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EMÍLIA DE JESUS 
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 
Funerária Balula

Faleceu, com 98 anos de idade a 
Sr.ª D Emília de Jesus Loureiro, 
natural de Fornos de Maceira Dão, 
Mangualde, residente que foi em 
Tibaldinho - Alcafache, viúva do Sr.  

Francisco Pais Loureiro e mãe dos Srs. Fernando 
Pais de Loureiro (já falecido), Manuel Pais Loureiro e 
António Jesus Loureiro.
O funeral teve lugar no dia 27 de julho, da Igreja de 
São Vicente - Alcafache, onde foi celebrada missa 
de corpo presente, para o cemitério local, onde ficou 
sepultada.
A toda a familia em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências

FALECIMENTOS
ANTÓNIO MANUEL SOARES, falecido 
a 20 de julho, com 62 anos, natural e 
residente em Abrunhosa a Velha. Era 
casado com a Srª. D. Santana Pereira 
Tenreiro Soares e pai dos Srs. D. Carla 
Maria Pereira Soares Diogo, D. Ana 
Maria Pereira Soares e José Luís Pereira 
Soares
Funeral a cargo da Agência Funerária 
Monteiro & Castro

EDITAL N.º 75/2021
Elísio Oliveira Duarte Fernandes, Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, torna público que, em conformidade 
com o disposto no n. º1, alínea ss) artigo 33º conjugado com 
o artigo 34º e n. º1 e 2 do artigo 56º da Lei n. º75/2013, 
de 12 de setembro, foram aprovadas, em reunião de 
Câmara Municipal de 05 de julho de 2021, as seguintes 
denominações toponímicas apresentadas pela Comissão 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia de 
Mangualde:
União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha 
Alta:
 - Rua do Maninho, com início na Rua dos Carregais e fim no 
Largo de Santa Rita, na localidade de Santo André;
- Rua da Oliveira Torta, com início no Largo do Paúl e fim na Rua 
do Penedo, na localidade de Santo Amaro de Azurara;
- Rua Cães de Cima, com início no Largo do Paúl e fim na Rua 
do Penedo, na localidade de Santo Amaro de Azurara;
- Caminho da Gândara, com início na Rua Júlio Dinis e fim na 
Avenida Montes Hermínios, na localidade de Mangualde;
- Rua Dr. António Marques Marcelino, com início na Avenida 
Montes Hermínios e fim no entroncamento das ruas, Rua Dr. 
Almeida e Estrada da Estação, na localidade de Mangualde;
- Rua Chão do Rio, com início na Rua Chão do Pomar e sem fim 
definido, na localidade de Oliveira;
- Travessa Quinta da Lavandeira, com início na Rua da 
Lavandeira e sem fim definido, na localidade de Mesquitela;
- Rua da Cerca, com início na confluência da Rua Principal com 
a Rua Dom Nuno Álvares Pereira e fim na Rua de São Paulo 
(Mangualde), na localidade de Ançada;
- Rua da Tapada, com início na Estrada da Roda e sem saída, na 
localidade de Mangualde.
Retificação:
- Rua Dom Nuno Álvares Pereira, com início na Rua Dom 
Nuno Álvares Pereira (Mangualde) e fim na confluência da Rua 
Principal com a Rua da Cerca, na localidade de Ançada.
Para constar, se publicam este Edital e outros de igual teor, que 
vão ser divulgados nos termos habituais.

Paços do Concelho, 08 de julho de 2021
O Presidente da Câmara Municipal
(Elísio Oliveira Duarte Fernandes)

