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ALZIRA DE 
AMARAL 
SIMÕES
Faleceu na sua residência em 
Freixiosa, de onde era natural, 
no passado dia 26 de maio, 
com 84 anos de idade, a Srª. 
D. Alzira de Amaral Simões.

A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
Jesus Simões e mãe dos Srs. Alfredo Amaral 
Nunes e João Amaral Nunes (ambos já falecidos).
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão 
da Junta de Freguesia daquela localidade onde 
o corpo esteve em câmara ardente para a Igreja 
Paroquial de Freixiosa, 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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MARÇAL 
AUGUSTO

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio, no passado dia 04 
de junho, com a idade de 92 
anos, o Sr. Marçal Augusto, 
natural e residente que foi em 

Cubos.
O estimado e saudoso extinto era viúvo da Sr.ª D. 
Emília Rosa e pai dos Srs. D. Georgina Rosa de 
Jesus Augusto Almeida, Rogério Almeida Augusto 
e D. Elvira Rosa Almeida Augusto Sousa. 
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja de 
St.ª Marta, onde o corpo esteve em câmara ardente 
e foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres 
indo 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

MARIA 
EMILIA LOPES 
CARVALHO
Faleceu em Leiria, onde 
residia, no passado dia 24 de 
abril, com a idade de 84 anos, 
a Sr.ª D. Maria Emília Lopes 
Carvalho, natural de Cunha 

Baixa.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Jerónimo Albuquerque Azevedo Carvalho e mãe do 
Sr. Dr. Sérgio Manuel Lopes Carvalho.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Tomé, onde esteve em câmara ardente e 
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

jOãO LOPES 
bORGES

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com 76 
anos de idade, o Sr. João 
Lopes Borges, natural e 
residente que foi nesta cidade 

de Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria da Piedade Santos Almeida e pai do Sr. 
Engº. Carlos Alberto Santos Lopes (funcionário da 
Câmara Municipal de Lisboa).
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 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

MARIA LAURA 
ALVES DA 
SILVA MARTINS
Faleceu com a idade de 71 
anos, no passado dia 11 de 
junho, a Srª. D. Maria Laura 
Alves da Silva Martins (Lálá), 
natural do Porto e residente 

que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Vítor Manuel Mendes Oliveira Martins e mãe 
dos Srs. D. Maria Fernanda Alves da Silva Martins 
Sarmento, casada com o Sr. Alberto Sarmento e 
José António Alves da Silva Martins, casado com a 
Srª. D. Marta Monteiro.
O funeral da saudosa finada teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição onde 
esteve em câmara ardente e foram celebradas as 
últimas cerimónias fúnebres, indo de seguida a 
sepultar no cemitério de Mangualde, 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
IVETE ESTEVES MEXIA DA GRAÇA, 
78 anos de idade, viúva de Albertino dos 
Santos, natural de Nisa e residente em 

MARIA DE JESUS, 89 anos de idade, 
natural e residente em Vila Seca - Chãs 
de Tavares, viúva de Raúl Ferreira Léria, 
sepultada no cemitério de Chãs de Tavares

Mangualde, sepultada no cemitério de 
Mangualde

ZULMIRA MARIA NUNES DOS SANTOS 
FERREIRA, 51 anos de idade, casada 
com Fernando Jorge Ferreira, residente 
em Felgueiras e natural de Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde

MARIA ADELAIDE CORREIA SOARES MARQUES, 
75 anos de idade, casada com Guilherme Marques, 
natural de Darei, sepultada no cemitério de Mangualde

MARIA LEONOR SOUSA, 80 anos de idade, natural 
de Fornos de Maceira Dão, sepultada no cemitério de 
Fornos de Maceira Dão

ANTÓNIO ALMEIDA RODRIGUES, 46 anos de 
idade, natural e residente em Mangualde, sepultado no 
cemitério de Mangualde


