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Vendas no comércio a retalho subiram 4,5% no mês de junho
Em relação ao segundo trimestre de 2019, as vendas no comércio a retalho subiram
5,2% em termos homólogos (4,9% no primeiro trimestre).

VI EDIÇÃO DO ENCONTRO GASTRONÓMICO
AMADOR DE ABRUNHOSA-A-VELHA
Evento junta cozinheiros amadores que darão destaque
aos sabores tradicionais do concelho de Mangualde
No próximo dia 10 de agosto (sábado), pelas 17 horas,
terá lugar a sexta edição do Encontro Gastronómico
Amador de Abrunhosa-a-Velha, no centro da aldeia,
como já vai sendo habitual.
O evento contará com a participação de cozinheiros
amadores que darão destaque à gastronomia
tradicional do concelho de Mangualde, desde a sopa
de barbo do cozinheiro João Tomé, ao arroz de carne
à moda antiga de Alfredo Albuquerque, passando pela
feijoada à moda de Abrunhosa do cozinheiro Neca,
sem esquecer as migas com sardinha em molho de
escabeche de Ivone e o pão de centeio e bolos de
chouriço de António Morais.
Os visitantes poderão provar pratos que, certamente,
farão as delícias de todos, bem como, desfrutar de
muita animação.
O Encontro é da organização da Junta de Freguesia

de Abrunhosa-a-Velha e da Câmara Municipal
de Mangualde e conta com o apoio do Grupo
Desportivo e Recreativo de Vila Mendo de Tavares,
da Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosaa-Velha, da Estrela do Mondego Futebol Clube, do
Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, do Rancho
de Carnaval da Freguesia de Abrunhosa-a-Velha,
das Marchas dos Santos Populares de Abrunhosaa-Velha. Este encontro tem, ainda, o patrocínio da
COAPE (Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores
de Mangualde, C.R.L.), do Hotel Rural Mira Serra e da
Quimirep (Produtos Químicos).

Mangualde Identificado por incêndio florestal
O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de
Proteção Ambiental de Mangualde, no dia 12 de julho,
identificou um homem de 77 anos, pela prática do
crime de incêndio florestal por negligência, no concelho de Mangualde.
Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal ocorrido no dia 28 de
junho, foi possível identificar o seu autor, apurando-se

INAUGURaDAS novas
instalações DA
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE MANGUALDE

Decorreu na manhã do passado dia 30 de julho, pelas
10 horas, a inauguração das novas instalações da
Associação Empresarial de Mangualde (AEM) no edifício
do antigo Colégio de Mangualde. O novo espaço da
Associação Empresarial foi cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, no âmbito da celebração de uma parceria
entre estas duas entidades, tendo a cerimónia de
inauguração contado com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Nas palavras de João Azevedo, o edifício deu uma
solução diferente para a AEM. “Foi um passo consolidado
gradualmente”, de forma a “colocarmos este espaço
dentro do núcleo da cidade e, mais concretamente, num
espaço cuja história estivesse ligada à formação”.
O autarca salientou o papel que a Associação Empresarial
tem desempenhado na formação, bem como, junto do
tecido empresarial do concelho. João Azevedo relembrou
que o concelho, nos últimos dez anos, viu nascer cerca
de 300 novas empresas, enaltecendo que “um concelho
competitivo é aquele que proporciona às pessoas
alternativas profissionais”. “A Associação Empresarial de
Mangualde tem como grande objetivo fortalecer o tecido
empresarial e comercial”, tornando-o mais competitivo.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, este
caminho foi uma das prioridades do atual executivo,
esperando poder consolidar ainda mais investimento
privado e público nos próximos anos, no concelho de
Mangualde.

que o incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais, em que o seu autor perdeu o controlo,
acabando por consumir uma área 0,3 hectares de
mato.
A queima estava devidamente comunicada à autarquia e ao ICNF.
Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de
Mangualde.

