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adélia luísa 
de jesus pais

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 15 de setembro, com 84 
anos de idade, a Srª. D. Adélia 
Luísa de Jesus Pais, natural e 

residente que foi em Tibalde.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
José Ferreira Peixoto e mãe dos Srs. António Alberto 
Ferreira Peixoto, José Manuel Pais Ferreira Peixoto 
e Sérgio Pais Peixoto.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Domingos onde 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 
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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jOaquiM de 
CaRvalhO

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 21 de setembro, 
com 80 anos de idade, o Sr. 
Joaquim de Carvalho, natural 

do Barreiro e residente que foi nesta cidade de 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Amélia Ferreira Pedro e pai dos Srs. D. 
Maria do Carmo Ferreira Carvalho, Augusto Manuel 
Carvalho, José Ferreira Carvalho, D. Etelvina 
Ferreira Carvalho Figueiredo e de António Ferreira 
Carvalho.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial onde esteve em câmara 
ardente e foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres 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

CaRlOs 
albeRTO 
MaRques
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 28 de setembro, com a 
idade de 68 anos, o Sr. Carlos 
Alberto Marques, natural e 

residente que foi em Gandufe.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Ana Marques e pai dos Srs. António Alberto 
Marques e Luís Alberto Marques. 
O funeral teve lugar da Igreja da N.ª Sr.ª dos 
Verdes, onde em câmara ardente e foi celebrada 
missa de corpo presente indo de seguida a sepultar 
no cemitério 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 Ferraz 
& Alfredo

OCTaCíliO 
de lOuReiRO 
albuqueRque
Faleceu na sua residência 
em Espinho de onde era 
natural, no passado dia 27 
de setembro, com 90 anos 
de idade, o Sr. Octacílio de 

Loureiro Albuquerque.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Olga Marques Loureiro e pai dos Srs. Alberto 
de Loureiro Albuquerque, António Ilídio Loureiro 
Albuquerque e Carlos Fernando Loureiro 
Albuquerque. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
S. Sebastião em Espinho, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério 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 Ferraz 
& Alfredo

ORAÇÃO
Eu me entrego a Jesus
À Santíssima luz, ao Santíssimo Sacramento
Às três relíquias que tem dentro,
Às três missas do Natal, que me não encontre mal,
Maria Santíssima seja sempre comigo,
O Anjo da minha guarda me guarde e me livre as 
astúcias de Satanás.

PN AM
Oração escrita cerca de duas horas antes do seu 
falecimento

CASSILDA DE JESUS, 87 anos de 
idade, casada com António Marques da 
Fonseca, natural e residente em Fornos 
de Maceira Dão, sepultada no cemitério 
de Fornos de Maceira Dão

GRACINDA DE JESUS, 95 anos de 
idade, viúva de José de Almeida, natural 
de Trancoselos – Penalva do Castelo 
e residente em Quintela de Azurara, 
sepultada no cemitério de Quintela de 
Azurara

MARIA AUGUSTA DORES FERREIRA, 
76 anos de idade, viúva de Manuel 
Ferreira Maria, natural e residente em 
Mangualde, sepultada no cemitério de 
Mangualde

FaleCeRaM aiNda

ANTÓNIO D’ABRANTES NEVES, 84 anos de idade, 
casado com Alcina Rodrigues Azevedo, natural de 
Lobelhe do Mato e residente em Mangualde

DELMIRO ALMEIDA ALBUQUERQUE, 78 anos de 
idade, viúvo de Ilídia Ferreira Marques Albuquerque, 
natural e residente em Mesquitela, sepultado no 
cemitério de Mesquitela

iNauGuRaÇÃO de NOvO 
espaÇO COMeRCial 
No dia 3 de outubro, dia em que também festejava o 
seu aniversário, abriu um novo espaço de decoração 
no edifício da COAPE a D. Carla Sofia.
A Florista Carla, encontra-se no mercado há já 15 
anos. Durante este período vinha desenvolvendo o 
seu negócio na sua residência em Tibaldinho, agora, 
e depois de já ter durante algum tempo um pequeno 
espaço, também no edifício da COAPE, abre um maior 
e com comodidade para receber as solicitações dos 
seus clientes.
Do seu negócio faz parte a decoração de Quintas 
para eventos, festas de casamentos, etc., além do 
fornecimento dos Hospitais de Coimbra, Aveiro e 
Viseu.
Carla Sofia, começou sozinha no negócio. Atualmente 
conta com a ajuda do marido Sr. Herculano Oliveira e 
da filha, nos tempos livres.
Como refere a proprietária da Florista Carla ao nosso 
jornal, é preciso ter amor pelo que se faz e gostar da 
arte, coisa que não é muito valorizada em Portugal.
A finalizar, deixa um agradecimento aos clientes e 
amigos na esperança que saiam sempre satisfeitos 
com o trabalho realizado no seu estabelecimento.


