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Há cada vez mais casos de canibalismo entre ursos polares no Ártico, ao mesmo 
tempo que o gelo se derrete e a atividade humana corrói o habitat da espécie, 

revelou um cientista russo

GERAL

CARTÓRIO NOTARIAL EM FORNOS DE ALGODRES, de 
Tânia Sofia dos Santos Nascimento
Urb. Zona Sul, Lote 1, R/C, Fração C - 6370-174 Fornos de 
Algodres
Telefone e Fax 271703086 NIF 260366340
tania.nascimento@notarios.pt
Tânia Sofia dos Santos Nascimento Notária do Cartório 
Notarial em Fornos de Algodres, sito na Urb. Zona Sul, 
Lote 1, R/C, Fração C, CERTIFICA PARA EFEITOS DE 
PUBLICAÇÃO QUE de folhas quarenta e três e seguintes, 
do Livro de Notas para Escrituras Diversas Número Três-T, 
deste Cartório, se encontra lavrada uma Escritura de 
Justificação Notarial, com data de catorze de fevereiro 
de dois mil e vinte, na qual, RUI MIGUEL DOS SANTOS 
AMARAL, contribuinte fiscal número 201314703, solteiro, 
maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, 
concelho de Lisboa, residente na Quinta dos Chões, 
número 7, Abrunhosa-a-Velha, 3530-010 Mangualde, 
declara que é o único dono e legítimo possuidor do prédio 
seguinte: URBANO, composto de prédio de habitação 
com um piso e duas divisões, sito à ABRUNHOSA- 
A-VELHA, na freguesia de Abrunhosa-a-Velha, concelho 
de Mangualde, com a superfície coberta de catorze metros 
quadrados, a confrontar de norte com Herdeiros de Miguel 
de Sá Pais do Amaral, de sul com Servidão, de nascente 
com Josefa Martins e de poente com José Nunes, inscrito 
na matriz predial urbana em nome de Glória Morais sob o 
artigo 412, com o valor patrimonial e para efeitos de IMT 
de 1.918,35€, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Mangualde. O referido prédio veio à posse do 
outorgante, por compra meramente verbal, feita a Maria 
de Jesus Martins, viúva, residente que foi em Abrunhosa-
a-Velha, Mangualde, no ano de mil novecentos e noventa 
e sete. Que desde essa data, entrou na posse do referido 
imóvel. Que sempre esteve e se tem mantido na posse e 
fruição do indicado prédio há mais de vinte anos, utilizando 
a casa, limpando-a, administrando-a com ânimo de quem 
exercita direito próprio, pacificamente porque sem violência, 
pública e continuamente, com o conhecimento de toda a 
gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem 
quer que seja. Que dadas as enumeradas características 
de tal posse adquiriu o mencionado prédio por usucapião 
que invoca, justificando o seu direito de propriedade, para 
efeitos de primeira inscrição no Registo Predial, dado que 
esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial. Está conforme o 
original. Cartório Notarial de Fornos de Algodres, catorze de 
fevereiro de dois mil e vinte.
A Notária: a) assinatura ilegível
Renascimento nº 772 de 1 de março de 2020

maria 
ascensão 
rodrigues 
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 26 de fevereiro, 
com 83 anos de idade, a Srª. 

D. Maria Ascensão Rodrigues Almeida, natural 
de Póvoa de Cervães e residente que foi em 
Abrunhosa do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Anjos Almeida e mãe do Sr. Manuel 
António Rodrigues Almeida, casado com a Srª. D. 
Maria Odete Ascensão Garcia Almeida e avó das 
Srªs. D. Sónia Marina Garcia Almeida e D. Caroline 
Isabelle 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.

