
GERAL 01515 de Maio de 2016

mário gomes 
cabral
Faleceu no passado dia 3 
de Maio de 2016, com 53 
anos de idade, tendo sido 
residente em Casal Mundinho 
– Santiago de Cassurrães, o 
Sr. Mário Gomes Cabral.

Era filho do Sr. Américo Cabral (já falecido) e 
D. Ester Lopes Gomes, casado com D. Maria 
Fernanda Cabral Matias e pai de Ana Cristina 
Matias Cabral e de Tânia Patrícia Matias Cabral.
O corpo esteve em câmara ardente na Capela 
Mortuária de Santiago de Cassurrães e foi 
sepultado no cemitério da mesma localidade.

agraDecimeNTos
Sua mãe, esposa, filhas, irmãs e irmão, na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente como seria seu desejo, 
vêm por este meio agradecer a todos quantos se 
solidarizaram com eles neste momento de dor, bem como 
a todos que de qualquer modo, lhes manifestaram o seu 
pesar e se dignaram acompanhar o seu saudoso extinto 
à sua última morada.

Funeral a cargo da Agência Mon-
teiro e Castro
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josé maNUel 
Tavares 
soares
Faleceu na Alemanha, no 
passado dia 02 de maio, com 
55 anos de idade, o Sr. José 
Manuel Tavares Soares, natural 
de Abrunhosa a Velha.

O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Julieta Frutuoso Santos Soares e pai 
dos Srs. Miguel dos Santos Soares e Daniel Santos 
Soares.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição do 
Complexo Paroquial onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

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 Ferraz 
& Alfredo

aNTóNio 
Dos saNTos 
coelho
Faleceu na Alemanha, no 
passado dia 04 de maio, 
com 80 anos de idade, o Sr. 
António dos Santos Coelho, 
natural de Povolide - Viseu 

e residente que foi em Fornos de Maceira Dão – 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Lucinda Jesus Ferreira e pai dos Srs. José 
Carlos Ferreira dos Santos e D. Maria Fernanda 
Ferreira dos Santos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
de S. Tomás esteve em câmara ardente, para a 
Igreja Paroquial de Fornos de Maceira Dão, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério local, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

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 Ferraz 
& Alfredo

maria 
roDrigUes 
gomes
Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 08 de maio com 
95 anos de idade, a Srª. D. 
Maria Rodrigues Gomes, 

natural de Sezures – Penalva do Castelo e 
residente que foi em Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Abel 
Rodrigues e mãe dos Srs. António Rodrigues 
Gomes e Daniel Rodrigues (já falecido). 
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária onde esteve em câmara ardente para 
a Igreja Paroquial de Nª. Srª. das Neves em 
Moimenta de Maceira Dão, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, indo de seguida a 
sepultar no cemitério daquela localidade.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

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 Ferraz 
& Alfredo

maNUel 
FerNaNDes
Faleceu na sua residência em 
Santo António dos Cavaleiros 
- Lisboa, no passado dia 
08 de maio, com a idade 
de 79 anos, o Sr. Manuel 
Fernandes, natural de Oliveira 

– Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Rosa do Carmo Santos Fernandes e pai 
dos Srs. Francisco Augusto dos Santos Fernandes, 
Diamantino José Santos Fernandes e D. Maria 
Teresa Santos Fernandes. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente 
indo em seguida a sepultar no cemitério desta 
cidade, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

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 Ferraz 
& Alfredo

câNDiDa 
rosa lopes 
Dos saNTos
Faleceu na sua residência 
em Mangualde, com a idade 
de 80 anos, a Srª. D. Cândida 
Rosa Lopes dos Santos.
A estimada e saudosa finada 

era casada com o Sr. António dos Santos (gerente 
aposentado da C. G. D. desta cidade) e mãe dos 
Srs. António Luis Lopes Santos e D. Nazaré do 
Carmo Lopes Santos Domingues. 
O funeral teve lugar da Capela Mortuária da Igreja 
da Nª. Srª. da Conceição no Complexo Paroquial 
onde o corpo esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente indo de 
seguida a sepultar no cemitério desta cidade, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

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 Ferraz 
& Alfredo

Faleceram aiNDa

feira, dia 17, saindo da capela mortuária pelas 16:00 horas 
para a Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª das Neves onde será 
celebrada missa de corpo presente, indo a seguir a sepultar 
no cemitério daquela localidade

BELMIRA DOMINGOS DE MELO AuGuSTO, 86 anos, 
viúva de Arlindo Augusto, natural de Quintela de Azurara e 
residente em Freixiosa, sepultada no cemitério de Quintela 
de Azurara

INÁCIO DA COSTA PAES PARALTA, 89 anos, casado com 

Maria Emilia, natural e residente em Mangualde, sepultado 
no cemitério de Mangualde

ANTÓNIO MANuEL REBELO DE LOuREIRO, 46 anos, 
solteiro, natural e residente em Tibaldinho, sepultado no 
cemitério de Alcafache

MISSAS
7º DIA 
JERÓNIMO GOMES FERNANDES PEIXOTO, terça feira, 
dia 17 de maio, 20h30, Igreja de Vila Garcia

JERÓNIMO GOMES FERNANDES PEIXOTO, 
80 anos, natural e residente em Vila Garcia, 
sepultado no cemitério de Fagilde

JOSÉ SOuSA ALMEIDA, 63 anos, casado 
com Maria Helena Henriques Oliveira, natural 
de Chãs de Tavares e residente em Guimarães 
de Tavares, sepultado no cemitério de Chãs de 
Tavares

RAMIRO DA CRuz LOPES, 91 anos, natural 
de Mangualde e residente em Moimenta de 
Maceira Dão, casado com a Sr.ª D Hermínia 
Jesus Gonçalves. O funeral realiza-se, terça-


