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RESPEITOSAS CONDOLÊNCIAS A FERRAZ
Serviços Nacionais e
Internacionais

O Gerente Serafim Tavares - 966124596 - 939531990

Lurdes Tavares - 939531991

ARNALDO
FORTUNATO DE
ALMEIDA
Faleceu no Hospital da CUF
em Viseu, no passado dia 11
de Junho, com 66 anos de
idade, o Sr. Arnaldo Fortunato de Almeida, natural
de Cubos e residente que foi Fagilde.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Teresa de Jesus Albuquerque Fernandes de
Almeida e pai da Srª. D. Patrícia Sofia Albuquerque
de Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar no
cemitério de Fagilde, onde foram celebradas as
últimas exéquias fúnebres.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

Ângelo - 963901298 José Manuel - 963051265

margarida
cândida
couto
fernandes
Faleceu na sua residência no
Canedo do Chão, no passado
dia 12 de Junho, com 81 anos
de idade, a Srª. D. Margarida
Cândida Couto Fernandes.
A estimada e saudosa finada era casado com o
Sr. Alberto Cabral Esteves e mãe dos Srs. D. Maria
Teresa Fernandes Esteves, Manuel Fernandes
Cabral Esteves, Joaquim António Fernandes
Esteves e D. Cristina Maria Fernandes Esteves
Moreira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no cemitério
de Mangualde, onde foram celebradas as últimas
exéquias fúnebres.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

Agência - 232613652 - 232612686

ADÉLIA SOUSA
JOSÉ COSTA
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, no passado
dia 13 de Junho, com 79
anos de idade, a Srª. D. Adélia
Sousa José Costa, natural de Quintela de Azurara
e residente que foi no Bairro Nª. Srª. do Castelo em
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr.
António de Jesus Costa e mãe dos Srs. D. Aldina
Sousa Costa e João Sousa Costa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no cemitério
de Mangualde, onde foram celebradas as últimas
exéquias fúnebres.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência de
Serafim Tavares

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.

EDITAL Nº 48/2020

Elisio Oliveira Duarte Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Mangualcle,
TORNA PÚBLlCO que, por despacho de 8 de junho do corrente ano, elaborado ao
abrigo da competência conferida pelo nº1, do artº34º, do Anexo l da Lei no 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação e da deliberação de Câmara tomada na
reunião de 18/10/2017, decido proceder à venda de um prédio rústico inscrito na
matriz sob o artigo número 9007, sito na Quinta do Melo, na União das Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, concelho de Mangualde, que se compõe
de terra de cultura e pinhal a confrontar de norte com caminho, sul com EN 234,
nascente com Arruamento de Acesso Local e poente com José Pina Lopes, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Mangualde sob o número 2075, com a configuração constante da planta anexa.
Esta venda será feita por hasta pública a realizar nos Paços do Concelho, no dia 20 de julho de 2020, pelas
10H00, e estará sujeita às seguintes condições:
1 - O valor base de licitação é de € 20.785,00 (vinte mil setecentos e oitenta e cinco euros), não sendo
admitidos lanços inferiores a 250,00€ (duzentos e cinquenta euros).
2 - O pagamento do preço deverá ser efetuado na Tesouraria do Município de Mangualde do seguinte modo:
a) 25% do valor no momento da adjudicação;
b) 75% no ato da celebração do título de compra e venda ou da escritura pública.
3 - É condição de venda e que constará do título de compra e vencla ou escritura pública a seguinte:
A este Município assistirá o direito de preferência numa futura venda do prédio, que lhe deverá ser concedido
nos termos legalmente previstos.
4 - A escritura pública/título de compra e venda deverá ser celebrada(o) no prazo cle 20 dias úteis após a
adjtrdicação do imóvel, em hasta pública, em Cartório Notarial ou Conservatória
do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Mangualde, em data e hora a indicar pelos serviços do
Município.
* O adjudicatário deverá ainda proceder ao pagamento do lmposto Munícipal sobre as Transmissões
Onerosas de lmóveis (lMT) e ao pagamento do lmposto do Selo (lS) devidos, à taxa legal, antes da celebração
da escritura pública/título de compra e venda, se não houver situações que destes fique isento.
* Q adjudicatário deverá suportar os custos inerentes à realização da escritura pública/título de compra e
venda e os custos devidos para o registo a seu favor, nos termos do Regulamento Emolumentar dos Registos
e Notariado.
5 - Caso a escritura pública/título de compra e venda não venha a ser realizada(o) dentro do prazo indicado,
por causa imputável ao adjudicatário, tal facto importará na perda do valor já entregue a título de sinal e
princípio de pagamento e na perda de quaisquer direitos eventualmente adquiridos sobre o imóvel;
6 - A Câmara reserva-se o direito de não adjudicar, se tanto julgar conveniente ao interesse do Município
PARA CONSTAR se torna público o presente edital que será afixado nos lugares do costume, publicado em
dois jornais locais e publicitado no endereço www.cmmangualde.pt.
Paços do Munícípio de Mangualde, 08 de junho de 2020
O Presidente da Câmara Municipal,
Elísio Oliveira Duarte Fernandes
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