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ILDA 
FERNANDA 
DE jEsUs

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 dia 1 de novembro, com 84 
anos de idade, a Srª. D. Ilda Fernanda Jesus, natural 
e residente que foi em Gandufe.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Artur 
Ribeiro Paiva, mãe da Srª. D. Áurea Fernanda de 
Jesus Ribeiro Paiva (já falecida) e avó dos Srs. D. 
Vanessa Alexandra Ribeiro Morais, Fábio Ribeiro 
Morais e Patrícia Ribeiro Morais.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Nª. Srª. dos Verdes onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
indo a seguir a sepultar no cemitério da freguesia 
de Espinho.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

sANTA CAsA DA MIsERICÓRDIA 
DE MANGUALDE
CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos da legislação aplicável, da alínea 
c) do nº 2, do artigo 22º, e do artigo 23º do 
Compromisso, convoco a Assembleia Geral da 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, para 
uma reunião Ordinária a realizar no próximo dia 
24 de novembro de 2017 pelas 20:00 horas nas 
instalações do Lar Nossa Senhora do Amparo, 
sito na Av. General Humberto Delgado, n.20 em 
Mangualde, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação, discussão e votação do Plano de 
Atividades e Orçamento de Exploração Previsional 
e Investimentos, para o ano de 2018 e o Parecer 
do Conselho Fiscal.
2. Apreciar e discutir outros assuntos de interesse 
para a Santa Casa da Misericórdia.
Se, à hora marcada para o início da reunião, 
não estiverem presentes mais de metade dos 
Irmãos, a Assembleia Geral reunirá, em segunda 
convocatória, trinta minutos depois (20:30h), no 
mesmo local, com qualquer número de Irmãos.
Os documentos a apreciar e a votar respeitantes 
ao ponto 1 (um) desta convocatória, estarão 
disponíveis para consulta dos Irmãos a partir do 
dia 13 de novembro de 2017, na secretaria da 
Instituição, onde poderão ser levantados durante 
o horário de expediente, bem como, no endereço 
eletrónico http://www.scmmangualde.pt/ de onde 
poderão efetuar a respetiva transferência dos 
ficheiros.
Mangualde, 8 de novembro de 2017
O Presidente da Assembleia Geral,
(Victor Manuel Coutinho Lopes Gomes - Dr.)
Renascimento nº 719 de 15/11/2017

IRIA DO 
CARMO 
COsTA

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 Lar do Rio Dão em 
Espadanal - Fragosela de Cima, no passado dia 3 
de novembro, com 90 anos, a Srª. D Iria do Carmo 
Costa, natural e residente que foi em Fornos de 
Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Arnaldo António de Amaral e mãe dos Srs. José 
Manuel Costa do Amaral, Joaquim António Costa 
do Amaral (proprietário do estabelecimento “Casa 
do Pescador” nesta cidade de Mangualde), Carlos 
Alberto Costa do Amaral e D. Maria Madalena 
Costa do Amaral Pinto.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Tomás, 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 de Fornos 
de Maceira Dão, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

DEOLINDA AUGUSTA MARQUES, 
92 anos de idade, viúva de Lourenço 
Ferreira, natural e residente em Santo 
Amaro de Azurara, sepultada no 
cemitério de Mangualde

ANTÓNIO COSTA, 77 anos de idade, 
casado com Maria da Conceição Amaral 
Costa, natural e residente em Moimenta 
de Maceira Dão, sepultada no cemitério 
de Moimenta de Maceira Dão

JOSÉ MANUEL PINTO LOPES, 59 
anos de idade, casado com Margarida 
Isabel Lucas Matias Vicente Barata e 
Barata Pinto Lopes, natural de Lisboa 
e residente em Santo António dos 
Cavaleiros, sepultado no cemitério de 
Mangualde

NATÁLIA DE JESUS, 92 anos de 
idade, viúva de António Bernardo 
Ferreira, natural e residente em Póvoa 
de Cervães, sepultada no cemitério de 
Mangualde

MARIA BENILDA ALVES DA COSTA 
MOREIRA ABRANTES, 78 anos de 
idade, viúva de Armando de Abrantes, 
natural de Póvoa da Rainha e residente 

na Corte Grande – Santiago de Cassurrães, sepultada 
no cemitério de Santiago de Cassurrães

FALECERAM TAMBÉM CARLOS DE SOUSA, 93 anos de 
idade, casado com Laurinda dos 
Santos, natural e residente em Canedo 
do Chão, sepultado no cemitério de 
Mangualde

MANUEL DIAS, 76 anos de idade, 
natural de Almeidinha e residente no 
Bairro da Gândara, casado com Maria 
José dos Santos Rodrigues. Funeral 
realiza-se hoje, dia 15, pelas 15H30 
para o cemitério de Mangualde

LEIA, AssINE E DIVULGUE O 

jORNAL RENAsCIMENTO

O sEU jORNAL QUINZENAL

MARIA 
TEREsA DE 
ALMEIDA

Faleceu nos Estados Unidos 
da América, onde residia, no passado dia 30 de 
setembro, com 87 anos de idade, a Srª D. Maria 
Teresa de Almeida, natural de Espinho - Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Luís de Araújo e mãe dos Srs. António de Almeida 
Araújo, D. Maria Alice de Almeida Garcia, Amândio 
de Almeida Araújo e José de Almeida Araújo.
O funeral teve lugar no Estado de Massachusetts, 
onde ficou sepultada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTÓNIO DIAS, 90 anos de idade, casado com 
Maria Cândida dos Santos, natural de Mesquitela 
e residente nos USA, sepultado no cemitério de 
Mesquitela

ROSA PAIS DIAS DO COUTO RODRIGUES, 75 anos 
de idade, casada com Manuel Amaral Rodrigues, 
natural e residente em Mesquitela, sepultada no 
cemitério de Mesquitela

ANTÓNIO ALBERTO DE PINA, 82 anos de idade, 
casado com Margarida Pais Rodrigues, natural e 
residente em Mesquitela, sepultado no cemitério de 
Mesquitela

BEATRIZ LOPES JORGE, 81 anos de idade, natural 
e residente em Almeidinha, viúva de Henrique José da 
Costa, sepultada no cemitério de Mangualde


