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Prazo para declarar beneficiário efetivo das empresas volta a ser adiado
Depois de 30 de abril, prazo passou para 30 de junho, mas voltou a ser prorrogado. 
Prazo passa para 31 de outubro, pelas entidades sujeitas a registo comercial, e até 

30 de novembro para as restantes.

GERAL

antónio 
seixas

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 23 de junho, 
com 88 anos de idade, o 
Sr. António Seixas, natural 

de Vila Cova do Covelo e residente que foi em 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria do Carmo de Barros Figueiredo e pai das 
Srªs. D. Ana Maria Figueiredo (Proprietária do Salão 
Anita) e Profª. D. Maria José de Figueiredo Seixas 
(já falecida).
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 cremar no cemitério de 
Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Manuel 
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 Sousa 
Martins na Guarda no 
passado dia 26 de junho, 
com 97 anos de idade, o 
Sr. Manuel Marques, natural 
e residente que foi em 
Mangualde.

O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Fernanda da Silva Marques e pai dos Srs. D. 
Maria da Graça Marques, D. Maria Natália da Silva 
Marques e Manuel da Silva Marques.
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 sepultar no cemitério de 
Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

DiaMantino 
antónio 
MaRtins 
MonteiRo

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 Abrunhosa do Mato no 
passado dia 28 de junho, com 

68 anos de idade, o Sr. Diamantino António Martins 
Monteiro, natural de Espinho.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Natália de Jesus Gonçalves Monteiro.
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.

antónio 
seixas

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 Unidade de 
Cuidados Continuados em 
Mangualde no passado dia 
27 de junho, com 88 anos de 
idade, o Sr. António Ribeiro 

Dias, natural e residente que foi em Moimenta de 
Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era irmão dos Srs. 
Manuel Marques e Alberto Ribeiro Dias.
O funeral do saudoso extinto 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 sepultar no 
cemitério de Moimenta de Maceira Dão.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ConCuRso liteRáRio 
ana CastRo osóRio, 
hoMenaGeM à esCRitoRa nasCiDa eM 
ManGualDe a 18 De junho De 1872
Ana Fernandes e Celeste Almeida estão a organizar o “Concurso 
literário Ana Castro Osório”.
Este concurso tem o objetivo de valorizar a expressão literária 
e ao mesmo tempo de promover e divulgar o concelho de 
Mangualde. 
Todos os autores, escritores e poetas que queiram participar, 
estejam atentos ao regulamento e sigam todas as suas 
instruções. 
Este concurso tem três prémios monetários. O primeiro prémio 
será de mil euros (1000, 00 euros); o segundo prémio será de 
setecentos e cinquenta euros (750, 00 euros) e o terceiro e 
último prémio será de quinhentos euros (500, 00 euros). 
Os prémios serão atribuídos por forças vivas do concelho de 
Mangualde, que serão reveladas, no dia da apresentação do 
produto final de todo o projeto.
Regras de participação: 
A organização não pode participar. 
Este concurso destina-se a todos os cidadãos que residam em 
Portugal ou no estrangeiro que escrevam na Língua Portuguesa e 
maiores de 18 anos.
Cada autor, pode concorrer com três trabalhos.  Poesia ou prosa. 
Cada trabalho não pode ir para além de duas folhas A4, ou seja, 
quatro páginas.
Os textos devem obedecer às seguintes especificações:
 - Fonte: Times New Roman
 - Tamanho: 12
 - Espaçamento: 1,5
 - Margens: 2,5
 - Páginas numeradas
Cada participante deverá enviar uma pequena biografia, no 
máximo de 5 linhas, e fotografia pessoal, se assim o entender.
Obrigatoriamente, os textos têm que ser inspirados no espaço 
geográfico Mangualdense (património, sabedoria popular, lendas, 
tradições, usos, costumes…) 
Os trabalhos devem ser enviados, em simultâneo, para os 
seguintes emails: anasotam@hotmail.com e celeste-almeida@

