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Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, Notária do
Cartório Notarial de Mangualde, sito na Avenida
Senhora do Castelo, lote 4, rés-do-chão esquerdo,
em Mangualde, certifica para efeitos de publicação,
que por escritura lavrada no dia 29 de Julho de
2019 exarada com início a folhas 103 do Livro
de Notas nº 97-A deste Cartório, foi rectificada a
escritura de “Justificação e Compra e Venda” datada
de dia 23 de Janeiro de 1997, exarada com início a
folhas 79 do Livro de Notas n.º 530-C do Segundo
Cartório Notarial de Viseu em que foram justificantes
Justino da Silva Ferreira e mulher Alice de Almeida
Paixão Duarte Ferreira, perante o Notário Licenciado
Sebastião Marques Antunes, quanto à área do prédio
rústico sito ao “Quintal”, na freguesia de Fornos de
Maceira Dão, concelho de Mangualde, composto
de terra de cultura com oliveiras e videiras, que
confronta do norte com Rua da Rodela e urbano de
Manuel Alberto Silva Ferreira, do sul com António
Manuel Fonseca Peixoto, do nascente com Idalina
de Jesus Costa Peixoto e Eduardo Cabral e do
poente com Alberto Figueiredo Fernandes, inscrito
na respectiva matriz sob o artigo 2526, para passar
a constar que o mesmo tem a área total de 1850m2
e composto de terreno de cultivo com oliveiras,
fruteiras, videiras, dois poços e um tanque.
Está conforme, Mangualde, Cartório Notarial, aos
29/07/2019
A Notária,
(Lúcia da Conceição Tavares Fontinha)
Renascimento nº 760 de 1/9/2019
Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, Notária do
Cartório Notarial em Mangualde
Certifico, para efeitos de publicação, que no dia
21 de Agosto 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 28 do Livro de Notas nº “98-A”, em que
MANUEL SILVA CARVALHO e mulher DEOLINDA
MARQUES DA SILVA CARVALHO, residentes
na Mesquitela, Mangualde, declararam ser donos
e legítimos possuidores do prédio rústico, sito à
Fonte Velha, no lugar da Mesquitela, na União de
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, concelho de Mangualde, composto de terra
de pinhal, com a área de 960 m2, que confronta
do norte e do sul com José Pina de Figueiredo,
do nascente com Armando Rodrigues Carvalho
e do poente com Bernardo Henriques Rodrigues,
actualmente inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 3874, anteriormente inscrito sob o artigo
1545 da extinta freguesia da Mesquitela do
Município de Mangualde. Que o mencionado
prédio não se encontra descrito na Conservatória
do Registo Predial de Mangualde. Que o marido
Manuel Silva Carvalho adquiriu este prédio no ano
de 1958, por partilha da herança de seu pai, Alfredo
de Carvalho. Que vêm possuindo o atrás identificado
imóvel pelo menos desde 1982 como prédio
independente, distinto e demarcado, há portanto
mais de 20 anos, em nome próprio, com exclusão
de outrem, à vista e com o conhecimento de toda
a gente, sem a menor oposição de quem quer que
seja, posse que sempre exerceram sem interrupção
e ostensivamente, traduzida em actos materiais de
fruição, tais como ocupando-o, mandando-o limpar,
vendendo pinheiros, cortando mato e lenhas, tirando
dele as utilidades de que é susceptível, suportando
os correspondentes encargos, sendo por isso,
uma posse pacífica, contínua e pública, pelo que o
adquiriram por USUCAPIÃO, o que expressamente
invocam.
Está conforme. Mangualde, Cartório Notarial, aos
21/08/2019.
A Notária,
(Lúcia da Conceição Tavares Fontinha)
Renascimento nº 760 de 1/9/2019

ilidio amaral
de almeida
Faleceu em Casal Mendo Alcafache, no passado dia 23
de agosto, com 55 anos de
idade, o Sr. Ilidio Amaral de
Almeida, natural e residente
que foi em Aldeia de Carvalho.
O estimado e saudoso finado
era irmão dos Srs. D. Paula da Conceição Amaral
de Almeida, D. Maria Isabel Amaral de Almeida,
D. Maria Alcina Amaral de Almeida, José Manuel
Amaral Almeida, D. Olívia Maria Amaral Almeida
Teixeira e António José Amaral Almeida (já falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja
de Stª Cruz, onde esteve em câmara ardente, para
a Igreja Paroquial de Alcafache onde 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.
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.

LEONEL LOPES
FERREIRA
Faleceu no Hospital S.
Teotónio em Viseu, no
passado dia 19 de agosto,
com 74 anos de idade, o
Sr. Leonel Lopes Ferreira,
natural e residente que foi em

Tibaldinho.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Maria de Fátima Amaral Lopes Ferreira e pai
das Srªs. Profªs. D. Dina Maria Amaral Ferreira dos
Santos e D. Carla Maria Amaral Ferreira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua
residência, onde esteve em câmara ardente, para
a Igreja Paroquial de Alcafache onde 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.
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.

