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NECROLOGIA/pUB.
ANTÓNIO GEIRINHAS
BEATO

Fal e c e u n o p a s s a d o di a
13/05/2018, António Geirinhas Beato, casado com 94
anos de idade, era natural e
residente em Lousa. O funeral
realizou-se no dia seguinte para
o cemitério da localidade.
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha, genro, netos e restantes familiares na
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm por
este meio agradecer a todas as
pessoas que participaram na
missa de corpo presente, e que
acompanharam o nosso ente
querido á sua última morada,
ou que de qualquer outra forma
manifestaram o seu pesar.
AGRADECIMENTO
ESPECIAL
Os familiares de António Geirinhas Beato vêem por este
meio agradecer á enfermeira
Helena pelo apoio que nos foi
dado e pela dedicação com que
sempre cuidou do nosso ente
querido.
A todos o nosso Bem�Haja.
Agª. Fun. Mendonça
Alcains
Telf: 272 106 463/918 984 233
925045940

MARIA HERMÍNIA
NUNES RODRIGUES

Faleceu no passado dia 14 de
Maio, Maria Hermínia Nunes
Rodrigues de 84 anos, natural
de Vale Das Ovelhas - Santo
André Das Tojeiras e residente
em Mem Martins.
AGRADECIMENTO
Seu filho, nora, netos e restante
família na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente, vêm
por este meio agradecer a todas
as pessoas que acompanharam
a sua ente querida à sua última
morada, ou que de qualquer
outra forma lhes manifestaram
o seu pesar.
A todos, o nosso Bem�Haja.
MISSA DE 7.º DIA
Participa-se que será celebrada
Missa de 7º Dia, sexta-feira dia
25 de Maio pelas 20h00 na
Igreja Matriz de Santo André
Das Tojeiras.
Desde já se agradece a todos
quantos participarem neste
ato.
Funeralbi – Agência Funerária
800 207 915; 966281568
geral@funeralbi.pt
6000-129 Castelo Branco

ISABEL MARIA
NORBERTA CAETANO

HERMÍNIA DE JESUS

Faleceu no passado dia 12 de
Maio, Isabel Maria Norberta
Caetano com 63 anos, natural e
residente em Castelo Branco.
AGRADECIMENTO
Suas filhas, netos, família e
amigos na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente, vêm
por este meio agradecer a todas
as pessoas, que acompanharam
a sua ente querida à sua última
morada, ou que de qualquer
outra forma lhes manifestaram
o seu pesar.
A todos, o nosso Bem�Haja.

Faleceu no passado dia 09 de
Maio, Hermínia De Jesus de
90 anos, natural de Admoço - Cambas e residente no
Orvalho.
AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genro, netos
e restante família na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas
que acompanharam a sua ente
querida à sua última morada,
ou que de qualquer outra forma lhes manifestaram o seu
pesar.
A todos, o nosso Bem�Haja.

Funeralbi – Agência Funerária
800 207 915; 966281568
geral@funeralbi.pt
6000-129 Castelo Branco

Funeralbi – Agência Funerária
800 207 915; 966281568
geral@funeralbi.pt
6000-129 Castelo Branco

ANTÓNIA DE JESUS

Faleceu no passado dia 11 de
Maio, Antónia de Jesus de 90
anos, natural da Mata e residente em Escalos de Baixo.
AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genro, netos
e restante família na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas
que acompanharam a sua ente
querida à sua última morada,
ou que de qualquer outra forma lhes manifestaram o seu
pesar.
A todos, o nosso Bem�Haja.
Funeralbi – Agência Funerária
800 207 915; 966281568
geral@funeralbi.pt
6000-129 Castelo Branco

ARMINDA DOS ANJOS
DA CONCEIÇÃO
ESTEVES SILVEIRA
1.º Ano de Eterna Saudade
17-05-2018

Na certeza de um amor
que não acaba,
vivemos com a força
que nos deixaste
e com o sorriso
que nunca perdeste
amar-te-emos para sempre
Teu marido e ﬁlha

APOLINARIO TAVARES MATOS ALMEIDA
19/01/1950 - 02/05/2018

Nesta Vida Crescemos, Vivemos
e Partimos.
Acredito que a morte existe é
pura e simplesmente uma passagem para o Mais Além!
Espero que a Vida te tenha dado
algum Reconforto e Obrigado
pelo Passado... , Pelo presente...
e que descanses em Paz.
Estou grato pelos momentos importantes que podemos partilhar
nesta vida.
Em nome da tua família, da Tia
Fernanda, da Tia Maria, do Primo Ito da minha Mãe e de
todos aqueles que te conheciam desejo-te um bom começo
na vida Eterna.
Descansa em Paz.
Don Paulo Def Joaquim (Péle)
DAVIDE PIRES
BARRETO

Ag.ª Fun. Cabaço, Lda.
272545236; 917597600
Rua de Santana, nº. 459
6030-230 Vila Velha de Ródão

