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O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, foi castigado pela turbulência nas 
bolsas, no ano passado. A forte aposta em ações ditou uma perda de 50 mil milhões 

de euros.

GERAL

josé marques 
francisco

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 
no Bairro do Modorno, no 
passado dia 25 de fevereiro, 
com 62 anos de idade, o Sr. 

José Marques Francisco, natural de Almeidinha.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Rosa Maria Miranda de Azevedo Francisco e pai 
dos jovens Fernanda Isabel Rodrigues Francisco, 
Fábio André Azevedo Francisco e Simão Rafael 
Azevedo Francisco.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição do 
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.

Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, Notária do Cartório 
Notarial de Mangualde
Certifico, para efeitos de publicação, que no dia 25 de 
Fevereiro de 2019, 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 128 do livro de Notas n.° 
“95-A”, na qual ANTÓNIO DOMINGOS LOUREIRO 
DA FONSECA e mulher MARIA GRACIETE LOPES 
DE ALMEIDA, residentes em Tibalde de Baixo, Fornos 
de Maceira Dão, Mangualde, DECLARARAM que são 
donos e legítimos possuidores do prédio urbano, sito em 
Tibalde de Baixo, na freguesia de Fornos de Maceira Dão, 
concelho de Mangualde, composto de casa destinada 
a habitação com dois pisos, com a área de 24m2, a 
confrontar de norte com viela, do sul e nascente com 
via pública e do poente com Beatriz Abrantes, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo 440, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Mangualde sob o 
número 3467/FORNOS DE MACEIRA DÃO, aí registado 
a favor de José Bernardo, casado, residente em Tibalde, 
Fornos de Maceira Dão. Que este prédio na inscrição 
matricial consta em nome de Silvana Rita, residente em 
Tibalde, Mangualde, talvez por lapso de escrita, conste 
Silvana em vez de Silvina, pois o verdadeiro nome da 
titular era Silvina Rita, que foi avó do justificante marido. 
Pelo que tem conhecimento, o referido José Bernardo 
em data que não conseguem precisar, mas seria por volta 
do ano de 1968, vendeu àquela Silvina Rita, o indicado 
prédio, tendo a compradora pago o preço e entrado 
na posse do imóvel. Que a referida Silvina Rita veio a 
falecer no dia 26/04/1989. Que por volta de 1991  
eles justificantes compraram aos herdeiros da referida 
Silvina Rita o prédio atrás identificado, pagaram o preço 
e entraram de imediato na posse do imóvel. Que nunca 
titularam esta compra. A verdade é que em 1968 a 
indicada Silvina Rita, entrou na posse do imóvel, passou a 
fruir o mesmo em nome próprio, como proprietária, à vista 
e com o conhecimento de todos, sem oposição de quem 
quer que seja, e após o óbito dela, os seus herdeiros 
continuaram a posse e em 1991 os justificantes entraram 
e iniciaram a posse do mesmo, como se fosse seu, 
habitando-o, ocupando-o, tratando da sua manutenção 
e arranjo, efetuando obras de reparação, à vista e com o 
conhecimento de toda a gente e sem oposição de quem 
quer que seja, de forma continuada, pública, pacífica e 
de boa fé, por ignorarem lesar direitos de outrém, pelo 
que o adquiriram por USUCAPIÃO, o que expressamente 
invocam, para poder estabelecer um novo trato sucessivo 
no registo predial e o registo de aquisição a seu favor.
Está conforme. Mangualde, Cartório Notarial, aos 
25/02/2019.
A Notária
(Lúcia da Conceição Tavares Fontinha)
Renascimento nº 749 de 1/3/2019

