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s empresas portuguesas de distribuição cumprem, por ano, uma média de 169 
obrigações de natureza fiscal, segundo conclui um estudo da associação do setor 
que sugere a unificação das datas de pagamento como medida de simplificação.
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OFERECE-SE
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EDITAL
ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

ELEITORAL
Manuel de Sá Morais Videira Lopes, na qualidade 
de Presidente da Mesa da Assembleia Geral desta 
Associação,
em cumprimento do preceituado nos artºs 67º, nº2, 46º, 
nº1 e 71º dos Estatutos desta mesma Associação,
Por este meio convoca, para o próximo dia 12 de 
Dezembro, a realização de uma Assembleia Geral eleitoral 
destinada exclusivamente à eleição de todos os Orgãos 
Sociais da Associação que deverão exercer funções no 
próximo triénio (2020, 2021 e 2022).
Esta Assembleia Geral funcionará em reunião 
permanente e contínua na Sede da Associação, entre as 
12H00 e as 21H00 daquele dia.
lnforma-se que, no tempo estatutariamente fixado para 
o efeito, só foi apresentada uma lista concorrente, a qual 
foi oportunamente admitida ao sufrágio sem que tenha 
havido qualquer reclamação ou recurso e cuja cópia se 
encontra afixada na Sede da Associação, pelo que só 
essa lista irá ser votada.
O escrutínio far-se-á logo após o termo da duração desta 
Assembleia Geral acima mencionada.
Mangualde, 13 de Novembro de 2019
O Presidente da Assembleia Geral
(Dr. Manuel de Sá Morais Videira Lopes)

Convocatória
Em cumprimento do preceituado nos Artºs.45º, Nº2 alin. 
b) e 46º dos Estatutos desta Associação, convoco uma 
Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 17 de 
Dezembro de 2019 pelas 20H30 horas.
A Assembleia Geral reunirá na Sede da Associação e 
terá a seguinte:
Ordem de Trabalhos
Ponto 1
Apresentação, discussão e votação do Orçamento e 
Plano de Actividades para o ano de 2020.
Ponto 2
Discussão de qualquer outro assunto de interesse 
relevante para a Associação.
Se à hora marcada não estiver presente a maioria 
absoluta de sócios, desde já é feita a segunda 
convocatória da Assembleia para as 21H00 horas do 
mesmo dia, para o mesmo local e com a mesma ordem 
de trabalhos, funcionando então com qualquer número 
de sócios.
Mangualde, 25 de Novembro de 2019
O Presidente da Assembleia Geral
(Dr. Manuel de Sá Morais Videira Lopes)

Bombeiros Voluntários 
de Mangualde

Bombeiros Voluntários 
de Mangualde

DE 30 DE NOVEMBRO A 4 DE JANEIRO
MANGUALDE CELEBRA A éPOCA NATALíCIA COM 
DIVERSAS ATIVIDADES
Mangualde conectou-se oficialmente à época 
natalícia no passado sábado, dia 30 de novembro. 
A época natalícia traz brilho à cidade até ao dia 4 
de janeiro. Animação e momentos de convívio não 
vão faltar num vasto leque de atividades para toda a 
comunidade e para todas as idades. A organização é 
da Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da 
Associação Empresarial de Mangualde.
Aberta à população, a celebração tem como epicentro 
o centro da cidade, mas as propostas estendem-se 
praticamente a todo o Município. Animação de rua, 
horas do conto, teatro, desporto, concertos de Natal 
e de Ano Novo e muito mais, ocupam a Câmara 
Municipal, as ruas da cidade, a Biblioteca Municipal 
Dr. Alexandre Alves, as Piscinas Municipais, o 
Complexo e a Igreja Paroquial de Mangualde, durante 
este período. A toda a animação, juntar-se-ão as 
tradições e a solidariedade, que são tão caraterísticas 
dos Mangualdenses. 
PROGRAMA: até 4 de janeiro
30 de novembro
17h00 | Ligação da iluminação de Natal - Cidade
30 de novembro
21h30 | Ele está de regresso! Joaquim Monchique 
em GOD
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde
2 a 13 de dezembro
Campanha de Recolha de Brinquedos “Por um 
Sorriso”
Entrega no átrio da Câmara Municipal de Mangualde
8 de dezembro
9h30 - 11h30 | Festival de Natal das Piscinas 
Municipais 
Piscinas Municipais de Mangualde
9 e 10 de dezembro
09h30 e 14h30 | Conto de Natal / Livro sobre Rodas
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves

