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jOãO AREDE 
DUARtE

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 22 de agosto, com a idade 
de 83 anos, o Sr. João de 
Arêde Duarte (sócio gerente 

da Escola de Condução Isabel e Arede nesta 
cidade), natural de Maceira de Alcoba - Águeda e 
residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Isaura Maria Cruz Silva Duarte e pai da Sr.ª D. 
Maria da Conceição da Silva Duarte, D. Maria Isabel 
da Silva Duarte Rocha e Davide João da Silva 
Duarte Pinto.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da Nª. Srª da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências. 

MARIA ALICE 
MARqUES 
MOREIRA 
AZEvEDO

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 22 de agosto, com a idade 

de 73 anos, a Sr.ª D. Maria Alice Marques Moreira 
Azevedo, natural de Cativelos e residente que foi na 
estrada de Santo Amaro – Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Manuel Santos Marques Azevedo e mãe dos 
Srs. José Manuel Marques Azevedo e Frederick 
Marques Azevedo.
O funeral da saudosa extinta 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 de 
Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AbíLIO 
MARqUES

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, com 87 
anos de idade, o Sr. Abílio 
Marques, natural e residente 
que foi em Tabosa. 

O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Ascenção Santos Correia e pai dos Srs. Joaquim 
Correia Marques e José Correia Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
S. Geraldo onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de Fornos de Maceira Dão, onde 
foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres 
indo de seguida a sepultar no cemitério daquela 
localidade.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

SAMUEL 
D’ALMEIDA 
FERREIRA

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.

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com 70 
anos de idade, o Sr. Samuel 
d’Almeida Ferreira, natural de 

Viseu e residente que foi em Canedo do Chão. 
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria da Conceição Santos Costa Ferreira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
de Nª Srª da Saúde onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério de Viseu, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

DINIS 
ALFREDO DE 
CARvALhO 
FIGUEIREDO

AGRADECIMENtOS
Sua família agradece carinhosamente a todos que 
manifestaram o seu pesar pela nossa grande perda, pela 
atenção, carinho e palavras de conforto que tiveram para 
connosco.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 05 de agosto, com a 

idade de 62 anos, o Sr. Dinis Alfredo de Carvalho 
Figueiredo (sócio gerente das firmas Ferraz & 
Alfredo Ldª e Agência Funerária Ferraz & Alfredo 
II, Ldª), natural desta cidade e residente que foi em 
Mesquitela.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Maria da Glória Carvalho Amaral Figueiredo 
e pai do Sr. Ângelo Guilherme Amaral Figueiredo, 
casado com a Sr.ª Prof.ª Marlene Ferreira Ramos 
Figueiredo.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de S. José, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de S. Mamede, 
onde foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a cremar no Cemitério de 
Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências. 

JOSÉ MARTINS LEITÃO, 85 anos, casado 
com Maria Emília Encarnação da Silva 
Martins Leitão, natural de Farminhão e 
residente em Mangualde, sepultado no 
cemitério de Santiago – Viseu

LAURIANE PEREIRA OLIVEIRA, 
30 anos, casada com Filipe Oliveira 
Albuquerque, natural de França e 
residente em Mangualde, sepultada em 

França

HERMINIO DE JESUS COSTA, 57 anos, 
casado com Eufémia Conceição Máximo 
Pereira, natural e residente em Moimenta 
de Maceira Dão, sepultado no cemitério de 
Moimenta de Maceira Dão

JOÃO JOSÉ RODRIGUES DE AZEREDO 
PAIS, 68 anos, casado com Maria Teresa 
Martins Azevedo de Azeredo Pais, natural 

de Viseu e residente em Mesquitela, 
sepultado no cemitério de Mangualde

HERMINIA DAS NEVES RIBEIRO 
TELES, 89 anos, viúva de António da 
Fonseca Teles, natural de Lobelhe e 
residente em Fornos de Maceira Dão, 
sepultada no cemitério de Fornos de 
Maceira Dão

RICARDO JORGE GONÇALVES DA 
FONSECA, 28 anos, casado com 
Mara Raquel Sousa Oliveira, natural e 
residente em Mangualde, sepultado no 
cemitério de Mangualde

FAUSTINO TRINDADE ABRANTES, 81 
anos, casado com Maria do Patrocínio 
Trindade Neves Abrantes, natural e 
residente em Abrunhosa do Mato, 
sepultado no cemitério de Abrunhosa do 
Mato

JAIR AUGUSTO DE ALMEIDA, 88 
anos, viúvo de Fernanda da Conceição 
Silva, natural e residente em Mangualde, 
sepultado no cemitério de Mangualde

FALECERAM tAMbÉM

ALDA D’ASSUNÇÃO CORREIA, 92 anos, viúva de 
José Brás, natural e residente em Casal Sandinho – 
Alcafache, sepultado no cemitério de Alcafache

ALFREDO JOSÉ COSTA ESTEVES, 25 anos, natural 
e residente na Roda, sepultado no cemitério de 
Mangualde