CARTÓRIO NOTARIAL EM NELAS, de Maria Inês Meira 
Martins Cepa
Avenida João XXIII - Edifício Central - Loja 1.39 e 1.40 - 3520-
059 Nelas
Telefone e Fax 232 945 161 NIF 198 755 805 ines.cepa@
notarios.pt 
Maria Inês Meira Martins Cepa, Notária do Cartório Notarial 
em Nelas, sito na Avenida João XXIII, Edifício Central, Loja 
1.39, CERTIFICA PARA EFEITOS DE PUBLICAÇÃO QUE 
de folhas noventa e cinco e seguintes, do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas Número Noventa e Três - F, deste Cartório, 
se encontra lavrada uma Escritura de Justificação Notarial, com 
data de vinte e seis de Fevereiro de dois mil e dezanove, na 
qual, AURORA FERREIRA DOS SANTOS, contribuinte fiscal 
número 129 695 270, viúva, natural de Angola e residente 
na Rua Capitão Pereira, s/n, Casal de Cima, na freguesia de 
Santiago de Cassurrães, concelho de Mangualde, declarou, que 
é a única dona e legítima possuidora dos seguintes prédios: 
Verba um - Rústico, composto de pinhal, com a área de mil 
trezentos e quarenta metros quadrados, a confrontar de norte 
com Avelino da Costa, de nascente com Aurélio Martins, de 
sul com Domingos de A. Cunha (Herdeiros) e de poente com 
Manuel M. Portugal (Herdeiros), sito ao Vale do Boco, na União 
das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, 
concelho de Mangualde, actualmente inscrito na respectiva 
matriz rústica em nome de Artur Pinheiro sob o artigo 5945 
(anteriormente artigo rústico 3869 da extinta freguesia de 
Santiago de Cassurrães), com o valor patrimonial de 12,29€ e 
para efeitos de IMT de 61,28€, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Mangualde. Verba dois - Rústico, 
composto de mato, com a área de oito mil e quatrocentos 
metros quadrados, a confrontar de norte com Santa Casa da 
Misericórdia de Mangualde, de nascente com António Cabral e 
Outros, de sul com António Barbosa e de poente com Luciano 
Andrade Amaral e José de Almeida, sito ao S. Domingos, na 
União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa 
de Cervães, concelho de Mangualde, actualmente inscrito na 
respectiva matriz rústica em nome da justificante sob o artigo 
7137 (anteriormente artigo rústico 5114 da extinta freguesia 
de Santiago de Cassurrães), com o valor patrimonial de 5,80€ 
e para efeitos de IMT de 28,96€, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Mangualde. Verba três - Rústico, 
composto de pinhal, com a área de mil quatrocentos e cinquenta 
metros quadrados, a confrontar de norte e poente com Manuel 
da Silva, de nascente com Caminho e de sul com José da 
Silva, sito à Portela, na União das Freguesias de Mangualde, 
Mesquitela e Cunha Alta, concelho de Mangualde, actualmente 
inscrito na respectiva matriz rústica em nome de Artur Pinheiro 
sob o artigo 1376 (anteriormente artigo rústico 510 da extinta 
freguesia de Cunha Alta), com o valor patrimonial de 13,19€ e 
para efeitos de IMT de 65,83€, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Mangualde. Verba quatro - Rústico, 
composto de pinhal, com a área de sete mil e seiscentos metros 
quadrados, a confrontar de norte com José Guilherme (Feitor), 
de nascente com Limite de Santiago de Cassurrães, de sul 
com Caminho e de poente com José Guilherme Pereira, sito 
ao Bouco, na União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela 
e Cunha Alta, concelho de Mangualde, actualmente inscrito na 
respectiva matriz rústica em nome de Artur Pinheiro sob o artigo 
1184 (anteriormente artigo rústico 446 da extinta freguesia de 
Cunha Alta), com o valor patrimonial de 57,78€ e para efeitos 
de IMT de 288,37€, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Mangualde. Os referidos prédios vieram à posse da 
justificante, por doação meramente verbal, que lhe foi feita por 
seu tio, Artur da Fonseca Pinheiro, solteiro, maior, residente 
que foi na freguesia de Santiago de Cassurrães, concelho 
de Mangualde, no ano de mil novecentos e sessenta, quando 
a justificante se encontrava no estado de casada com José 
Guilherme Ambrósio, sob o regime da separação de bens, tendo 
sido este o seu único casamento, sem que nunca tenha sido 
outorgada a respectiva escritura e não sendo possível a sua 
outorga. Que desde essa data, entrou na posse dos referidos 
imóveis e que sempre esteve e se tem mantido na posse e 
fruição dos indicados prédios há mais de vinte anos, limpando 
a apanhando o mato, administrando-os com ânimo de quem 
exercita direito próprio, pacificamente porque sem violência, 
pública e continuamente, com o conhecimento de toda a gente 
e sem qualquer interrupção ou oposição de quem quer que seja. 
Que dadas as enumeradas características de tal posse adquiriu 
os mencionados prédios por usucapião que invoca, justificando 
o seu direito de propriedade, para efeitos de primeira inscrição 
no Registo Predial, dado que esta forma de aquisição não pode 
ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. 
Está conforme o original. Cartório Notarial de Nelas, vinte e seis 
de Fevereiro de dois mil e dezanove
A Notária: 
a)Assinatura ilegível
Renascimento nº 749 de 1/3/2019

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 33º e 34º dos Estatutos, convoco 
a Assembleia Geral da Obra Social Beatriz Pais - RaúI 
Saraiva, l.P.S.S., para uma reunião ordinária, a realizar na 
sua sede sita na Rua da Prova em Mangualde, no dia 28 
de março de 2019 (Quinta-feira) pelas 20h30, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
1- Aprovação do relatório e contas de gerência do ano de 
2018;
2- Análise de outros assuntos de interesse da Instituição.
A Assembleia-Geral reunirá à hora marcada se estiverem 
presentes mais de metade dos associados com direito de 
voto, ou trinta minutos depois com qualquer número de 
presenças (artº. 37º, nº 1 dos estatutos).
Antes da ordem do dia haverá um período, com a duração 
máxima de trinta minutos, destinado a intervenções 
suscitadas pelos associados (artº. 39º dos estatutos).
Os documentos a aprovar encontram-se disponíveis para 
consulta dos associados na secretaria da instituição e 
no sítio institucional da OSBP-RS, durante o horário de 
expediente a partir do dia 12 de março, (artº. 36º nº 5 dos 
estatutos).
Mangualde, 25 de fevereiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Eng. Carlos Alberto Lopes de Carvalho)
Renascimento nº 749 de 1/3/2019