9 a 31 de dezembro
Exposição Pontos e Encontros 
Átrio da Câmara Municipal de Mangualde
11 de dezembro
Teatro de Natal “A Casinha de Chocolate”
Festa de Natal das Crianças do pré-escolar e 1º ciclo 
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde
11 de dezembro
16h30 | Audição de Natal do Ensino Articulado da 
Música
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
13, 14, 15 e 22 de dezembro
14h30 – 17h00 | Animação de Natal
Pai Natal, Comboio e Aldeia de Natal 
Largo Dr. Couto
14 de dezembro
16h00 | Roncas de Elvas 
Largo Dr. Couto
17 de dezembro
14h00 | Teatro Montemuro – A Velha Casa de 
Madeira
Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde
21 de dezembro 
21h00 | Espetáculo de Natal do Centro de Estudos 
Musicais Nancy
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
4 de janeiro
21h30 | Concerto Ano Novo (Orquestra Poema)
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde

MANUEL 
DOMINGOS 
ALMEIDA

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 29 de novembro, 
com 84 anos de idade, o Sr. 

Manuel Domingos Almeida, natural  de Quintela de 
Azurara e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria do Carmo Soares.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Casa 
Mortuária de Quintela de Azurara 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.



0151 de Dezembro de 2019 OBITUÁRIO

MANUEL 
ANTóNIO 
ALBUqUERqUE 
FONSECA

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 16 de novembro, 
com 63 anos de idade, o Sr. 

Manuel António Albuquerque Fonseca, natural e 
residente que foi em Matados.
O estimado e saudoso finado era irmão da Srª. D. 
Maria Odete Albuquerque Fonseca.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de Chãs de Tavares onde esteve 
em câmara ardente para a Igreja Paroquial de 
Chãs de Tavares onde 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.

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

Ferraz & Alfredo, Lda

Agora com funerais desde 
1200 euros, com urnas em 

madeira, não tábua pã...
Qualidade respeito e 

profissionalismo é esta a 
sua empresa.

LAURINDA DE 
ASCENçãO

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 novembro, 
com 88 anos de idade, a Srª. 

D. Laurinda de Ascenção, natural e residente que 
foi em Abrunhosa do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Manuel Garcia e mãe dos Srs. José Carlos Mendes 
Garcia, António Manuel Garcia, D. Josefina Mendes 
Garcia Costa, Agostinho Mendes Garcia e D. Maria 
Odete Ascenção Garcia Almeida.
O funeral da saudosa extinta 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 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

BERNARDINO 
LOUREIRO

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 Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado 
dia 22 de novembro, com 

80 anos de idade, o Sr. Bernardino Loureiro, ex. 
funcionário da Câmara Municipal de Mangualde, 
natural e residente que foi em Tabosa.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria da Conceição Ferreira  e pai dos Sr. 
Manuel Ferreira Loureiro, António Fernando Ferreira 
Loureiro, D. Alda Cristina Ferreira Loureiro, José 
Ferreira Loureiro e Nuno Luís Ferreira Loureiro. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
S. Geraldo onde esteve em câmara ardente, para a 
Igreja Paroquial de S. Miguel em 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 depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
PEIxOTO

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 23 de novembro, 
com 84 anos de idade, o Sr. 

António Peixoto, natural e residente que foi em 
Fagilde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Irene Santos e pai dos Srs. José António 
Santos Peixoto e D. Maria da Glória Santos Peixoto 
Duarte.
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 Fagilde, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DE 
LURDES 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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 27 de novembro, 
com 84 anos de idade, a Srª. 

D. Maria de Lurdes dos Santos, natural de Lagos da 
Beira - Oliveira do Hospital e residente que foi em 
Santiago de Cassurrães.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Mário Cabral Pinto e mãe dos Srs. Artur José 
dos Santos Pinto (aferidor na Câmara Municipal 
de Mangualde), casado com a Srª. D. Ana Maria 
Almeida Pinto (funcionária da Farmácia Espinho 
Petrucci) e D. Maria de Lurdes dos Santos Pinto.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Santiago de Cassurrães, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
GONçALVES

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 29 de novembro, 
com 84 anos de idade, o Sr. 
António Gonçalves, natural de 
Maçal do Chão - Celorico da 

Beira e residente que foi em Chãs de Tavares.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Clotilde Matos Alves, pai do Sr. Manuel António 
Matos Gonçalves e avô de Sabine Lourenço 
Gonçalves e Ângela Elizabete Albuquerque 
Gonçalves.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de Chãs de Tavares onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial onde 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.


