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joaquim 
carvalho de 
amaral
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 20 de junho, com 83 
anos de idade, o sr. Joaquim 
Carvalho de Amaral, natural e 

residente que foi em Mesquitela.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria da Graciosa Carvalho e pai dos Srs. 
António Augusto Carvalho Amaral, José Amílcar 
Carvalho Amaral, D. Maria da Glória Carvalho 
Amaral Figueiredo, Mário Francisco Carvalho 
Amaral, D. Aida Maria Carvalho Amaral Morais e 
Paulo Alexandre Carvalho Amaral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de S. Mamede em Mesquitela, onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente indo de seguida a sepultar 
no cemitério daquela 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
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joSé 
berNardiNo 
marqueS doS 
SaNToS
Faleceu em Póvoa de Espinho, 
onde residia, no passado dia 
20 de junho, com 75 anos de 

idade, o Sr. José Bernardino Marques dos Santos, 
natural de Santa Luzia - Mangualde. 
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Alice Santos Casegas e pai da Srª. D. Maria 
de Lurdes Casegas Marques Santos Almeida, 
casada com o Sr. Carlos Alberto Lopes de Almeida 
(sócio gerente da empresa, Joia da Beira, nesta 
cidade) e avô dos Srs. D. Ana Isabel Casegas 
Marques Almeida e João Carlos Casegas Marques 
Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria em Póvoa de 
Espinho onde o corpo esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no Cemitério da Freguesia de 
Espinho, 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 Fer-
raz & Alfredo

meu querido Pai, NoSSo querido avÔ, 
meu querido biSavÔ,
Ainda não acreditamos que partiste. Ainda olhamos 
para a porta à espera que entres com o teu sorriso, 
ansioso por saber o que é o almoço. Mas tu não 
chegas, porque sem que nada o fizesse prever, 
Deus levou-te para junto da nossa Queridinha. 
Assim de repente, sem aviso, sem tempo para 
despedidas…
Continuarás a ser o nosso Porto de abrigo, mas 
agora em forma de Oração. Iremos sempre recorrer 
a ti, pedir o melhor conselho, a melhor orientação, 
continuarás a ser o nosso guia como sempre foste.
A todos os que lêem estas palavras, dêem crédito 
àquele cliché básico que diz para aproveitarmos 
cada segundo com os que amamos, porque nunca 
sabemos quando será o último.
Descansa em paz “Capitão”

ALEXANDRE COELHO, 78 anos de 
idade, natural e residente em Santo 
André, sepultado no cemitério de 
Mangualde

ANTÓNIO DA SILVA, 87 anos de 
idade, viúvo de Maria Fernanda Pais, 
natural de Castelo de Penalva e 
residente em Mangualde, sepultado 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

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

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

JOSÉ DA SILVA, 89 anos de idade, 
viúvo de Rufina Aureliana Rodrigues, 
natural e residente em Santo André, 
sepultado no cemitério de Mangualde

NASCIMENTA DA COSTA, 93 anos de 
idade, viúva de Francisco Inácio, natural 
de Cativelos e residente em Póvoa de 
Cervães, sepultada no cemitério de 
Póvoa de Cervães

ESTER DA SILVA PEREIRA, 87 
anos de idade, natural e residente em 
Vila Corça - Povolide, sepultada no 
cemitério de Povolide

Faleceram aiNda

maria 
virGiNia 
moraiS
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com 80 
anos de idade, a Srª. D. Maria 
Virgínia Morais, natural de 
Ventosa – Vouzela e residente 

que foi no Lar Morgado do Cruzeiro nesta cidade de 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. António 
de Jesus Dias e mãe do Sr. Fernando Morais 
(residente no Bairro de S. João – Mangualde).
O funeral da saudosa extinta realizou-se 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 Ventosa – 
Vouzela, 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

MISSA DE 7º DIA - Alexandre Coelho
Sábado, dia 02, 18:00 horas, Igreja Matriz
MISSA DE 7º DIA - António da Silva
Sábado, dia 02, 18:00 horas, Igreja Matriz
MISSA DE 30º DIA - João Lopes Borges
Sábado, dia 02, 18:00 horas, Igreja Matriz

doiS deTidoS Por TrÁFico de 
eSTuPeFacieNTeS 
Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde 
detiveram no dia 28 de junho, em Mangualde, dois homens 
de 18 e 22 anos, por tráfico de estupefacientes praticado 
nas imediações das escolas daquela localidade.
As detenções ocorreram na sequência de várias diligências 
de investigação criminal que culminaram com uma busca e 
na apreensão de: Dez doses de haxixe; Quatro telemóveis; 
Três navalhas; Várias embalagens para a separação 
e acondicionamento de estupefaciente; 45 euros em 
numerário.
No âmbito do mesmo processo foram ainda identificados 
nove consumidores de estupefacientes.
Os  detidos estão foram presentes no Tribunal Judicial de 
Mangualde.