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS
JUSTIFICAÇÃO

Certiﬁco que por escritura de doze de Maio de dois mil e dezoito, no Cartório Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão
Santos, lavrada de folhas sessenta e uma a folhas sessenta e
três, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos
e quarenta e sete - F, compareceram: CELESTE JOAQUINA
MENDES TAVARES e marido FERNANDO TAVARES, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de Sobral, concelho de Oleiros, ele da freguesia de Socorro,
concelho de Lisboa, residentes habitualmente na Rua Elias Garcia,
número 285, primeiro direito, freguesia de Venteira, concelho da
Amadora, contribuintes ﬁscais, respectivamente, 121.983.633 e
121.983.625, E DECLARARAM:
Que os seus representados são donos com exclusão de outrem
do prédio rústico, sito em Ladeira da Horta, freguesia de Sobral,
concelho de Oleiros, com a área de três mil metros quadrados,
composto de pastagem com oliveiras, a confrontar de norte com a
barroca, sul e poente com Júlio Fernandes dos Santos e nascente
com Ângelo Mendes, inscrito na matriz sob o artigo 2567 que
provém do artigo 59, não descrito na Conservatória.
Que possuem o referido prédio em nome próprio desde mil
novecentos e oitenta e três, já no estado de casados, por partilha
meramente verbal por óbito dos pais da justiﬁcante mulher João
Mendes e mulher Emília Joaquina, residentes que foram no lugar de
Leiria do Meio, freguesia de Sobral, concelho de Oleiros, cujo título
não dispõem. Cartório Notarial da Sertã, 12 de Maio de 2018.
A Notária
Teresa Valentina Santos

ANTÓNIO MARTINS

JOÃO DOMINGOS
TELES ROBALO

SIMÃO ALMEIDA
GOMES

Faleceu no passado dia 10 de
maio de 2018, Simão Almeida
Gomes, de 82 anos, natural e
residente em Vermum�Fratel.
O funeral realizou-se para o cemitério de Cebolais de Cima.
AGRADECIMENTO
Filhos, noras, genros, netos,
bisnetos e restante família, na
impossibilidade de o fazerem
pessoalmente como seria seu
desejo, vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas
que acompanharam o seu ente
querido à sua última morada ou
que de qualquer outra forma
manifestaram o seu pesar.
A todos o nosso Bem�Haja.

17 MAIO 2018

Faleceu no passado dia 12 de
Maio, João Domingos Teles
Robalo de 67 anos, natural de
Escalos De Cima e residente
em Escalos de Baixo.
AGRADECIMENTO
Sua mãe, irmã, filho, nora,
genro, netos e restante família
na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm por
este meio agradecer a todas as
pessoas que acompanharam o
seu ente querido à sua última
morada, ou que de qualquer
outra forma lhes manifestaram o seu pesar.
A todos, o nosso Bem�Haja.
Funeralbi – Agência Funerária
800 207 915; 966281568
geral@funeralbi.pt
6000-129 Castelo Branco

Faleceu no passado dia 10 de
maio de 2018 em Castelo Branco, Davide Pires Barreto de 78
anos, natural de Serrasqueira e
residente em Oeiras. O funeral
realizou-se para o cemitério de
Serrasqueira.
AGRADECIMENTO
Esposa, filha, netas e restante
família, na impossibilidade
de o fazerem pessoalmente
como seria seu desejo, vêm por
este meio agradecer a todas as
pessoas que acompanharam o
seu ente querido à sua última
morada ou que de qualquer
outra forma manifestaram o
seu pesar.
A todos o nosso Bem�Haja.
Ag.ª Fun. Cabaço, Lda.
272545236; 917597600
Rua de Santana, nº. 459
6030-230 Vila Velha de Ródão

Faleceu no passado dia 10 de
Maio, António Martins de 88
anos, natural e residente em Carregais - Montes da Senhora.
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho, netos e restante família na impossibilidade de o fazerem pessoalmente,
vêm por este meio agradecer
a todas as pessoas que acompanharam o seu ente querido
à sua última morada, ou que
de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar.
A todos, o nosso Bem�Haja.
Funeralbi – Agência Funerária
800 207 915; 966281568
geral@funeralbi.pt
6000-129 Castelo Branco

MARIA JOSÉ
GARRANCHO
DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

AVISO N.º 28/2018
Luís Manuel dos Santos Correia, Presidente da Câmara
Municipal faz saber que, em cumprimento do disposto no
n.º 6 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio, a Câmara Municipal de Castelo Branco deliberou,
por unanimidade, na sua reunião pública do Órgão Executivo, realizada em 20 de abril de 2018, prorrogar o prazo
da Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão
Norte – Castelo Branco por um período de 12 meses, contabilizados a partir do ﬁnal do prazo previamente estabelecido na reunião realizada em 17 de março de 2017. Mais
deliberou determinar a publicação no Diário da República,
a divulgação na comunicação social e no sítio da Câmara
Municipal de Castelo Branco, do aviso que divulgue o teor
da presente deliberação, nos termos do disposto no n.º1
do artigo 76º do referido diploma.
Paços do Município de Castelo Branco, 20 de abril de
2018
O Presidente da Câmara
Dr. Luís Manuel dos Santos Correia

Faleceu no pa s sado dia
13/05/2018 em Almeida, Maria José Garrancho de Oliveira
viúva com 81 anos de idade, era
natural e residente em Alcains.
O funeral realizou-se no dia
seguinte para o cemitério de
Alcains.
AGRADECIMENTO
A família na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente, vêm
por este meio agradecer a todas
as pessoas que participaram na
missa de corpo presente e que
acompanharam a nossa ente
querida á sua última morada,
ou que de qualquer outra forma
manifestaram o seu pesar.
A todos o nosso Bem�Haja.
Agª. Fun. Mendonça
Alcains
Telf: 272 106 463/918 984 233
925045940

