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MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
CARRILHO

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 sua residência em 
Stª Luzia, de onde era natural, no passado dia 10 de 
janeiro, com a idade de 94 anos, a Srª. D. Maria da 
Conceição Carrilho. 
A estimada e saudosa extinta era viúva do Sr. 
Celestino da Costa Carrilho e mãe da Srª. D. 
Maria Helena da Conceição Carrilho (funcionária 
aposentada do Centro de Saúde de Mangualde).
O funeral da saudosa finada teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia, 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.

FALECERAM
ANA DE JESUS MIRANDA MARTINS, 
73 anos de idade, viúva de Eduardo 
Rodrigues Almeida, natural de Vila Marim 
– Mesão e residente em Abrunhosa 
a Velha, sepultada no cemitério de 
Abrunhosa a Velha

CUSTÓDIA JESUS MARQUES, 77 anos 
de idade, natural e residente em Tabosa, 
viúva de Manuel Araújo, sepultada no 
cemitério de Fornos de Maceira Dão

DOMINGOS CARVALHO DIAS, 67 
anos de idade, natural de Montalegre e 
residente em Lisboa, casado com Maria 
dos Prazeres Albuquerque Dias, sepultado 
no cemitério de Vila Mendo de Tavares

VITOR MANUEL DA COSTA 
HENRIQUES, 65 anos de idade, natural 
de Almada e residente no Bairro do 
Modorno, casado com Adelina Jesus 
Carvalho, sepultado no cemitério de 
Mangualde

TERESA DE JESUS LOPES, 93 anos 
de idade, natural de Abrunhosa a Velha 
e residente em Mangualde, viúva de 
Eduardo Abrantes, sepultada no cemitério 
de Mangualde

MARIA DOS ANJOS FERNANDES, 
99 anos de idade, natural de Stª Cruz 
da Trapa – S. Pedro do Sul e residente 
em Gandufe, viúva de Emídio Marques, 
sepultada no cemitério de Espinho

MANUEL PAIS VIEGAS, 88 anos de 
idade, natural de Santiago de Cassurrães 
e residente nos Matados, viúvo de Belmira 
Pereira, sepultado no cemitério de Chãs 
de Tavares

GRACINDA COELHO DE ALMEIDA, 86 
anos de idade, natural de Santos Evos - 
Viseu e residente em Ançada, viúva de 
José Costa Júnior, sepultada no cemitério 
de Mangualde

MANUEL 
AMARAL 
RIbEIRO

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 10, com a idade 
de 78 anos, o Sr. Manuel Amaral Ribeiro, natural e 
residente que foi em Moimenta de Maceira Dão.
O estimado e saudoso extinto era casado com a Srª 
D. Beatriz Jesus Ribeiro e pai dos Srs. João Manuel 
Amaral Ribeiro (proprietário do Bar “Casimiros” em 
Moimenta de Maceira Dão), casado com a Srª D. 
Ana Maria da Silva Rodrigues.
O funeral do saudoso finado teve lugar da capela 
mortuária onde esteve em câmara ardente para 
a Igreja Paroquial de Nª Srª das Neves, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, indo de seguida 
a sepultar no cemitério de Moimenta de Maceira 
Dão onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ALFREDO DE FIGUEIREDO, 89 anos de idade, 
natural de Luzinde – Penalva do Castelo e residente 
em Cunha Baixa, casado com Ema de Jesus Sousa, 
sepultado no cemitério de Cunha Baixa

JOÃO MARTINS FERNANDES, 79 anos de idade, 
natural e residente em Matados, casado com Maria 
Gomes de Sousa, sepultado no cemitério de Chãs de 
Tavares

JÚLIO RODRIGUES MORAIS, 79 anos de idade, 
natural e residente em Tibaldinho, casado com Idalina 
Pina de Albuquerque Morais, sepultado no cemitério 
de Alcafache

ANTÓNIO MANUEL LOPES DOS SANTOS, 49 
anos de idade, residente em Wiesbaden – Alemanha 
e natural de Mesquitela, casado com Laurinda do 
Rosário Coelho dos Santos, sepultado no cemitério de 
Mesquitela

MARIA 
D’ALMEIDA 
DOMINGOS

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.
Um agradecimento em particular à Santa Casa da 
Misericórdia de Mangualde, à Junta de Freguesia de 
Quintela de Azurara e à Irmandade do Martir S. Sebastião, 
da qual era irmã.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo

Faleceu no Lar Morgado do 
Cruzeiro em Mangualde, no passado dia 3 de janeiro, 
com a idade de 89 anos, a Srª. D. Maria d’Almeida 
Domingos, natural e residente que foi em Quintela 
de Azurara. 
A estimada e saudosa extinta era casada com o Sr. 
Álvaro de Melo e mãe dos Srs. D. Olivia Domingos de 
Melo Saraiva e Francisco Domingos de Melo.
O funeral da saudosa finada teve lugar da Capela 
Mortuária onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. João Baptista onde foi 
celebrada missa de corpo presente indo de seguida 
a sepultar no cemitério de Quintela, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANIANO 
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 Hospital de S. 
Teotónio em Viseu no passado dia 31 de dezembro 
de 2017, com a idade de 81 anos, o Sr. Aniano 
Costa, natural e residente que foi em Fagilde. 
O estimado e saudoso extinto era casado com a 
Sr.ª D. Antónia Cabral Coelho e pai dos Srs. Adelino 
Coelho Costa, João Manuel Coelho Costa e José 
António Coelho Costa.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja de 
Santa Luzia, 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.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE 

O JORNAL RENASCIMENTO


