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A taxa de desemprego caiu para 6,4% em julho deste ano, menos 0,1 pontos 
percentuais do que no mês anterior, e terá descido para 6,2% em agosto, segundo 

divulgou no dia 27 de setembro o Instituto Nacional de Estatística (INE).

GERAL

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

VENDE-SE
TERRENO C/3300m2

A confrontar com Costa Ibérica e 
Patinter em Fagilde - Mangualde
Ótimo para construção Industrial
Contato: debarrosal@gmail.com

ALMEIDA & ISABEL, LDA
Gerente: José Carlos Gomes Almeida

TODOS OS SERVIÇOS DE:
Electricidade - Canalização - Aquecimento Central

Energia Solar - Energias Renováveis - Ar Condicionado - 
Aspiração Central

Telef. 232 611 185 - Telem. 917 555 819
Rua Principal    Passos          3530-240 Mangualde

EXTRACTO
Certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que foi 
exarada hoje, neste Cartório, sito na Rua Conselheiro Afonso 
de Melo, 31, 3º andar, Salas 306 e 307, em Viseu, de folhas 
91 a folhas 95, do livro de notas para escrituras diversas com 
o número 159-A, uma escritura de Justificação, pela qual, 
António Fernando Faria de Almeida, divorciado, natural da 
freguesia de Espinho, concelho de Mangualde, onde reside em 
Água - Levada, se declarou, com exclusão de outrem, dono e 
legítimo possuidor dos seguintes imóveis:
1. Metade indivisa do prédio rústico, sito na Tapada da Vila, 
freguesia de Espinho, concelho de Mangualde, composto por 
pastagem com palheira e erva, com a área de quinhentos 
e sessenta metros quadrados, que confronta do norte com 
Francisco Amaral, do sul com herdeiros de João Marques da 
Silva, do nascente e poente com serventia, inscrito na matriz, 
metade indivisa em nome de Maria de Lourdes Fernandes 
Faria e metade indivisa em nome de herdeiros de Manuel 
d’Amaral, sob o artigo 1813, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Mangualde, sob o número quatrocentos e 
oito, da aludida freguesia, este direito sem inscrição em vigor.
Que são compossuidores do imóvel Manuel Amaral e Ana 
Fernanda Brito e Silva, residentes em Água Levada 
2. Rústico, sito na Quinta, freguesia de Espinho, concelho 
de Mangualde, composto por cultura, com a área de dois mil 
e trezentos metros quadrados, que confronta do norte com 
barroca, do sul com Fernando Almeida, do nascente com 
António Santos Albuquerque e do poente com Columbano Silva 
Faria, omisso na Conservatória do Registo Predial de Mangualde, 
inscrito na matriz, em nome de Maria de Lourdes Fernandes 
Faria, sob o artigo 2240.
3. Rústico, sito na Tapada, freguesia de Espinho, concelho de 
Mangualde, composto por cultura, oliveiras e fruteiras, com 
a área de mil oitocentos e noventa metros quadrados, que 
confronta do norte com João Marques da Silva, do sul com 
Fernando Silva Faria, do nascente com ribeira e do poente 
com limite de freguesia, omisso na Conservatória do Registo 
Predial de Mangualde, inscrito na matriz, em nome de Maria de 
Lourdes Fernandes Faria, sob o artigo 2440.
4. Rústico, sito na Tapada, freguesia de Espinho, concelho de 
Mangualde, composto por cultura com oliveiras e fruteiras, 
com a área de quatro mil cento e sessenta metros quadrados, 
que confronta do norte com Fernando Silva Faria, do sul com 
Columbano Silva Faria, do nascente com barroca e do poente 
com caminho, omisso na Conservatória do Registo Predial de 
Mangualde, inscrito na matriz, em
nome de Maria de Lourdes Fernandes Faria, sob o artigo 2444 
5. Rústico, sito nas Regadas, freguesia de Espinho, concelho 
de Mangualde, composto por terra de mata, com a área de mil 
metros quadrados, que confronta do norte com caminho, do sul 