Renascimento nº 804 de 1/8/2021

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 vinte e nove, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas número DEZ-A, deste Cartório Notarial, 
MANUEL HENRIQUE COSTA MARTINS, viúvo, natural 
da freguesia de Santiago de Cassurrães, concelho de 
Mangualde, onde reside na Rua da Cultura, n.º 13, Casal 
de Cima, declarou: 
Que, na qualidade de único interessado e herdeiro de 
Vitória Jesus Do Carmo Júlio Martins, com exclusão de 
outrem, é dono e legítimo possuidor, em comum e sem 
determinação de parte ou de direito, do seguinte bem 
imóvel: 
Metade do prédio urbano, composto por casa de 
habitação, com a área total e coberta de quarenta e dois 
metros quadrados, sito em Casal de Cima, freguesia de 
Santiago de Cassurrães, concelho de Mangualde, com as 
confrontações a Norte, Nascente, Poente e Sul – próprio, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Mangualde, atualmente inscrito na matriz sob o artigo 
1102, da União das freguesias de Santiago de Cassurrães 
e Póvoa de Cervães, que corresponde ao antigo artigo 
997, da extinta freguesia de Santiago de Cassurrães. Que, 
desconhece qualquer outra proveniência matricial para 
além da indicada. Que, aquela metade do prédio urbano 
atrás identificado, veio à sua posse no estado de casado 
com a referida Vitória Jesus do Carmo Júlio Martins, por 
contrato de doação meramente verbal, em que foram 
doadores os seus pais, João Martins e Maximina da Costa 
Melo, casados que foram no regime da comunhão geral 
de bens, e com ultima residência habitual no lugar de 
Casal de Cima, em Santiago de Cassurrães, atualmente 
já falecidos, em dia e mês que não pode precisar, cerca 
do ano de mil novecentos e noventa e cinco, não tendo 
reduzido aquele contrato a escritura pública. 
Desconhecendo quaisquer outros anteriores possuidores. 
Não lhe sendo, por isso, possível a exibição de título formal 
que legitime o seu direito. 
Está conforme com o original. 
Mangualde, vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um.
A Notária,
(Sara Fonseca da Silva Azevedo)
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CRISTINA D’ASCENSÃO ABRANTES, 
falecida a 17 de julho, com 99 anos, 
natural e residente em Contenças de 
Cima. 

DOMICÍLIA DE CARVALHO, falecida 
a 22 de julho, com 96 anos, natural e 
residente em Mesquitela. Era viúva 
do Sr. Daniel Figueiredo e mãe dos Srs. 
Dinis Alfredo de Carvalho Figueiredo (já 
falecido), Diamantino de Figueiredo, José 

Carlos Carvalho de Figueiredo, D. Teresa 
Maria Carvalho de Figueiredo e D. Maria 
Leonor Carvalho de Figueiredo

MARIA DINEIA PAIS SOARES, falecida 
a 22 de julho, com 90 anos, natural de 
Contenças de Baixo e residente em 
Mourilhe. Era casada com o Sr. Fernando 
Marques e mãe das Srªs. D. Rosa Maria 
Soares Marques Tomás, Helena Maria 
Soares Marques Venda, D. Fernanda 
Maria Soares Marques, D. Donzília Maria 
Soares Marques e D. Isabel Purificação 
Soares Marques

MANUEL D’ALBUQUERQUE, falecido 
a 23 de julho, com 92 anos, natural e 
residente em Oliveira. Era tio dos Srs. 
D. Maria José Fernandes Albuquerque e 
Manuel Fernandes Albuquerque

JOAQUIM MANUEL ABRANTES 
GONÇALVES, falecido a 24 de julho, 
com 48 anos, natural de Cubos e 
residente em Santa Comba Dão. 
Era casado com a Srª. D. Isabel Maria 
Castanheira Marques da Silva Gonçalves, 
pai de Guilherme da Silva Gonçalves, filho 
dos Srs. José da Costa Gonçalves e D. 
Laura de Almeida Abrantes e irmão da D. 
Sílvia.

JOSÉ MÁRIO SANTOS, falecido a 27 de 
julho, com 83 anos, natural e residente 
em Casal Mundinho. Era viúvo da Srª. D. 
Fernanda Lopes e pai dos Srs. D. Aurora 
Maria Lopes Santos Amaral, D. Olga 
Maria Lopes Santos, António Rogério 
Lopes Santos e Tiago Lopes Santos

COVID-19
De acordo com os dados disponibilizados pelo 
município, no dia 27 julho, o concelho de Mangualde 
conta com 24 casos ativos de infeção por COVID-19.
O Município apelas a todos para o respeito das regras 
de saúde pública em vigor porque cabe a cada um 
de nós controlar esta 4ª vaga da pandemia e evitar o 
recuo do plano de desconfinamento no concelho.
O Município reforça ainda junto da população o 
cumprimento das normas preventivas divulgadas pela 
Direção-Geral da Saúde
- USO de MÁSCARA
- Lavar as mãos regularmente
- Manter o distanciamento social
- Arejar bem os espaços privados e de acesso público
Como medida preventiva tem vindo a cancelar/adiar 
alguns eventos programados.