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos da legislação aplicável, da alínea b) do n.º 2, 
do artigo 22º, e do artigo 23.º do Compromisso, convoco 
a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de 
Mangualde, para uma reunião Ordinária a realizar no 
próximo dia 22 de marco de 2019 (sexta-feira), relas 
20:00 horas nas instalações do Lar Nossa Senhora do 
Amparo, sito na Av. General Humberto Delgado, nº.20 em 
Mangualde, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades e Contas do Exercício de 2018 e respetivo 
Parecer do Conselho Fiscal.
2. Apreciar e discutir outros assuntos de interesse para a 
Santa Casa da Misericórdia.
Se, à hora marcada para o início da reunião, não 
estiverem presentes mais de metade dos Irmãos, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, 
trinta minutos depois (20:30h), no mesmo local, com 
qualquer número de irmãos.
Os documentos a apreciar e a votar respeitantes ao 
ponto 1 (um) desta convocatória, estarão disponíveis para 
consulta dos Irmãos nos termos da legislação em vigor, 
na secretaria da Instituição, onde poderão ser levantados 
durante o horário de expediente, bem como, no endereço 
eletrónico http://www.scmmangualde.pt/ de onde 
poderão efetuar a respetiva transferência dos ficheiros.
Mangualde, 26 de fevereiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Victor Manuel Coutinho Lopes Gomes - Dr.)
Renascimento nº 749 de 1/3/2019
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OBITUÁRIO

Gerência de

oLinDa maTos

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 16 de fevereiro, 
com 82 anos de idade, a Srª. 

D. Olinda Matos, natural e residente que foi em 
Quintela de Azurara.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Avelino Rebelo e mãe das Srªs. D. António Matos 
Rebelo Rodrigues e D. Belmira Matos Rebelo 
Albuquerque.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Casa 
Mortuária, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. João Batista em Quintela 
de Azurara, onde foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Quintela de Azurara, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

paLmira Dos 
anjos

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 fevereiro, 
com 91 anos de idade, a Srª. 

D. Palmira dos Anjos, natural e residente que foi em 
Vila Garcia.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Henrique Simões e mãe dos Srs. D. Herminia 
Fonseca Simões Martins, Ramiro da Fonseca 
Simões, D. Maria de Fátima da Fonseca Simões e 
avó da Presidente de Junta de Fornos de Maceira 
Dão.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Nª Srª. da Victória, onde esteve em câmara ardente 
e 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.

DeoniLDe 
De LourDes 
coeLho ruy 
amaraL 
sanTos

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 da Cuf 
em Viseu, no passado dia 18 
de fevereiro, com 80 anos 

de idade, a Srª. D. Deonilde de Lourdes Coelho 
Ruy Amaral Santos, residente que foi em Viseu e 
natural de Santos Evos.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Dr. António Maria Amaral Santos e mãe das Srªs. D. 
Maria de Lurdes, D. Maria Luísa e D. Maria Isabel.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
da Quinta do Crestelo em Povolide, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de Povolide 
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Povolide, 
onde ficou depositada em jazigo de familia.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

maria heLena 
marTins

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 Mourilhe de onde 
era natural, no passado dia 19 de fevereiro, com 84 
anos de idade, a Srª. D. Maria Helena Martins.
A estimada e saudosa finada era irmã dos Srs. 
D. Rosa Loureiro Martins e dos já falecidos José 
Martins Ribeiro e D. Maria José Martins.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Nª Srª. da Conceição em Mourilhe, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Mesquitela, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

GLória Gomes 
Dos sanTos

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 
na Roda de onde era natural, no passado dia 22 
de fevereiro, com 74 anos de idade, a Srª. D. Glória 
Gomes dos Santos.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Fernando Jorge Duarte Lopes e mãe dos Srs. Drª. 
D. Teresa Maria Gomes Santos Duarte Lopes e do 
Sr. Dr. Alfredo Jorge Gomes Santos Duarte Lopes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stº António, 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.

jerónimo 
ribeiro 
abranTes

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 dos 
Covões em Coimbra, no 
passado dia 25 de fevereiro, 
com 71 anos de idade, o Sr. 

Jerónimo Ribeiro Abrantes, natural e residente que 
foi em Abrunhosa do Mato.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Madalena Ferreira Abrantes e pai dos Srs. 
Engº Jorge Manuel Ferreira Abrantes e Engº Carlos 
Alexandre Ferreira Abrantes.
O funeral do saudoso extinto 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 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


