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HERNâNI 
PAEs JORgE

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 Sousa 
Martins na Guarda, no 
passado dia 6 de novembro, 
com a idade de 73 anos, o Sr. 
Hernâni Paes Jorge (Oficial 
do Exército), natural desta 

cidade e residente que foi em Mangualde da Serra 
- Gouveia .
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Maria Margarida Gomes Policarpo Paes Jorge 
e pai dos Srs. D. Sónia Cristina Gomes Policarpo 
Paes Jorge Casas, D. Tanya Lara Gomes Policarpo 
Paes Jorge e Nuno Miguel Gomes Policarpo Paes 
Jorge. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição do 
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.

BENVINDA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, 80 anos de 
idade, viúva de Joaquim Costa Luís, natural e residente 
em Moimenta do Dão, sepultada no cemitério de 
Moimenta do Dão

JOSÉ FERREIRA PEIXOTO, 86 anos de idade, natural 
e residente em Tibalde, viúvo de Adélia Luísa de Jesus 
Pais, sepultado no cemitério de Fornos de Maceira Dão

CASSILDA JESUS DOS SANTOS RODRIGUES, 73 
anos de idade, natural e residente em Tabosa, casada 
com António Lopes Rodrigues, sepultada no cemitério 
de Fornos de Maceira Dão

MARIA EMILIA SANTOS ALMEIDA COSTA, 79 anos 
de idade, natural e residente em Quintas do Campo 
Redondo – Quintela de Azurara, viúva de Augusto Lopes 
Costa, sepultada no cemitério de Quintela de Azurara

JOÃO AUGUSTO CABRAL, 85 anos de idade, natural 
dos Tragos e residente em Mangualde, casado com 
Salete da Conceição Nascimento Cabral, sepultado no 
cemitério de Mangualde

INÊS ISABEL PRUDÊNCIO DA COSTA, 34 anos 
de idade, natural e residente em Mangualde, casada 
com Ricardo Nuno Correia dos Santos, sepultada no 
cemitério de Mangualde

JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA CRUZ, 65 anos de idade, 
natural e residente em Quintela de Azurara, casado com 
Maria Madalena Rebelo Almeida Cruz, sepultado no 
cemitério de Quintela de Azurara

MARIA GRAÇA JESUS, 84 anos de idade, natural e 
residente em Almeidinha, sepultada no cemitério de 
Almeidinha

ILIDO SANTOS HENRIQUES, 73 anos de idade, natural 
de Aldeia Nova e residente em Mangualde, casado com 
Maria Irene Cunha, sepultado no cemitério de Mangualde

FALECERAM TAMBÉM

MANUEL 
gOMEs

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 na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 
28 de novembro, com a idade 
de 96 anos, o Sr. Manuel 
Gomes, natural e residente em 
Santiago de Cassurrães .

O estimado e saudoso finado era casado com 
a Sr.ª D. Amélia Augusta Coutinho (professora 
aposentada do Ensino Básico) e pai dos Srs. 
Victor Manuel Coutinho Lopes Gomes (Presidente 
da Caixa Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga - 
Mangualde), Luís Filipe Coutinho Lopes Gomes 
(Sócio Gerente da Empresa “Arqueohoje” em 
Viseu), Carlos Fernando Coutinho Lopes Gomes 
(Funcionário da Companhia de Seguros Fidelidade) 
e D. Amélia Manuela Coutinho Lopes Gomes (já 
falecida). 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Santiago de Cassurrães, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOAqUIM 
MARIA 
REBELO

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 2 
de dezembro, com a idade de 
87 anos, o Sr. Joaquim Maria 
Rebelo, natural de Famalicão - 

Nazaré e residente em Lobelhe do Mato .
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Maria Fernanda da Silva Serafim Rebelo e pai 
das Srªs D. Isaura Maria da Silva Rebelo Fernandes 
(proprietária do café “ISA” em Lobelhe do Mato), 
D. Isabel Serafim Rebelo Rodrigues (funcionária 
da Câmara Municipal de Mangualde) e D. Maria 
França Serafim Rebelo Birra. 
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência onde o corpo esteve em câmara ardente, 
para a Igreja de Nª Srª das Neves, onde foram 
celebradas as últimas cerimónias fúnebres, indo 
de seguida a sepultar no cemitério de Lobelhe do 
Mato, onde ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MANUEL 
LOPEs 
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 Cândido 
de Figueiredo, no dia 1 de 
dezembro, com a idade de 
77 anos, o Sr. Manuel Lopes 
Marques, natural de Lobelhe 

do Mato e residente em Gandufe.
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Etelvina de Jesus Coelho e pai dos Srs. Ramiro 
Manuel Coelho Lopes, Rui Manuel Coelho Lopes, 
Armando Manuel Coelho Lopes e José Fernando 
Coelho Lopes Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
Nª Srª dos Verdes, onde o corpo esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de Espinho, 
onde ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOsÉ 
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 na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no dia 2 de 
dezembro, com a idade de 
84 anos, o Sr. José Almeida 
(professor do Ensino Básico 

aposentado), natural de Santa Luzia e residente em 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Otília Alves Baltazar Almeida (professora do 
Ensino Básico aposentada) e pai dos Srs. D. Maria 
Leonor Alves Baltazar de Almeida e Engº José 
Pedro Alves Baltazar de Almeida.
O funeral do saudoso extinto 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, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Mangualde, onde ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ALDA PEREIRA DOS SANTOS, 91 anos de idade, natural de 
Travanca de Tavares e residente em Chãs de Tavares, viúva de 
Avelino Augusto Cabral, sepultada no cemitério de Chãs de Tavares

FREDERICO DOS ANJOS DE FIGUEIREDO, 81 anos de idade, 
natural e residente em Viseu, casado com Maria Fernanda da Silva 
Figueiredo, sepultado no cemitério Municipal de Viseu

MARIA ABÍLIA SANTOS PINTO, 83 anos de idade, natural e 
residente em Cunha Baixa, casada com António de Figueiredo 
Duarte, sepultada no cemitério de Cunha Baixa

JORGE MANUEL ALECRIM DE FIGUEIREDO, 45 anos de 
idade, natural e residente em Cunha Baixa, casado com Ana Paula 
Almeida de Melo Figueiredo, sepultado no cemitério de Cunha 
Baixa


