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maria 
laura 
duarte 
marques 
rodrigues

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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Faleceu no Lar N.ª Sr.ª do Amparo nesta cidade, no 
passado dia 08 de janeiro, com a idade de 83 anos, 
a Sr.ª D. Maria Laura Duarte Marques Rodrigues, 
natural e residente que foi em Abrunhosa do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
Rodrigues Pais e mãe dos Srs. Eng. João Pedro 
Marques Rodrigues, Eng. José António Marques 
Rodrigues e Luís Manuel Marques Rodrigues. 
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria onde esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério de Abrunhosa do Mato, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

laura 
NuNes 
d’almeida

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

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no passado dia 17 de janeiro, com 99 anos de idade, a Srª. D. 
Laura Nunes D’Almeida. Também, nesse mesmo Hospital, faleceu no dia 25 de janeiro, com 97 anos de idade, 
seu marido, o Sr. António D’Abrantes Cabral. O casal falecido era natural e residente em Abrunhosa do Mato.
Os estimados e saudosos finados eram pais dos Srs. D. Maria Fernanda Nunes Cabral Costeira, Luís Manuel 
Nunes Cabral e Sílvio António Nunes Cabral.
Os funerais dos saudosos extintos tiveram lugar da Igreja do Imaculado Coração de Maria onde os corpos 
estiveram em câmara ardente e foram celebradas missas de corpo presente, para o cemitério de Abrunhosa do 
Mato, onde ficaram depositados.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas condolências.

CorrigeNda:
Na notícia de falecimento do Dr. Josué Rodrigues 
Pereira, publicada na nossa última edição, onde se 
lê “pai dos Srs. Dr. João Pedro Cabral Rodrigues 
Pereira, ...., deve ler-se “pai dos Srs. Dr. João Paulo 
Rodrigues Pereira,....”

aNtÓNio 
d’aBraNtes 
CaBral

FaleCeram tamBÉm anos de idade, viúva de Manuel Lopes Pais, natural 
e residente em Vila Mendo de Tavares, sepultada no 
cemitério de Vila Mendo de Tavares

JOÃO CARLOS DA COSTA FARIA, 59 anos de idade, 
natural e residente em Lobelhe do Mato, sepultado no 
cemitério de Lobelhe do Mato

RAMIRO MANUEL DOS SANTOS, 51 anos de 
idade, casado com Maria Clara de Sousa Henriques 
Santos, natural de Cunha Baixa e residente na Suiça, 
sepultado no cemitério de Cunha Baixa

MARIA TOMÁZIA CABRAL DUARTE, 83 anos de 
idade, viúva de José Carlos da Costa, natural de 
Cunha Baixa e residente em Mangualde, sepultada no 
cemitério de Cunha Baixa

ROSA BRANCA DE JESUS LOPES ALMEIDA, 
casada com Carlos Manuel Silva Almeida, natural 
de Pindo e residente em Mangualde, sepultada no 
cemitério de Pindo

JOSÉ PEREIRA MORAIS, 86 anos de idade, casado 
com Maria da Encarnação Pereira dos Santos, natural 
e residente em Casal Mendo - Alcafache, sepultado 
no cemitério de Alcafache

MANUEL D’ALMEIDA, 85 anos de 
idade, viúvo de Maria Laurinda, natural 
e residente em Santa Luzia, sepultado 
no cemitério de Mangualde

ADELINO PAIS MENDES, 62 anos 
de idade, casado com Maria Carminda 
Marques Abrantes Mendes, natural e 
residente em Tibaldinho, sepultado no 
cemitério de Alcafache

ASSUNÇÃO HENRIQUES, 93 
anos de idade, viúva de Celestino 
Henriques, natural e residente em 
Abrunhosa do Mato, sepultada no 
cemitério de Abrunhosa do Mato

ISILDA DE JESUS, 86 anos de idade, 
viúva de Aurélio Marques, natural e 
residente em Tabosa, sepultada no 
cemitério de Fornos de Maceira Dão

ANA DE JESUS, 88 anos de idade, 
viúva de Manuel Lopes, natural e 
residente em Almeidinha, sepultada 
no cemitério de Mangualde

ANTÓNIO DA ROCHA BARRA, 91 
anos de idade, viúvo de Ercídia Amaral 
Santos, natural de Alva – Castro Daire 
e residente em Mangualde, sepultado 
no cemitério de Quintela de Azurara

ANSELMO MARTINS DE SOUSA, 
81 anos de idade, casado com Aurora 
da Anunciação Marques, natural e 
residente em Cunha Baixa, sepultado 
no cemitério de Cunha Baixa

MARIA ASCENSÃO GOMES, 91 

detido por trÁFiCo de 
estupeFaCieNtes 
Militares do Núcleo de Investigação Criminal de 
Mangualde, em colaboração com militares do Posto 
Territorial de Mangualde detiveram, no dia 28 de janeiro, 
um homem de 46 anos por tráfico de estupefacientes, 
em Mangualde.
No âmbito da investigação foi efetuada uma busca 
domiciliária e uma não domiciliária, tendo sido 
apreendido:
98 doses de haxixe; Um telemóvel; Diversos objetos 
para acondicionamento e embalamento do produto 
estupefaciente.
O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de 
identidade e residência.

aFoNso 
amaral

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

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 16 de janeiro, 
com a idade de 82 anos, o 
Sr. Afonso Amaral, natural e 
residente que foi em Cubos 

– Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Maria dos Anjos de Jesus Marques e pai 
dos Srs. António Manuel Marques Amaral, D. Maria 
Teresa Marques Amaral Abrantes e Fernando Paulo 
Marques Amaral. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª. Marta onde 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.


