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A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa abre ao público na FIL hoje , dia 15 à tarde e
até domingo, segundo a organização deverão passar mais de 70 mil visitantes

HOTEL SENHORA DO
CASTELO

Assembleia-Geral Ordinária
CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artºs. 33.º a 37.º do Código
Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/15, de
31 de Agosto e 25.º a 28.º dos Estatutos da
Adega Cooperativa de Mangualde, tenho a honra
de convocar os Exmºs. Associados para uma
Assembleia-Geral Ordinária, a realizar na respectiva
sede, sita na Quinta do Melo, no dia 15 de Março
de 2019, pelas 17:30 horas, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1.º Apreciação, discussão e votação do Relatório
e Contas do Exercício de 2018 e Parecer do
Conselho Fiscal;
2.º - Eleição dos Delegados à UDACA.
3.º Outros assuntos de interesse para a Adega
Cooperativa e seus cooperantes.
Se à hora marcada não estiverem reunidas
as condições legais para o funcionamento da
Assembleia-Geral esta reunirá MEIA HORA depois,
como determina o art.º 28.º, n.º 2 dos Estatutos.
***
As listas com os candidatos a Delegados à
UDACA devem conter dois sócios efetivos e dois
suplentes e serem remetidas ao Presidente da
Assembleia-Geral, com a antecedência mínima
de 8 dias em relação à data acima designada, ou
seja, até ao próximo dia 8 de março e deverão ser
subscritas por um mínimo de 30 cooperantes, no
pleno gozo dos seus direitos, conforme o previsto
no art.º 20.º, n.º 1, als. a) e b) dos respetivos
Estatutos.
No dia 9 de março serão afixadas, para consulta,
nas instalações da Adega Cooperativa de
Mangualde (Loja da Adega), as listas concorrentes.
Mangualde, 01 Março de 2019
O Presidente da Assembleia-Geral
Manuel Fernando Almeida Cabral, Dr.
Renascimento nº 750 de 15/3/2019

CONVOCATÓRIA
Filipe Manuel Pinheiro Ferraz, Presidente da
Assembleia Geral da Associação Empresarial de
Mangualde, em cumprimento do disposto nos Art.º
18º e 19º dos Estatutos desta Associação, convoco
a Assembleia Geral a reunir em Sessão Ordinária
para o próximo dia 25 de Março de 2019, pelas
18h30m.
A Assembleia Geral reunirá nas instalações da
Associação Empresarial de Mangualde e terá a
seguinte ordem de trabalhos:
1 - Apresentação, discussão e votação do Relatório,
Balanço e Contas da Direcção e Parecer do
Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2018;
2 - Outros Assuntos;
Se à hora marcada não estiver presente a
maioria dos Associados, desde já é feita segunda
Convocatória da Assembleia para as 19h00m do
mesmo dia, no mesmo local e com a mesma ordem
de trabalhos, funcionando então com qualquer
número de associados.
Mangualde, 01 de Março de 2019
O Presidente da Assembleia Geral,
(Filipe Manuel Pinheiro Ferraz)
Renascimento nº 750 de 15/3/2019

Convocatória
Nos termos e para os efeitos do disposto no art.°
22 dos estatutos, convocam-se as Senhoras
e os Senhores Cooperadores da COAPE Cooperativa Agro - Pecuária dos Agricultores de
Mangualde, C.R.L., para reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia
29 de Março de 2019, Sexta-feira, pelas 18:00
horas, na sua sede sita na Rua 1º de Maio, n.°
7, em Mangualde, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório,
Balanço e Contas da Direção, bem como do
parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício
do ano 2018;
2. Outros assuntos de interesse para a COAPE.
Se à hora marcada para a reunião não estiver
presente mais de metade dos Cooperadores, a
Assembleia reunirá, trinta minutos depois, podendo
deliberar validamente com qualquer número dos
Cooperadores presentes.
Mangualde, 08 de março de 2019
O Presidente da Assembleia Geral
(Dr. Luís Manuel Coimbra Pereira)
Renascimento nº 750 de 15/3/2019