com Fernando da Silva Faria, do nascente com José do Couto e 
do poente com João Marques da Silva, omisso na Conservatória 
do Registo Predial de Mangualde, inscrito na matriz, em nome 
de Maria de Lourdes Fernandes Faria, sob o artigo 3103
6. Rústico, sito nos Carroicedos, freguesia de Cunha Baixa, 
concelho de Mangualde, composto por terra de pinhal, com a 
área de setecentos e setenta e cinco metros quadrados, que 
confronta do norte e sul com Amadeu Pinto de Loureiro, do 
nascente com baldio e do poente com lsaura Martins e outro, 
omisso na Conservatória do Registo Predial de Mangualde, 
inscrito na matriz, em nome de herdeiros de José Cabral Pais, 
sob o artigo 1973.
7. Rústico, sito na Tapada, União das freguesias de Santiago 
de Cassurrães e Póvoa de Cervães, concelho de Mangualde, 
composto por cultura com aveleiras e videiras, com a área 
de três mil metros quadrados, que confronta do norte com 
herdeiros de António da Costa Mendes, do sul com baldio, do 
nascente com Luciano Cabral Pais e do poente com António 
Ferreira dos Santos, omisso na Conservatória do Registo 
Predial de Mangualde, inscrito na matriz, em nome de herdeiros 
de José Cabral Pais, sob o artigo 2709, que corresponde ao 
artigo 1034 da freguesia de Santiago de Cassurrães.
Mais certifico, que os justificantes alegaram na dita escritura, 
terem adquirido os identificados imóveis no ano de mil 
novecentos e oitenta nove, no estado de solteiro, tendo 
entretanto casado sob o regime da comunhão de adquiridos, 
os imóveis identificados nas verbas um a cinco por compra 
meramente verbal a Maria de Lourdes Fernandes Faria, 
viúva, residente que foi Quinta do Venal, Estrada da Roda, em 
Mangualde e os imóveis identificados nas verbas seis e sete 
compra meramente verbal a José Cabral Pais, casado com 
Maria Adelaide Linhó Pais, residente que foi Contenças de 
Cima, Mangualde, sem que no entanto ficasse a dispor de título 
formal que lhe permita o respetivo registo na Conservatória do 
Registo Predial; mas desde logo entrou na posse e fruição dos 
imóveis, em nome próprio, posse que assim detém há mais de 
vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja, 
sendo porém certo que têm exercido nos aludidos imóveis, os 
poderes de facto correspondentes ao direito de propriedade, 
fruindo como donos as utilidades possíveis à vista de todos e 
sem discussão nem oposição de ninguém, tendo assim invocado 
a sua aquisição por usucapião. 
Está conforme o original.
Viseu, 18 de setembro de 2019
A Técnica de Notariado
(Paula Cristina Cardoso Pinto Correia, nº 20007/2, com 
autorização à prática deste acto, publicada no sítio da Ordem dos 
Notários em 17.01.2019, nos termos do artº 8º dos Estatutos do 
Notariado)
Renascimento nº 762 - 1/10/2019

MARIA JOSÉ 
GONÇALVES DE 
CARVALHO

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital S. 
Teotónio em Viseu, no 
passado dia 16 de setembro, 
com 102 anos de idade, a Srª 