sapo.pt 
A data limite de entrega dos trabalhos será trinta e um de julho 
de 2019. 
A participação neste concurso implica a aceitação do regulamento 
e das decisões adotadas pela organização, entidade responsável 
pela coordenação do concurso literário Ana de Castro Osório. O 
não cumprimento implica a exclusão dos trabalhos.
Atribuição de Prémios: 
Será constituído um júri, composto por três elementos que só será 
conhecido pelo público, no dia da atribuição dos prémios, para que 
não haja qualquer tipo de influência.
O júri é escolhido pela organização que é obrigada a guardar 
sigilo.
Os trabalhos serão dados, anonimamente, a ler ao júri.
Cada elemento do júri, individualmente, escolherá os cinco 
melhores trabalhos.
Aos cinco trabalhos selecionados, dará uma pontuação de um a 
cinco, por ordem crescente. 
Apenas, um e só um trabalho, poderá receber de cada elemento 
do júri, a classificação um, dois, três, quatro e cinco. 
No caso de haver empate na pontuação, haverá nova leitura dos 
trabalhos mais votados, pelo júri que fará nova apreciação, pois 
apenas, poderá haver um primeiro, um segundo e um terceiro 
prémios. 
Nesta nova apreciação, o júri terá de votar de três a cinco, nos 
três trabalhos que mais destacar. 
Depois de todos estes requisitos, o júri reúne com a organização e 
dará a conhecer a sua pontuação final.   
O trabalho que tiver maior número de votos, será o trabalho 
que receberá o   primeiro  prémio de mil euros e assim 
sucessivamente. 
Os trabalhos premiados serão comunicados até final de 
setembro de 2019. A data e o local da entrega dos mesmos aos 
vencedores, com a presença de todos os autores participantes 
será divulgada nessa altura. 
Os casos omissos nestas normas de participação serão resolvidos 
pela entidade  organizadora. Das decisões do júri não haverá 
recurso.

Nota: Esta primeira fase poderá dar origem a um novo projeto 
que será de editar um livro com todos os trabalhos devidamente 
organizados por temáticas, se a qualidade dos mesmos assim o 
justificar.



0151 de Julho de 2019

FuneRáRia seRaFiM & FeRRaZ, lDª
Meio século 

de experiência, profissionalismo, respeito e 
qualidade

Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 966124596  
Ângelo - 963901298

José Manuel - 963051265
Gabriel - 969005447

Agência - 232613652 - 232612686 
www.funerariaferrazealfredo.pt    funeraria.f.a@sapo.pt

OBITUÁRIO

aMÉRiCo Dias 
FeRReiRa 
MenDes

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 Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 
13 de junho, com 80 anos 
de idade, o Sr. Américo Dias 
Ferreira Mendes, natural de 

Stª Maria de Lamas e residente que foi na Quinta 
da Vigia em Vila Garcia.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Isabel de Jesus Cruz.
O funeral do saudoso extinto 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 local, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

osana RibeiRo 
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 Centro de Saúde 
de Moimenta da Beira no 
passado dia 14 de junho, 
com 93 anos de idade, a Srª. 
D. Osana Ribeiro Ferreira, 

natural de Abrunhosa do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
Maria Ferreira e mãe das Srªs. D. Maria Margarida 
Ferreira Rodrigues e D. Olga de Lurdes Ribeiro 
Ferreira Marques.
O funeral da saudosa extinta 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.

MaRia Da 
ConCeição 
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 
Abrantes no passado dia 
15 de junho, com 87 anos 
de idade, a Srª. D. Maria da 
Conceição Silva, natural e 

residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
de Oliveira Guedes e mãe dos srs. José Manuel Silva 
Guedes, Mário Paulo Silva Guedes e Alfredo Eduardo 
Silva Guedes.
O funeral da saudosa extinta 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CoRonel 
aGostinho 
Dias GaMa

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 Stº 
André em Leiria, no passado 
dia 15 de junho, com 95 
anos de idade, o Sr. Coronel 
Agostinho Dias Gama, natural 
e residente que foi nesta 
cidade.

O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Helena Cabral Campos Dias Gama e pai 
das Engªs. D. Isabel Maria Cabral de Campos Dias 
Gama e D. Ana Cristina Cabral de Campos Dias 
Gama.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
Nª Srª de Lurdes em Cruz de Celas - Coimbra onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério da Conchada, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

anDRÉ FiliPe 
albuqueRque 
FRaDique 
MoRais 
jeRóniMo

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 Abrunhosa do 
Mato no passado dia 19 de 
junho, com 22 anos de idade, 

o jovem André Filipe Albuquerque Fradique Morais 
Jerónimo, natural e residente que foi em Vila Ruiva.
O estimado e saudoso finado era filho dos Srs. João 
Paulo Fradique Morais Jerónimo e D. Isabel Maria 
dos Santos Albuquerque Jerónimo.
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.

MaRia Dos 
PRaZeRes 

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 Unidade de 
Cuidados Continuados 
em Vila Nova de Poiares - 
Coimbra, no passado dia 
20 de junho, com 87 anos 

de idade, a Srª. D. Maria dos Prazeres, natural e 
residente que foi em Vila Mendo de Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Gomes Rodrigues e mãe da Srª. D. Maria da 
Glória Gomes Rodrigues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão 
Paroquial de Nª. Srª. da Esperança, 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 Vila Mendo de 
Tavares, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CORRIGENDA
Na nossa última edição e na notícia 
de falecimento do Sr. António Manuel 
Henriques Serra, onde se lê “... 92 anos de 
idade” deve ler-se “...62 anos de idade”.
Pelo lapso as nossas desculpas à família e 
aos nossos leitores.