CARTÓRIO NOTARIAL EM VISEU 
Maria Inês Meira Martins Cepa – Notária 
Rua Formosa, número 100 – 3500 – 134 Viseu 
Telef. e Fax. 232 407 236 ines.cepa@notarios.pt 
Maria Inês Meira Martins Cepa, Notária no Cartório Notarial de 
Viseu, sito na Rua Formosa, número 100, CERTIFICA PARA 
EFEITOS DE PUBLICAÇÃO QUE de folhas cento e quarenta 
e duas e seguintes, do Livro de Notas para Escrituras Diversas 
Número Trinta e Cinco – I, deste Cartório, se encontra lavrada 
uma Escritura de Justificação Notarial, com data de vinte e sete 
de Fevereiro de dois mil e vinte, na qual JOSÉ PINA DAVID PE-
REIRA, contribuinte fiscal número 116 024 410 e mulher, MA-
RIA EMÍLIA DA CUNHA NUNES PEREIRA DAVID PEREIRA, 
contribuinte fiscal número 116 024 429, casados sob o regime 
da comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de Várzea 
de Tavares, concelho de Mangualde, ela natural da freguesia de 
Coimbra (Santa Cruz), concelho de Coimbra, residentes na Rua 
Principal, Lote 20, no Lugar de Viso Sul, na freguesia de Ra-
nhados, concelho de Viseu, são donos e legítimos possuidores 
do seguinte prédio: RÚSTICO, composto de cultura, com a área 
de dois mil metros quadrados, a confrontar de norte com Maria 
de Jesus Amaral, de sul com Caminho, de nascente com Aníbal 
Baptista e de poente com Armando Albuquerque Órfão, sito à 
LAMEIRA, na união das freguesia de Tavares (Chãs, Várzea e 
Travanca), concelho de Mangualde, inscrito na matriz predial 
rústica em nome de António Pereira de Andrade sob o artigo 
3068 (anteriormente artigo 620 da extinta freguesia de Várzea 
de Tavares), com o valor patrimonial de 4,55€ e para efeitos 
de IMT de 22,70€, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Mangualde. Que o referido prédio veio à  posse dos 
justificantes, no ano de mil novecentos e noventa e cinco, por 
compra meramente verbal feita ao titular inscrito, António Pe-
reira de Andrade e mulher, Ucília Augusta de Andrade, casados 
que foram sob o regime da comunhão geral de bens, residentes 
que foram em São Paulo, Brasil. Que desde essa data, entraram 
na posse do referido imóvel e que sempre estiveram e se têm 
mantido na posse e fruição do indicado prédio, há mais de vinte 
anos, limpando-o, cuidando dele, administrando-o com ânimo 
de quem exercita direito próprio, pacificamente porque sem 
violência, pública e continuamente, com o conhecimento de 
toda a gente e sem qualquer interrupção ou oposição de quem 
quer que seja. Que dadas as enumeradas características de 
tal posse adquiriram o mencionado prédio, por usucapião que 
invocam, justificando o seu direito de propriedade, para efeitos 
de primeira inscrição no Registo Predial, dado que esta forma 
de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 
formal extrajudicial. Está conforme o original. Cartório Notarial 
de Viseu, vinte e sete de Fevereiro de dois mil e vinte.
a) assinatura ilegível
Renascimento nº 772 de 1 de março de 2020

HOTEL SENHORA DO CASTELO
Contribuinte nº. 500338477

COTEL – CONJUNTO TURÍSTICO DA SENHORA 
DO CASTELO, S.A.

MONTE DA SENHORA DO CASTELO
3534 – 909 MANGUALDE

CONVOCATÓRIA
NOS TERMOS DA LEI E DOS ESTATUTOS 
CONVOCAM-SE OS ACCIONISTAS DA COTEL –
Conjunto Turístico da Senhora do Castelo, S.A. PARA A 
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL, A REALIZAR NA SUA 
SEDE EM MANGUALDE, NO DIA 21 DE MARÇO DE 
2020 PELAS DEZ HORAS, COM A SEGUINTE:
ORDEM DE TRABALHOS
1º - DELIBERAR SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO 
E AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019;
2º - DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DE RESULTADOS APRESENTADA 
PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3º - PROCEDER À APRECIAÇÃO GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE;
4º - DELIBERAR SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS 
ORGÃOS SOCIAIS PARA O ANO DE 2020;
NA IMPOSSIBILIDADE DE REUNIR A ASSEMBLEIA 
NESTA DATA, FICA DESDE JÁ CONVOCADA, NOVA 
ASSEMBLEIA PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2020, 
PELAS DEZ HORAS.
Mangualde, 19 de Fevereiro de 2020
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Manuel Sá Morais Videira Lopes
Renascimento nº 772 de 1/3/2020

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos da legislação aplicável, da alínea b) do n.º 2, 
do artigo 22º, e do artigo 23º do Compromisso, convoco 
a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de 
Mangualde, para uma reunião Ordinária a realizar no 
próximo dia 23 de março de 2020 (segunda-feira), pelas 
20:00 horas nas instalações do Lar Nossa Senhora do 
Amparo, sito na Av. General Humberto Delgado, no.20 em 
Mangualde, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades e Contas do Exercício de 2019 e respetivo 
Parecer do Conselho Fiscal.
2. Apreciar e discutir outros assuntos de interesse para a 
Santa Casa da Misericórdia.
Se, à hora marcada para o início da reunião, não 
estiverem presentes mais de metade dos Irmãos, a 
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, trinta 
minutos depois (20:30h), no mesmo local, com qualquer 
número de irmãos.
Os documentos a apreciar e a votar respeitantes ao 
ponto 1 (um) desta convocatória, estarão disponíveis para 
consulta dos Irmãos nos termos da legislação em vigor, 
na secretaria da Instituição, onde também poderão ser 
levantados durante o horário de expediente, bem como, 
no endereço eletrónico http://www.scmmangualde.pt/ 
de onde poderão efetuar a respetiva transferência dos 
ficheiros.

