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palmira 
gomes cabral
Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 30 de Junho, 
com 89 anos de idade, a Srª. 
D. Palmira Gomes Cabral, 
natural e residente que foi em 
S. João da Fresta.
A estimada e saudosa finada 
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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.
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Serafim Tavares
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era viúva do Sr. Manuel de Albuquerque e mãe 
das Srªs. D. Maria Luísa Gomes Albuquerque e D. 
Elisabete da Conceição Cabral de Albuquerque.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no cemitério 
de S. João da Fresta, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura 
de justificação por usucapião, para estabelecimento 
de trato sucessivo no registo predial, outorgada hoje 
e iniciada a folhas cento e dezoito, do Livro de Notas 
para Escrituras Diversas número um-A, deste Cartório 
Notarial, MARIA HELENA SANTOS RAMOS VAZ (NIF 
160 246 563), e marido JEREMIAS RODRIGUES VAZ 
(NIF 160 246 571), casados no regime da comunhão 
de adquiridos, ela natural da freguesia de Fornos de 
Maceira Dão, concelho de Mangualde, e ele natural 
da freguesia de Alcafache, concelho de Mangualde, 
residentes no Bairro de Santa Eugénia, lote A, Viso, 
freguesia de Viseu (Santa Maria), concelho de Viseu; 
titulares ela do cartão de cidadão número 00636787 
9 ZX9, válido até 05/01/2022, emitido pela República 
Portuguesa e ele do bilhete de identidade número 
3517591, emitido em 03/02/2000, pelos SIC de Viseu, 
declararam:
Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos 
possuidores do seguinte bem imóvel: 
Prédio rústico, composto por pinhal e rocha, com a área 
de mil quatrocentos e setenta metros quadrados, sito em 
Lagoa, freguesia de Fornos de Maceira Dão, concelho 
de Mangualde, com as confrontações a Norte- António 
Loureiro, a Sul- Dr. Silva Montenegro, a Nascente- 
Leonídio da Costa Albuquerque e a Poente- Manuel do 
Couto, não descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Mangualde, inscrito na matriz sob o artigo 1276, com 
o valor patrimonial de €7,05, e igual valor atribuído. 
Que, adquiriram o referido prédio, já no estado de 
casados entre si, por contrato verbal de partilha levado 
a efeito com os demais co-herdeiros, por óbito dos 
pais da justificante mulher, Clara Ferreira dos Santos 
e Alexandre Ramos, casados no regime da comunhão 
geral de bens, já falecidos, residentes que foram no 
lugar de Pedreles, freguesia de Fornos de Maceira Dão, 
concelho de Mangualde, em dia e mês que não podem 
precisar, cerca do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
não tendo reduzido aquele contrato a escritura pública. 
Que foram possuidores anteriores àquela Clara Ferreira 
dos Santos e marido Alexandre Ramos: Maria Augusta 
de Almeida, que também usava e era conhecida por 
Augusta de Almeida e marido Manuel Ferreira Santos, 
residentes que foram no lugar de Pedreles, freguesia de 
Fornos de Maceira Dão, concelho de Mangualde, avós 
maternos da justificante mulher, atualmente já falecidos, 
desconhecendo quaisquer outros.
Não lhes sendo, por isso, possível a exibição de título 
formal que legitime os seus direitos. 
Está conforme com o original. 
Mangualde, dezassete de junho de dois mil e vinte.
A Notária,
(Sara Fonseca da Silva Azevedo)
Renascimento nº 779 de 1/7/2020
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NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE MANGUALDE
Certifico, para efeitos de publicação, que no Cartório 
Notarial de Mangualde e no respectivo livro número 
124-A, de folhas 60 a folhas 62, se encontra exarada, 
com data de vinte e dois de Dezembro de 1992, uma 
escritura de Justificação e Compra e Venda, na qual 
interveio como justificante Regina Maria Pais Carvalho 
da Fonseca, casada com Carlos Manuel Batista da 
Cunha Neto sob o regime da comunhão de adquiridos, 
natural desta freguesia e concelho de Mangualde, e 
residente habitualmente na Avenida Afonso Cerqueira, 
Edifício Sogim Dois, Sétimo andar direito, em Viseu, 
tendo ali declarado que é dona e legítima possuidora, 
com exclusão de outrem, de uma terra de pinhal sita aos 
Azedeiros, freguesia de Cunha Baixa, deste concelho, 
com a área de três mil duzentos e quarenta metros 
quadrados, que confronta do norte com Manuel Marques 
Dias, do nascente com Flávio Pais Cabral e do sul e 
poente com Anselmo Augusto Martins, não descrita 
na Conservatória do Registo Predial de Mangualde, e 
inscrita na respectiva matriz em nome da justificante 
sob o artigo cinco mil e noventa e nove, com o valor 
patrimonial de cinco mil novecentos e cinquenta e um 
escudos e o atribuído de duzentos mil escudos.
Que não tendo documentos que lhe permitam fazer 
prova do seu direito de propriedade relativamente a este 
prédio, pela presente escritura declara que o possui, 
como coisa sua, há mais de vinte anos, ininterruptamente, 
sem oposição de quem quer que seja desde o seu início, 
e com o conhecimento da generalidade das pessoas, de 
boa fé, com a plena convicção de não lesar terceiros, de 
modo que a posse que durante esse período exerceu 
pode, inequivocamente, considerar-se uma posse pública, 
pacífica, contínua e em nome próprio.
Que assim adquiriu o dito prédio por usucapião, causa 
essa de adquirir que não pode comprovar-se pelos meios 
extrajudiciais normais.
ESTÁ CONFORME
Mangualde, aos 23 de Dezembro de 1992
A 1ª Ajudante,
(Maria Susete da Fonseca da Silva Figueiredo)
Renascimento nº 779 de 1/7/2020

eDUarDo 
porFÍrio 
cUNHa 
roDrigUes 
Faleceu em Connecticut nos 
USA., no passado dia 29 de 
Junho, com 71 anos de idade, 
o Sr. Eduardo Porfírio Cunha 

Rodrigues, natural de Cunha Alta.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria de Lurdes Reis Rodrigues e pai dos 
Srs. Jaime Reis Rodrigues e D. Natércia Reis 
Rodrigues.  Era ainda irmão dos Srs. José Maria 
Cunha Rodrigues, residnete em Mangualde, D. 
Armandina Martins Cunha, residnete na Cunha Alta 
e D. Clarisse Martins Cunha, residente no Brasil.
As cerimónias fúnebres tiveram lugar nos USA 
onde ficou sepulatdo.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências. 


