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Santander lucra 3,73 mil milhões de euros com Portugal a contribuir 385 milhões

GERAL

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

Telef./Fax: 232 612 967
Telem.: 969 512 292

R. Dr. Sebastião Alcântara, nº 4 - 1º Esq.
3530-206 MANGUALDE

José Manuel De Melo Peixoto
Contabilista Certificado

ANA MARIA BRITO 
CORREIA
ADVOGADA

Escritório: Largo Dr. Couto, nº 123
3530-134 Mangualde
Telefone: 232 622 277

Telemóvel: 968 842 208

OFERECE-SE
Pessoa com formação na área 

administrativa
para a zona de Mangualde / Nelas

Telem. 962706978

PUBLICIDADE
Processo: 1208/19.0T8VIS
Referência: 85031558
Partes: Falecido: Luís Manuel Almeida
Entidade responsável: Vitória - Seguros, S.A.
Acidente de Trabalho - MORTE (F. Conciliatória)
ANÚNCIO
NO MINISTÉRIO PÚBLICO - Procuradoria da 
República da Comarca de Viseu, Procuradoria do Juízo 
de Trabalho de Viseu.
Faz-se saber que nos autos acima identificados, ficam 
citados os beneficiários legais do sinistrado, residente 
que foi em Largo do Outeiro – 3530 -345 Santiago 
de Cassurrães - Mangualde, para no prazo de 30 
dias, decorrido que seja a dilação de 30 dias, contada 
da publicação do anúncio, virem aos autos acima 
identificados deduzir a sua relação de parentesco.
O prazo é contínuo, suspendendo-se, no entanto, nas 
férias judiciais.
Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem 
encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro 
dia útil.

Viseu, 18-10-2019
O Procurador da República,

Ass) Jorge Gama
O Oficial de Justiça,
Ass) Paula Sousa

Nota:
As férias judiciais decorrem de 22 de dezembro a 3 de janeiro; 
de domingo de Ramos à segunda-feira de Páscoa e de 16 de 
julho a 31 de agosto.
Renascimento nº 764 de 1/11/2019

1 DE NOVEMBRO
“Dia de Fiéis Defuntos”
Nesta casa nua e fria
O sol aquece de dia
À noite a luz do luar
Para aqui tu, eu virás
Serei serva de Deus

Tu serás de Satanás…

É vosso aniversário
Vou correndo para vós
Como tudo é brilhante

As velas a cintilar
Me iluminam de repente
P’ra vos ver e abraçar…

Os Amores da minha vida
Repousam neste lugar
Mas uma alma perdida

A Paz lhes veio tirar
E as Alminhas dos caminhos

Até elas foi mudar…

Continuo recordando
O vosso amor e carinho
Foi o belo que me deste
A força me transmitiste

P’ra seguir o meu Destino…

Mas a hora está marcada
O reencontro será…

O meu corpo dou-o à terra
Minha alma ao Criador

Pois iluminou meus passos
E me deu o Seu Amor

Isabel Pina

ANTóNIO 
FERREIRA 
BARBOSA

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 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 22 de outubro, 
com 72 anos de idade, o Sr. 
António Ferreira Barbosa, 
natural de Esmolfe - Penalva 

do Castelo e residente que foi em Corvaceira.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Rosa Maria de Albuquerque Barbosa e pai dos 
Srs. Fernando António Albuquerque Barbosa, Paulo 
Alexandre Duarte Barbosa, D. Helena Maria Duarte 
Barbosa, Pedro Jorge Duarte Barbosa, D. Isabel 
Cristina Duarte Barbosa e Lino Miguel Duarte 
Barbosa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Casa 
Mortuária de Corvaceira 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 Corvaceira, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - 
RAÚL SARAIVA

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 33º e 34º dos Estatutos, convoco 
a Assembleia Geral da Obra Social Beatriz Pais - Raúl 
Saraiva, I.P.S.S., para uma reunião ordinária, a realizar na 
sua sede sita na Rua da Prova em Mangualde, no dia 27 
de novembro de 2019 (Quarta-feira) pelas 20h30, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
1 - Apreciação e votação do programa de ação e do 
orçamento para o ano 2020 e do parecer do órgão de 
fiscalização;
2 - Análise de outros assuntos de interesse da 
lnstituição.
A Assembleia-Geral reunirá à hora marcada se estiverem 
presentes mais de metade dos associados com direito de 
voto, ou trinta minutos depois com qualquer número de 
presenças (artº. 33º, nº 1 dos estatutos)
Antes da ordem do dia haverá um período, com 
a duração máxima de trinta minutos, destinado a 
intervenções suscitadas pelos associados (artº. 39º dos 
estatutos).
Os documentos a aprovar encontram-se disponíveis para 
consulta dos associados na secretaria da instituição e 
no sítio institucional da OSBP-RS, durante o horário do 
expediente a partir do dia 11 de novembro, (artº. 36º nº 5 
dos estatutos).
Mangualde, 28 de outubro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Engº Carlos Alberto Lopes de Carvalho)
Renascimento nº 764 de 1/11/2019

MARIA ALICE 
GOMES 
CORREIA 
BORGES 
BATISTA

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 de Lapa do 
Lobo, no dia 1 de novembro, 
com 69 anos de idade, a Srª. 