Mangualde, 28 de fevereiro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Victor Manuel Coutinho Lopes Gomes - Dr.)

Renascimento no 772 de 1/3/2020

anTónia 
da graça 
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 na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 
28 de fevereiro, com 84 anos 
de idade, a Srª. D. Antónia da 

Graça Almeida, natural e residente que foi em Vila 
Mendo de Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Aristides Lopes dos Santos e mãe dos Srs. D. Alice 
Emília Almeida dos Santos e António Jacinto dos 
Santos (já falecido).
O funeral da saudosa extinta 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 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.



0151 de Março de 2020

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

Ferraz & Alfredo, Lda

joaquim 
gomes júlio

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 19 de fevereiro, 
com 83 anos de idade, o Sr. 

Joaquim Gomes Júlio natural e residente que foi 
em S. João da Fresta.
O estimado e saudoso finado era pai dos Srs. D. 
Maria Adelaide de Figueiredo Júlio Albuquerque e 
José António Figueiredo Gomes Júlio.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da 
Igreja Paroquial 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 S. João da Fresta, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Agora com funerais desde 
1000 euros, na cidade, 

tudo incluído menos flores.
Qualidade respeito e 

profissionalismo é esta a 
sua empresa.

alice de jesus

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 nas Residências 
Seniores Chão do Grou em 
Nelas, no passado dia 20 de 
fevereiro, com 90 anos de 

idade, a Srª. D. Alice de Jesus natural e residente 
que foi em Outeiro de Espinho.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Arnaldo Abrantes e mãe dos Srs. Dr. Carlos 
Alberto Sobral Abrantes (Professor aposentado 
do Agrupamento de Escolas de Mangualde) e Dr. 
José Francisco Sobral Abrantes (Advogado nesta 
cidade).
O funeral da saudosa extinta 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 da Freguesia de 
Espinho, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

maria 
guilhermina 
coelho melo

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 em 
Vilar de Ordem de onde era 
natural, no passado dia 21 
de fevereiro, com 87 anos de 

idade, a Srª. D. Maria Guilhermina Coelho Melo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
José Freitas de Almeida e mãe da Srª. D. Maria 
Emília de Melo Freitas (funcionária do Gabinete 
de Contabilidade Abrantes Marques, Ldª, nesta 
cidade).
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 Povolide, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

zulmira 
madalena 
jesus oliVeira

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 22 de fevereiro, 
com 80 anos de idade, a Srª. 
D. Zulmira Madalena Jesus 
Oliveira natural e residente 

que foi no Bairro de S. João em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Ernesto André Barroso e mãe dos Srs. João Carlos 
Oliveira Barroso (GNR Aposentado), António 
Fernando Oliveira Barroso, Vitor Manuel Oliveira 
Barroso, D. Maria Fernanda Oliveira Barroso e D. 
Ana Paula Oliveira Barroso.
O funeral da saudosa extinta 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 
Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

alVarina 
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 22 de fevereiro, 
com 101 anos de idade, a Srª. 
D. Alvarina Gonçalves natural 
de Oliveira do Mondego e 

residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Mário 
Mendes de Oliveira e mãe dos Srs. Adolfo António 
Gonçalves Costa Oliveira e D. Palmira Maria de 
Fátima Gonçalves Costa Oliveira Martins.
O funeral da saudosa extinta 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 
Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

maria do céu 
Ferreira

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 
Cândido de Figueiredo em 
Tondela, no passado dia 22 
de fevereiro, com 84 anos de 
idade, a Srª. D. Maria do Céu 
Ferreira natural e residente 

que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Lopes da Silva e mãe dos Srs. Joaquim 
Ferreira da Silva (GNR aposentado), José João 
Ferreira da Silva, José Ernesto Ferreira da Silva e 
Maria Madalena Ferreira da Silva.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição no 
Complexo Paroquial onde esteve em câmara 
ardente e foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


