mais de vinte anos, facultou-lhe a 
aquisição do direito de propriedade dos ditos 
prédios por USUCAPIÃO, que invoca, direito que 
não pode ser comprovado por qualquer título formal 
extrajudicial normal.
Nestes termos, e não tendo qualquer outra 
possibilidade de levar o seu direito ao registo, vem 
justificá-los, nos termos legais.
Declarações que, no acto, foram confirmadas por 
três testemunhas.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Barcelos e Cartório Notarial, dezasseis de janeiro 
de dois mil e dezanove.
O Notário: Paulo Manuel da Silva da Costa.
Renascimento nº 747 de 1/2/2019

MARIA DA CONCEIÇÃO PAULA DE 
ANDRADE LOUREIRO, faleceu na 
sua residência em Tibaldinho. O funeral 
realiza-se hoje, dia 1 de fevereiro, pelas 
15H00, da Igreja de Stª Bárbara,  para o 
cemitério de Alcafache.
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Gerência de

pAlMIRA De 
louRDes 
DIAs DA sIlvA 
AlbuqueRque

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 janeiro, 
com 82 anos de idade, a Srª. 

D. Palmira de Lourdes Dias da Silva Albuquerque, 
natural de Mangualde e residente que foi em Santo 
André.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Fernando Coelho Albuquerque e mãe dos Srs. 
Dr. Fernando Manuel da Silva Coelho Albuquerque 
(Advogado nesta cidade) e Drª Silvia Maria da Silva 
Coelho Albuquerque Amaral.
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 Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AuGusTo 
De AlMeIDA 
lopes

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 Cândido 
de Figueiredo em Tondela, 
no passado dia 16 de janeiro, 
com 84 anos de idade, o Sr. 

Augusto de Almeida Lopes, natural de S. Miguel de 
Vila Boa - Sátão e residente que foi em Stª Luzia.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª D. Maria Odília Amaral Rodrigues e pai do Sr. 
Ricardo Augusto Rodrigues Lopes.
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.

joAquIM 
D’AbRAnTes 
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 na sua residência em 
Póvoa de Cervães de onde 
era natural, no passado dia 
18 de janeiro, com 96 anos 

de idade, o Sr. Joaquim d’Abrantes Marques.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª D. 
Aurora de Jesus Marques e pais das Srªs. D. Maria 
de Jesus Marques Viegas e D. Maria Alice Marques 
Abrantes Morais.
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, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Póvoa de Cervães, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AnTónIo 
Teles 
FIGueIReDo

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 janeiro, 
com 86 anos de idade, o 

Sr. António Teles Figueiredo, natural de Lisboa e 
residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Ivone Maria Paixão e pai dos Srs. Drª. Maria 
Margarida Paixão Figueiredo e Paulo José Paixão 
Figueiredo.
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.

FeRnAnDo 
RIbeIRo 
MARques 
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 Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 19 de janeiro, 
com 89 anos de idade, o 

Sr. Fernando Ribeiro Marques Pinto, natural e 
residente que foi nesta cidade.
O estimado e saudoso finado era casado com 
a Srª. D. Maria da Conceição de Lemos Cabral 
(Professora Aposentada do Ensino Básico) e 
pai das Srªs. Drª. Isabel Maria de Lemos Cabral 
Marques Pinto Sampaio Batista, Drª. Helena 
Maria de Lemos Cabral Marques Pinto Menano 
(Professora na Escola Gomes Eanes de Azurara 
em Mangualde) e D. Maria Paula de Lemos Cabral 
Marques Pinto da Costa.
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.

AnTónIo 
AlbuqueRque 
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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 21 de janeiro, 
com 75 anos de idade, o Sr. 

António Albuquerque Gomes, natural de Tibaldinho 
e residente que foi em Fagilde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria de Lurdes Jesus Sousa Gomes e pai das 
Srªs. D. Fátima da Conceição Sousa Gomes e D. 
Damiana Teresa Conceição Sousa Gomes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª. Luzia, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Fagilde, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