ASSOCIAÇÃO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE MANGUALDE
Convocatória
Em cumprimento do estabelecido no Art° 45º
Ponto 2 alínea c) dos Estatutos desta Associação,
convoco uma Assembleia Geral Ordinária para o
próximo dia 26 de Março de 2019, pelas 20H30.
A Assembleia Geral reunirá na Sede da Associação
e terá a seguinte:
Ordem de Trabalhos
Ponto 1
Apresentação, discussão e votação do Relatório
e Contas da Direcção, bem como o Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2018.
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, 20 de Fevereiro de 2019
O Presidente da Assembleia Geral
(Manuel de Sá Morais Videira Lopes, Dr.)

Contribuinte nº. 500338477
COTEL – CONJUNTO TURÍSTICO DA SENHORA DO
CASTELO, S.A.
MONTE DA SENHORA DO CASTELO
3534 – 909 MANGUALDE

CONVOCATÓRIA

NOS TERMOS DA LEI E DOS ESTATUTOS
CONVOCAM-SE OS ACCIONISTAS DA COTEL –
Conjunto Turístico da Senhora do Castelo, S.A. PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL, A REALIZAR NA SUA
SEDE EM MANGUALDE, NO DIA 30 DE MARÇO DE
2019 PELAS DEZ HORAS, COM A SEGUINTE:
ORDEM DE TRABALHOS
1º - DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO
E AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018;
2º - DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DE RESULTADOS APRESENTADA PELO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3º - PROCEDER À APRECIAÇÃO GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE;
4º - DELIBERAR SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS
ORGÃOS SOCIAIS PARA O ANO DE 2019;
5º - DISCUSSÃO DA ACTUAL SITUAÇÃO DA
SOCIEDADE – PERSPECTIVAS FUTURAS;
NA IMPOSSIBILIDADE DE REUNIR A ASSEMBLEIA
NESTA DATA, FICA DESDE JÁ CONVOCADA, NOVA
ASSEMBLEIA PARA O DIA 20 DE ABRIL DE 2019,
PELAS DEZ HORAS.
Mangualde, 06 de Março de 2019
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Manuel Sá Morais Videira Lopes
Renascimento nº 750 de 15/3/2019

américo
dos santos
anacleto

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 13 de março, com 90 anos de idade,
o Sr. Américo dos Santos Anacleto, natural e
residente que foi nas Termas de Alcafache.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Dolores Jesus Anicete Santos Anacleto e
pai dos Srs. José Manuel Aniceto Serra Anacleto e
D. Dioguina Maria Aniceto Serra Anacleto.
O funeral do saudoso extinto tem lugar hoje,
dia 15, pelas 11H00, da Igreja das Termas de
Alcafache, onde está em câmara ardente, para a
Igreja Paroquial de Alcafache, onde será celebrada
missa de corpo presente, indo de seguida a
sepultar no cemitério de Alcafache, onde ficará
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA

DR. ADELINO MARQUES
Horário: Segunda a Sábado
das 10 às 13 horas e das 15 às 20 horas
Lgº Dr. Couto, 47A (por trás do Tribunal)
3530 - 134 Mangualde
Tel/fax: 232 617341 Telm. 961739678

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
e Alfredo

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.
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FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDª
Gerência de
Meio século
de experiência, profissionalismo, respeito e
qualidade
Serviços Nacionais e Internacionais
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

adriano
de almeida
agostinho

Faleceu na sua residência na Figueira da Foz, no
passado dia 02 de março, com 77 anos de idade, o
Sr. Adriano de Almeida Agostinho, natural de Infias
- Fornos de Algodres.
O estimado e saudoso finado era pai dos Srs.
Sérgio Cabral Agostinho, D. Marlene Cabral
Agostinho e da jovem Adriana Andrade Agostinho.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja
Paroquial de S. Pedro em Infias, onde esteve em
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo
presente, tendo ido de seguida a sepultar no
cemitério de Infias, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
e Alfredo