D. Mª Alice Gomes Correia Borges Batista, natural 
de Senhorim e residente que foi em Pedreles.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António dos Santos Batista e mãe dos Srs. José 
Paulo Correia Gomes, D. Maria de Lá Salete Correia 
Batista Ferreira e D. Florbela Batista Pereira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Stº António onde esteve em câmara ardente para 
a Igreja Paroquial de Fornos de Maceira Dão onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Fornos de 
Maceira Dão, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.



0151 de Novembro de 2019

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE SERAFIM TAVARES
Meio século 

de experiência, profissionalismo, respeito e 
qualidade

Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 966124596  
Lurdes Tavares - 939531991

Ângelo - 963901298
José Manuel - 963051265

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

OBITUÁRIO

JOãO 
AUGUSTO

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 Centro de Saúde 
de Mangualde, no passado dia 
17 de outubro, com 86 anos 
de idade, o Sr. João Augusto, 
natural de Mangualde e 

Ferraz & Alfredo, Lda

residente que foi no Bairro de S. João.
O estimado e saudoso finado era casado com 
a Srª. D. Maria Ermelinda Batista Monteiro e pai 
dos Srs. Drª. Maria Ermelinda Batista Monteiro 
Cardoso Gonçalves dos Santos, Drª. Ana Maria 
Batista Monteiro Cardoso, Dr. João António Batista 
Monteiro Cardoso e Drª. Isabel Maria Batista 
Monteiro Cardoso.
O funeral do saudoso extinto teve lugar do Salão 
do Reino das Testemunhas de Jeová de Nelas onde 
esteve em câmara ardente e foram celebradas as 
últimas cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
cremar no cemitério de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

hERMíNIA 
hENRIqUES 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 em Algeráz - Nelas, 
no passado dia 17 de outubro, 

com 96 anos de idade, a Srª. D. Herminia Henriques 
da Conceição, natural de Lobelhe do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
José Marinho França e mãe dos Srs. José Manuel 
Henriques França e D. Maria Helena Henriques 
França Laureano.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
FERREIRA DOS 
SANTOS

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 Fundação Laura 
dos Santos em Moimenta 
da Serra, no passado dia 17 
de outubro, com 90 anos de 
idade, o Sr. António Ferreira 

dos Santos, natural de Vila Mendo de Tavares.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria do Carmo Tavares e pai dos Srs. D. Maria 
Adélia Tavares dos Santos da Costa, João Pedro 
Tavares dos Santos e D. Maria da Glória Tavares 
dos Santos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar do Salão 
Paroquial de Nª Srª. da Esperança, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 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 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DO 
NASCIMENTO

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 de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 18 de outubro, 
com 95 anos de idade, a Srª. 

D. Maria do Nascimento, natural de Girabolhos - 
Seia e residente que foi em Contenças de Baixo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Virgilio 
Campos e mãe dos Srs. José Alberto Campos e 
Floripe Conceição Campos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. Pedro de Verona onde esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Contenças, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO SILVA 
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 de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 21 de outubro, 
com 73 anos de idade, o Sr. 

António Silva Costa, natural e residente que foi em 
Água Levada.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Ana Lucília Neves Soeiro e pai dos Srs. António 
Manuel das Neves Costa, José Paulo das Neves 
Costa, Nuno Filipe das Neves Costa, Lúcio José das 
Neves Costa, D. Sónia Idalina das Neves Costa e D. 
Elizabete Fernanda das Neves Costa (já falecida).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
S. João Baptista onde esteve em câmara ardente e 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Espinho, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FERNANDA 
MARqUES 
RODRIGUES

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 Nª Srª do 
Amparo em Mangualde, no 
passado dia 22 de outubro, 
com 90 anos de idade, a Srª. 

D. Fernanda Marques Rodrigues, natural e residente 
que foi em Mesquitela.
A estimada e saudosa finada era mãe da Srª. D. 
Maria Teresa Marques de Figueiredo Ferreira, 
casada com o Sr. Fernando da Silva Ferreira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária de S. José, onde esteve em câmara 
ardente para a Igreja Paroquial de S. Mamede onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Mesquitela, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