D. Maria José Gonçalves de Carvalho, natural de Stª 
Maria - Trancoso e residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Augusto Lopes de Carvalho (Comerciante que foi 
nesta cidade de Mangualde) e mãe dos Srs. D. 
Josefina do Carmo Carvalho e Joaquim Gonçalves 
Carvalho (já falecido).
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.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

pEDRO MANuEL 
ALBuquERquE 
DA COSTA

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital Cândido 
de Figueiredo em Tondela, 

no passado dia 29 de setembro, com 56 anos de 
idade, o Sr. Pedro Manuel Albuquerque da Costa, 
natural de Mangualde.
O estimado e saudoso finado era pai dos Sr. João 
Pedro Almeida Costa e da jovem Mafalda Gomes 
da Costa.
O funeral do saudoso extinto tem lugar hoje, dia 
1, pelas 15h00, da Capela Mortuária da Igreja de 
Nª Srª da Conceição no Complexo Paroquial, onde 
está em câmara ardente e será celebrada missa 
de corpo presente, indo de seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde, onde ficará depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.
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AGÊNCIA FuNERÁRIA DE SERAFIM TAVARES
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

MARIA DE 
LuRDES LOpES 
FERREIRA 
CABRAL

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital S. 
Teotónio em Viseu, no 

Ferraz & Alfredo, Lda

passado dia 16 de setembro, com 52 anos de 
idade, a Srª D. Maria de Lurdes Lopes Ferreira 
Cabral, natural de Nelas e residente que foi em 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
António Manuel do Nascimento Cabral e mãe do 
jovem Simão Filipe Ferreira Cabral.
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 cremar no cemitério de 
Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DO CÉu

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu na sua residência no 
Relógio Velho em Mangualde, 
no passado dia 21 de 
setembro, com 95 anos de 
idade, a Srª D. Maria do Céu.

A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Joaquim Marcos de Pina e mãe dos Srs. Carlos 
Alberto, Alberto Marques Pina, D. Helena Marques 
Cardoso, D. Lucília Marques Cardoso e José Ilídio 
Marques Cardoso.
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.

JOãO MANuEL 
ESpíRITO 
SANTO 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital S. 
Teotónio em Viseu, no 
passado dia 18 de setembro, 
com 59 anos de idade, o 

Sr. João Manuel Espírito Santo Martins, natural e 
residente que foi na Freixiosa.
O estimado e saudoso finado era pai dos Srs. Jorge 
Manuel Costa Martins, D. Maria Filomena Costa 
Martins e D. Maria de Fátima Costa Martins San.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
do Lar Morgado do Cruzeiro em Mangualde, onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente,  tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Freixiosa, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOSÉ JúLIO 
RIBEIRO LOpES

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital S. 
Teotónio em Viseu, no 
passado dia 19 de setembro, 
com 65 anos de idade, o Sr. 

José Júlio Ribeiro Lopes, natural de Lobelhe do 
Mato e residente que foi em Stª Luzia.
O estimado e saudoso finado era pai dos Srs. 
António Almeida Lopes, Artur de Almeida Lopes, 
Alice de Almeida Lopes e José Carlos Almeida 
Lopes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
Nª Srª das Neves, onde esteve em câmara ardente 
e foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres,  
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.

MÁRCIA 
BETTENCOuRT 
MARTINS 
CARDOSO

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu em Viseu, no passado 
dia 20 de setembro, com 40 
anos de idade, a Srª D. Márcia 
Bettencourt Martins Cardoso, 
natural do Rio de Janeiro - 

Brasil e residente que foi em Nelas.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Pedro Miguel Alves Cardoso, mãe dos meninos 
Gonçalo Bettencourt Martins Cardoso e Gustavo 
Bettencourt Martins Cardoso. Filha dos Srs. 
Fernando Manuel Martins (Motorista de Táxi nesta 
cidade) e Judite Rosa Antunes Bettencourt Martins.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de Abrunhosa a Velha, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Abrunhosa a Velha, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

IRENE DA 
CONCEIÇãO

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Lar Morgado do 
Cruzeiro em Mangualde, no 
passado dia 23 de setembro, 
com 91 anos de idade, a Srª 
D. Irene da Conceição, natural 

e residente que foi em Cunha Baixa.
A estimada e saudosa finada era mãe da Srª. D. 
Maria Amélia da Silva Lopes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária do Sr. dos Passos, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de S. Tomé 
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Cunha 
Baixa, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