manuel de
sousa santos
Faleceu no Hospital de
S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 22 de julho,
com 96 anos de idade, o Sr.
Manuel de Sousa Santos,
natural de Pindo - Penalva
do Castelo e residente nesta
cidade.
O estimado e saudoso finado era casado com
a Srª. D. Dulce Jesus Andrade Santos e pai dos
Srs. D. Maria Lucília Andrade Santos Vicente
(ex. Funcionária da Caixa Geral de Depósitos de
Mangualde) e José Augusto Andrade Santos.
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, de onde saiu para a Igreja de Nª.
Srª. do Ó, onde novamente foi celebrada missa de
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no
cemitério de Pindo, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

josé pais
peralta da
costa
Faleceu no Lar Nª Srª. do
Amparo em Mangualde, no
passado dia 23 de julho, com
78 anos de idade, o Sr. José
Pais Peralta da Costa, ex.
funcionário desta Agência
Funerária, natural e residente
que foi nesta cidade de Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D.
Clementina Oliveira Gonçalves e pai dos Srs. José
Manuel Gonçalves da Costa, Paulo Filipe Gonçalves
da Costa, Rui Alexandre Gonçalves da Costa, D.
Graça Isabel Gonçalves da Costa e Luís Miguel
Gonçalves da Costa (já falecido).
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.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

JOSÉ
FERNANDES
Faleceu no Lar Nª Srª. do
Amparo em Mangualde, no
passado dia 29 de julho, com
89 anos de idade, o Sr. José
Fernandes, natural e residente
que foi na Mesquitela.
O estimado e saudoso finado
era viúvo da Srª. D. Maria Rosa da Silva Lopes e
pai dos Srs. José Manuel da Silva Fernandes (ex.
construtor civil), D. Beatriz da Silva Fernandes,
Henrique da Silva Fernandes, D. Ana Maria da Silva
Fernandes e D. Rosa da Silva Fernandes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
Mortuária de S. José, onde esteve em câmara
ardente para a Igreja Paroquial de S. Mamede em
Mesquitela, onde foi celebrada missa de corpo
presente, tendo ido de seguida a sepultar no
cemitério de Mesquitela, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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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ANÍBAL NUNES
ALMEIDA

Faleceu em Luzern na Suiça no passado dia 12/13
de julho, com 63 anos de idade, o Sr. Aníbal Nunes
Almeida, natural de Guimarães de Tavares.
O estimado e saudoso finado era pai da Drª.
Margarida Maria Peneda Almeida.
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.

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

maria de
ascenção
dias

Faleceu na Fundação Lopes Fonseca em Lapa do
Lobo, no passado dia 18 de julho, com 89 anos de
idade, a Srª. D. Maria de Ascenção Dias, natural e
residente que foi em Pinheiro de Baixo.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr.
Joaquim de Matos Dias.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja
de Stª. Eufémia, 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.

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

JOÃO CARLOS
MONTEIRO
BATISTA

Faleceu no IPO em Coimbra, no passado dia 17
de julho, com 68 anos de idade, o Sr. João Carlos
Monteiro Batista, natural e residente que foi em
Tibaldinho.
O estimado e saudoso finado era irmão do Sr.
Silvino Manuel Monteiro Batista.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de
S. Lourenço, onde esteve em câmara ardente, para
Igreja Paroquial de Alcafache onde foi celebrada
missa de corpo presente, tendo ido de seguida
a sepultar no cemitério de Alcafache, onde ficou
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

joaquim pais
gomes

Faleceu em Mangualde, no passado dia 20 de julho,
com 69 anos de idade, o Sr. Joaquim Pais Gomes,
natural e residente que foi em Santo André.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª.
D. Maria Teresa de Azevedo Amaral Gomes e pai
dos Srs. Drª. Ana Cristina Amaral Gomes e Pedro
Miguel Amaral Gomes (já falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja
de Stª. 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.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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
Ângelo - 963901298
José Manuel - 963051265
Gabriel - 969005447
Agência - 232613652 - 232612686

MANUEL
CAETANO

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 18 de julho, com 77 anos de idade, o
Sr. Manuel Caetano, natural e residente que foi em
Almeidinha - Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª.
D. Maria de Lourdes Francisco Caetano e pai da
Srª. D. Carla Maria Caetano.
O funeral do saudoso extinto 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 depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

maria do
carmo silva e
sousa midões

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 21 de julho, com 87 anos de idade,
a Srª. D. Maria do Carmo Silva e Sousa Midões,
natural e residente que foi nesta cidade.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr.
Fernando Santos Midões e mãe do Sr. Fernando
Eugénio Sousa Midões.
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.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