AGRADECIMENTO

A Família de Maria do Carmo Silva Sousa Midões,
vem muito reconhecidamente agradecer ao
SENHOR SERAFIM TAVARES, gerente da
funerária Ferraz & Alfredo Ldª e a toda a sua
equipa, pelo carinho e competência profissional que
dedicaram a toda a família, nesta hora de dor pela
perda irreparável da nossa querida familiar.
O seu profissionalismo bem como o apoio prestado
a toda a família conseguiu, dentro do possível,
mitigar a nossa dor e por isso são credores da
nossa maior estima e do nosso profundo MUITO
OBRIGADO.
				A Família

VENDEM-SE

3 QUINTINHAS
Bem localizadas,
em Abrunhosa a Velha
Preço: Melhor Oferta
Contato: 964478329

VENDE-SE

CASA EM PEDRA com dois pisos e
águas furtadas (área de 164,40m2)
com terreno de 2100m2, garagem e
anexos, localizada em Lobelhe do
Mato, concelho de Mangualde, pelo
valor de 120000 Euros
Telefone: 918863191

fernando
duarte
amaral

Faleceu no Hospital S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 20 de agosto, com 78 anos de idade,
o Sr. Fernando Duarte Amaral, natural de Fornos de
Maceira Dão e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª.
D. Maria Teresa Lopes Campos Paiva e pai das Srªs.
Drª. Teresa Maria Campos Paiva Duarte Amaral,
Engª Florbela Maria Campos Paiva Duarte Amaral e
Drª. Inês Fernando Campos Paiva Duarte Amaral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara
ardente e foi celebrada missa de corpo presente,
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de
Fragosela de Baixo, 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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ÁLVARO DE
ALBUQUERQUE
Faleceu no Hospital S.
Teotónio em Viseu, no
passado dia 1 de agosto, com
92 anos de idade, o Sr. Álvaro
de Albuquerque, natural e
residente que foi em Soito de Vide - Castelo de
Penalva.
O estimado e saudoso finado era casado com
a Srª. D. Ana de Figueiredo e pai dos Srs. Artur
Figueiredo Albuquerque, D. Maria do Céu
Figueiredo Albuquerque e D. Isilda Maria Figueiredo
Albuquerque.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
de Stº. Aleixo, onde esteve em câmara ardente,
para a Igreja Paroquial de Castelo de Penalva onde
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido
de seguida a sepultar no cemitério de Castelo de
Penalva, 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.

álvaro de
melo

Faleceu no Lar Morgado do Cruzeiro em
Mangualde, no passado dia 8 de agosto, com
95 anos de idade, o Sr. Álvaro de Melo, natural e
residente que foi em Quintela de Azurara.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D.
Maria d’Almeida Domingos e pai dos Srs. D. Olívia
Domingos de Melo Saraiva e Francisco Domingos
de Melo.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Casa
Mortuária, onde esteve em câmara ardente para
a Igreja Paroquial de S. João Baptista onde foi
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de
seguida a sepultar no cemitério de Quintela de
Azurara, 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.

felícia de
carvalho

Faleceu no Hospital S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 4 de agosto, com 91 anos de idade, a
Srª. D. Felícia de Carvalho, natural e residente que
foi em Germil.
A estimada e saudosa finada era irmã das Srªs. D.
Augusta de Carvalho e D. Piedade de Carvalho e
das já falecidas D. Elvira de Carvalho, D. Maria José
de Carvalho, D. Maria Emília e D. Alzira de Carvalho.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Casa
Multiusos José Martins onde esteve em câmara
ardente, para a Igreja Paroquial de S. Cosme e S.
Damião em Germil, onde foi celebrada missa de
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no
cemitério de Germil, 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.

MARIA HELENA
DE SOUSA

Faleceu no Lar da Freixiosa, no passado dia 8
de agosto, com 89 anos de idade, a Srª. D. Maria
Helena de Sousa, natural de Ínsua - Penalva do
Castelo e residente que foi em Corvaceira.
A estimada e saudosa finada era casada com o
Sr. João Maria Figueiredo e mãe dos Srs. D. Maria
Clarisse de Sousa Figueiredo e Aníbal de Sousa
Figueiredo.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de
S. Miguel Arcanjo onde esteve em câmara ardente
e foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido
de seguida a sepultar no cemitério de Corvaceira,
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.

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

armando
fonseca
sousa
Faleceu no Hospital Cândido
de Figueiredo em Tondela,
no passado dia 6 de agosto,
com 78 anos de idade, o Sr.
Armando Fonseca Sousa,
natural e residente que foi em Stª Luzia.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª.
D. Dalva Paredes Reis Sousa e pais dos Srs. Carlos
Alberto Reis Sousa e António Luís Reis Sousa (já
falecido).
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 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
gonçalves de
paiva
Faleceu no Hospital S.
Teotónio em Viseu, no
passado dia 18 de agosto,
com 90 anos de idade, o Sr.
José Gonçalves de Paiva,
natural de Corvos-à-Nogueira e residente que foi
em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Maria de Lurdes Sousa Paiva, irmão do Sr.
Manuel Gonçalves de Paiva e tio dos Srs. António
Gonçalves Lopes, Carlos Gonçalves Lopes, D.
Maria de Lurdes Gonçalves Fernandes, D. Ana
Maria Gonçalves Fernandes, António Gonçalves
Fernandes, D. Elisa Gonçalves Fernandes, D. Alzira
Gonçalves Fernandes Soares, José Gonçalves
Fernandes, José Gonçalves Nunes da Costa e
Armindo Gonçalves Nunes da Costa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
Mortuária de Santos Evos, onde esteve em câmara
ardente, para a Igreja Paroquial de Santos Evos
onde 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.
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.

