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ramiro da 
cruz lopes

Faleceu no Hospital Cândido 
de Figueiredo em Tondela, 
no passado dia 15 de maio, 
com a idade de 91 anos, o Sr. 
Ramiro da Cruz Lopes, natural 

de Mangualde e residente que foi em Moimenta de 
Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Hermínia Jesus Gonçalves e pai dos Srs. D. 
Cassilda Ascensão Gonçalves Lopes Calhegas, D. 
Natália Maria Gonçalves Lopes Marques e João 
Manuel Gonçalves Lopes.
O funeral teve lugar da capela mortuária de 
Moimenta do Dão, onde o corpo esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª 
das Neves em Moimenta de Maceira Dão, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério daquela localidade, 
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
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josé sousa 
almeida

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 12 de maio, com a idade 
de 63 anos, o Sr. José Sousa 
Almeida, natural de Chãs 

de Tavares e residente que foi em Guimarães de 
Tavares.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Maria Helena Henriques Oliveira e pai dos 
Srs. Leonel José Oliveira Almeida e Nuno Ricardo 
Oliveira Almeida.
O funeral teve lugar da Capela Mortuária de 
Guimarães de Tavares, onde o corpo esteve em 
Câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Chãs de Tavares, 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

maNuel josé 
heNriques

Faleceu na sua residência em 
Casal Mundinho – Santiago 
de Cassurrães, no passado 
dia 24 de maio, com a idade 
de 60 anos, o Sr. Manuel 

José Henriques (antigo funcionário da Farmácia 
Albuquerque nesta cidade), natural de Mesquitela.
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Maria José Tomás Henriques e pai do Sr. Engº. 
José Manuel Tomás Henriques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães, onde o corpo 
esteve em câmara ardente e foram celebradas as 
últimas cerimónias fúnebres, 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

aNTóNio de 
almeida

Faleceu com a idade de 87 
anos, no passado dia 29 de 
maio, o Sr. António de Almeida 
(António Gaio), natural de S. 
Cosmado e residente que foi 

na Lavandeira – Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Madalena Augusta de Sousa e pai dos Srs. 
António Sousa Almeida, Afonso Sousa Almeida, 
Joaquim Sousa Almeida, Adelino Sousa Almeida. 
D. Maria da Conceição Sousa Almeida, D. Maria da 
Glória Sousa Almeida e João Sousa Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Nª. Srª. da Conceição no Complexo 
Paroquial, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente indo de seguida 
a sepultar no cemitério desta localidade, 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

aveliNo 
auGusTo 
NuNes
Faleceu no hospital de Aveiro 
no passado dia 28 de Maio 
com 82 anos de idade, o 
Sr. Avelino Augusto Nunes, 
natural de Mangualde e 

residente na Alagoa – Águeda.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria da Conceição Macedo Teixeira e pai das 
Srs. D. Isaura da Conceição Teixeira Nunes e D. 
Sílvia Marina Teixeira Nunes Rodrigues.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da capela 
mortuária da igreja de Águeda onde o corpo esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente indo de seguida a sepultar no cemitério 
do São Pedro - Águeda.
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 de Castilho - Funerária Lda
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Faleceram aiNda
MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, 84 
anos de idade, casado com Maria Amélia 
Leal de Almeida, natural de Abrunhosa 
a Velha e residente em Santo Amaro 
de Tavares, sepultado no cemitério de 
Abrunhosa a Velha

ANA NUNES DE LOUREIRO, 100 anos 
de idade, viúva de Amadeu Pereira, natural 
e residente em Moimenta de Maceira Dão, 
sepultada no cemitério de Moimenta de 
Maceira Dão

ALZIRA DE AMARAL SIMÕES, 84 
anos de idade, viúva, natural e residente 
em Freixiosa, sepultada no cemitério de 
Freixiosa

JOAQUIM DOMINGOS, 75 anos de idade, casado com 
Maria Ester Mateus, natural e residente em Corvaceira, 
sepultado no cemitério de Corvaceira

JÚLIO DE JESUS MONTEIRO, 79 anos, viúvo, natural 
e residente em Tibaldinho, sepultado no cemitério de 
Alcafache

LUCINDA DE JESUS, 88 anos de idade, casada com 
Alberto da Fonseca, natural e residente em Fornos 
de Maceira Dão, sepultada no cemitério de Fornos de 
Maceira Dão

MARIA AUGUSTA, 83 anos de idade, viúva de José 
Maria, natural de Ferreira de Aves - Sátão e residente 
em Mangualde, sepultada no cemitério de Mangualde

jÁ paGou a sua 
assiNaTura?

se jÁ, o Nosso 
muiTo oBriGado


