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josué 
rodrigues 
pereira
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 31 de dezembro de 2016, 
com a idade de 80 anos, o Sr. 

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

FuNerÁria FerraZ & aLFredo, Ldª
Meio século 

de experiência, profissionalismo, 
respeito e qualidade
Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 939531990  -  966124596
Dinis Alfredo - 969056617  -  912759659

Machado - 962974658
José Manuel - 963051265

Ezequiel - 967011696
Ângelo - 963901298

Agência - 232613652 - 232612686 www.funerariaferrazealfredo.pt    funeraria.f.a@sapo.pt

Maria 
aLexaNdra 
da CosTa 
espiNho 
peTruCCi 
aLbuquerque

Faleceu na sua residência, no Largo do Rossio 
- Mangualde, no passado dia 31 de dezembro 
de 2016, com 87 anos de idade, a Srª.Drª. Maria 
Alexandra da Costa Espinho Petrucci Albuquerque 
(proprietária da farmácia Espinho Petrucci,- 
Mangualde).
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Dr. Lúcio de Almeida Albuquerque (proprietário 
da farmácia Albuquerque - Mangualde) e mãe 
dos Srs. Engª. Margarida Maria Petrucci Almeida 
Albuquerque Traquete, Drª. Maria Cristina Petrucci 
Almeida Albuquerque,  Engº. João Lúcio Petrucci 
Almeida Albuquerque e D. Maria Alexandra Petrucci 
Almeida Albuquerque Francisco. 
O funeral da saudosa finada teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição do 
Complexo Paroquial, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério de Sezures – Penalva do 
Castelo, onde o corpo 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

CoNCeição 
de jesus 
CabraL

Faleceu na sua residência em Vila Garcia, no 
passado dia 29 de dezembro de 2016, de onde era 
natural, com 87 anos de idade, a Srª. D. Conceição 
de Jesus Cabral.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Carlos 
da Cruz Jardim e mãe dos Srs. Vítor Cabral Jardim, 
Fernando Cabral Jardim, António Manuel Jardim, 
D. Maria Isabel Jardim, D. Maria da Conceição 
Cabral Jardim do Amaral e D. Lucília Cabral Jardim 
Gouveia. 
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Nª. Srª. da Vitória, onde esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo, indo de seguida a 
sepultar no cemitério de Fagilde.
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 dos 
saNTos
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com a 
idade de 91 anos, no passado 
dia 03 de janeiro,  a Srª. D. Ana 
dos Santos, natural de Aldeia 
Nova – Trancoso e residente 

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 
aLMeida 
rodrigues 
NasCiMeNTo
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 02 de janeiro, com a idade 
de 68 anos de idade, a Srª. 

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

Luís Marques
(o ForTe)

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 06 de janeiro, com a idade 
de 87 anos, o Sr. Luís Marques 
(o Forte), residente que foi na 

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

que foi em Chãs de Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Joaquim de Sousa e mãe dos Srs. António Santos 
Sousa, D. Felisbela Santos Sousa Amaral, D. 
Amélia Santos Sousa Ribeiro e Jorge Manuel 
Santos Sousa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária de Chãs de Tavares onde o corpo esteve 
em câmara ardente para a Igreja Paroquial de Chãs 
de Tavares, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Chãs de Tavares, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Dr. Josué Rodrigues Pereira (Conservador aposentado 
do Registo Predial e Comercial de Mangualde e Viseu e 
Diretor do Jornal Noticias da Beira), natural de Vila Cova 
do Covelo e residente que foi em Chãs de Tavares.
O estimado e saudoso extinto era casado com a Sr.ª 
Dr.ª Helena Maria Cabral Rodrigues Pereira (professora 
aposentada da Escola Secundária Felismina Alcântara 
nesta cidade) e pai dos Srs. Dr. João Pedro Cabral 
Rodrigues Pereira, José Pedro Cabral Rodrigues 
Pereira, Eng.º Jorge Miguel Cabral Rodrigues Pereira, 
Dr. Luís Manuel Cabral Rodrigues Pereira e Eng.º Aníbal 
Samuel Cabral Rodrigues Pereira.  
O funeral do saudoso finado teve lugar da Capela 
Mortuária de Chãs de Tavares, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, indo de seguida a sepultar 
no cemitério de Chãs de Tavares, onde o corpo ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

D. Maria Laura Almeida Rodrigues Nascimento, 
natural de Abrunhosa do Mato e residente que foi 
em Fundões.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Carlos Alberto Nascimento e mãe da Srª. D. 
Anabela Rodrigues Nascimento Pinheiro, casada 
com o Sr. Carlos Daniel Marques Pinheiro. 
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª. Eufémia, onde o corpo esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente 
para o cemitério de Santiago de Cassurrães, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Rua Combatentes da Grande Guerra em Mangualde 
de onde era natural.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Madalena de Jesus e pai dos Srs. Henrique 
José de Jesus Marques (ex-funcionário da Coape 
nesta cidade), D. Hermínia da Conceição de Jesus 
Marques Carvalho, José Luís de Jesus Marques, 
Fernando Manuel de Jesus Marques e Vítor Manuel 
de Jesus Marques. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da Nª. Srª. da Conceição onde 
o corpo 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.