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.

manuel
monteiro da
cruz
Faleceu na sua residência em
Fornos de Maceira Dão, de
onde era natural, no passado
dia 07 de março, com 72
anos de idade, o Sr. Manuel Monteiro da Cruz.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Alcinda Soares Peixoto da Cruz e pai das
Srªs. D. Anabela Peixoto da Cruz e D. Sandra
Marlene Peixoto da Cruz Cabral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
de S. Tomás, onde esteve em câmara ardente, para
a Igreja Paroquial de S. Miguel, onde foi celebrada
missa de corpo presente, tendo ido de seguida a
sepultar no cemitério de Fornos de Maceira Dão,
onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
e Alfredo

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.

alice de jesus
monteiro
Faleceu no Hospital de
S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 08 de março,
com 90 anos de idade, a Srª.
D. Alice de Jesus Monteiro,
natural e residente que foi em
Vila Ruiva.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr.
António Gomes e mãe das Srªs. D. Maria Elvira de
Jesus Gomes, D. Maria Fernanda de Jesus Gomes
Pereira e D. Maria Adriana Monteiro Gomes
Rodrigues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela
Mortuária de Vila Ruiva, onde esteve em câmara
ardente, para a Igreja de S. Domingos, onde foi
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de
seguida a sepultar no cemitério de Senhorim onde
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
e Alfredo

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.

Serafim Tavares - 966124596 - 939531990
Ângelo - 963901298
José Manuel - 963051265
Gabriel - 969005447
Agência - 232613652 - 232612686

Ludovina de
Jesus martins
Faleceu no Hospital de
S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 08 de março,
com 70 anos de idade, a Srª.
D. Ludovina de Jesus Martins
natural da Abadia de Espinho
- Espinho.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Filipe
Couto e mãe dos Srs. D. Maria Fernanda Martins
do Couto, Miguel Martins do Couto, D. Palmira
Martins do Couto, D. Ermelinda Martins do Couto,
D. Maria de Lurdes Martins do Couto Santos,
António Martins do Couto e Joaquim Luís Martins
do Couto (já falecido).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja
da Abadia de Espinho, onde esteve em câmara
ardente e foi celebrada missa de corpo presente,
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de
Espinho onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
e Alfredo

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.

vitor manuel
henriques de
sousa

Faleceu no Hospital de
S. Teotónio em Viseu, no passado dia 12 de
março, com 58 anos de idade, o Sr. Vitor Manuel
Henriques de Sousa, natural de Vilar Seco e
residente em Lobelhe do Mato.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Maria Alcina Jesus Marques Sousa e pai do
jovem António José Marques Sousa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja
da Nª Srª das Neves, onde esteve em câmara
ardente e foi celebrada missa de corpo presente,
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de
Lobelhe do Mato, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
e Alfredo

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.

FALECEU O DR. JOSÉ
ALBERTINO MELCHIOR
GOMES, SÓCIO DESTE
JORNAL

Faleceu no passado dia 10 de março, no Hospital
CUF Descobertas, em Lisboa, o Dr. José Albertino
Melchior Gomes, de 76 anos, casado com
Dra. Maria Raquel Sobral Alexandre, pai do Dr.
Francisco Sobral Alexandre Melchior Gomes, irmão
de Dr. António Adelino Oliveira Gonçalves Gomes,
Dr. João Manuel Melchior Gomes (já falecido) e
de Vitor Augusto Oliveira Gonçalves Gomes (já
falecido).
O corpo do estimado e saudoso extinto esteve em
câmara ardente na Igreja São João de Deus, na
Praça de Londres, em Lisboa, onde foi celebrada
missa de corpo presente, tendo seguido o funeral,
para o Cemitério dos Olivais.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

