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albano da 
silva cabral 
pinto

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, 
no passado dia 4 de dezembro, com 85 anos de 
idade, o Sr. Albano da Silva Cabral Pinto, natural e 
residente que foi em Germil.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª D. 
Fernanda Martinho Pinto e pai dos Srs. D. Ilidia 
Maria Martinho Pinto, D. Maria Helena Cabral 
Pinto (Proprietária do Estabelecimento Tesourinha, 
nesta cidade), D. Maria Adelaide Pinto Cabral e 
Diamantino Cabral Pinto.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de Germil, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério de Germil, 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

ana dE JEsUs 
GonÇalvEs

Faleceu no passado dia 4 de dezembro, no Hospital 
de S. Teotónio em Viseu, com 89 anos de idade a 
Srª D. Ana de Jesus Gonçalves, natural e residente 
que foi em Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. João 
Fortunato Pisco e mãe das Srªs. D. Maria Luísa 
Gonçalves Pisco Costa, D. Maria da Conceição 
Gonçalves Pisco e D. Maria Isabel Gonçalves Pisco 
Marques (Proprietária da pastelaria Doce Recanto 
em Moimenta de Maceira Dão)
O funeral da saudosa extinta, teve lugar da capela 
mortuária daquela localidade, onde o corpo esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério de Moimenta de 
Maceira Dão.
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 dE 
lUrdEs 
santos coUto

Faleceu em Tabosa, no passado dia 9 de dezembro, 
com 71 anos de idade, a Srª. D. Maria de Lurdes 
Santos Couto, natural e residente na Roda.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Mário 
Rodrigues e mãe dos Srs. Humberto Constantino 
Couto Rodrigues e António Pedro Couto Rodrigues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
de Santo António na Roda, onde o corpo esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, para o 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 Funerária Pais

João dE 
alMEida

Faleceu na sua residência na Rua Azurara da Beira 
em Mangualde, no passado dia 11 de dezembro, 
com a idade de 84 anos, o Sr. João de Almeida 
(comerciante nesta cidade), natural dos Matados.
O estimado e saudoso finado era casado com 
a Sr.ª D. Maria das Dores Lopes e pai dos Srs. 
Eng. António João Lopes Almeida, Carlos Alberto 
Lopes Almeida e Francisco Manuel Lopes Almeida 
(sócios-gerentes da firma Joia da Beira) e Dr.ª Ana 
Paula Lopes Almeida Salselas.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da N.ª Sr.ª 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 
cidade.
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

JosEfina dE 
JEsUs coElho

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, com 
a idade de 83 anos, a Sr.ª D. Josefina de Jesus 
Coelho, natural e residente que foi em Gandufe.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Herminio Loureiro Lopes e mãe dos Srs. D. Maria 
Fernanda Jesus Loureiro, António Duarte Coelho 
Lopes, D. Maria de Lurdes Coelho Lopes Amaral, 
D. Maria Flávia Coelho Lopes Oliveira, D. Maria de 
Fátima Coelho Lopes Marques e D. Maria Alice 
Coelho Lopes Albuquerque.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Nª. Srª. dos Verdes, em Gandufe, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério da freguesia de Espinho, 
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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falEcEraM ainda
JOAQUIM MARTINS, 73 anos de idade, 
casado com Maria Amélia Almeirim 
Ferreira Martins, natural e residente em 
Mourilhe, sepultado no cemitério de 
Mesquitela

MANUEL PINA SÃO BENTO, 70 
anos de idade, casado com Georgina 
Fernandes da Cunha, natural de Nesprido 
e residente em Fagilde, sepultado no 
cemitério de Fagilde

FRANCISCO MANUEL PEREIRA VIEGAS, 61 anos 
de idade, casado com Isabel de Fátima Loureiro da 
Costa Viegas, natural de Chãs de Tavares e residente 
em Mangualde, sepultado no cemitério de Mangualde

CORRIGENDA
Na notícia de falecimento do Sr. Carlos Manuel Loureiro 
Marques, publicada na nossa edição de 1 de novembro, 
ocorreu um lapso, do qual nos penitenciamos, onde se 
lê, faleceu em Londres no passado dia 18 de Outubro, 
deve ler-se “faleceu em Londres no passado dia 6 
de Outubro”.
À família e aos nossos leitores as nossas sinceras 
desculpas

JÁ paGoU a sUa 

assinatUra?


