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manuel
correia
lopes

Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 72
anos de idade, o Sr. Manuel
Correia Lopes, natural de
Fataunços - Vouzela e residente em Gandufe.
O estimado e saudoso extinto era casado com a
Srª. D. Maria Justina Marques Lopes e pai dos Srs.
Carlos Manuel Marques Lopes e António Marques
Lopes.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja de
Nª Srª dos Verdes, onde 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.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

CÉSAR
ANTÓNIO
CABRAL

Depois de ter desaparecido
por volta das 13H30 do
passado dia 23 de janeiro, foi
encontrado sem vida pelas
12H30 do dia 25 a cerca de um quilómetro da sua
residência em Guimarães de Tavares, o Sr. César
António Cabral, de 77 anos de idade, natural de Vila
Mendo de Tavares.
O estimado e saudoso extinto era casado com
a Srª. D. Ilda da Costa Pereira e pai dos Srs. Rui
António Costa Cabral, João António Costa Cabral,
Lúcio António Costa Cabral e D. Marisa Costa
Cabral.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Capela
Mortuária de Santa Marinha, onde esteve em
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo
presente indo de seguida a sepultar no cemitério
de Chãs de Tavares, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

AGRADECIMENTO

A familia de CÉSAR ANTÓNIO CABRAL, agradece
de forma reconhecida a todos quantos participaram
nas buscas aquando do desaparecimento do seu
familiar. Foram incansáveis durante o tempo que as
buscas decorreram.
Desde as entidades aos particulares envolvidos, a
todos, sem qualquer exceção, o nosso muito obrigado.

funeraria.f.a@sapo.pt

ALZIRA DE
JESUS NUNES
Faleceu no Hospital de
S. Teotónio em Viseu, no
passado dia 19 de janeiro,
com 88 anos de idade, a Srª.
D. Alzira de Jesus Nunes,
natural e residente que foi em

Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr.
António Rodrigues e mãe do Sr. Eleutério Manuel
Nunes Rodrigues, casado com a Srª. D. Irene
Conceição Santos Gonçalves.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de
Nª. Srª. da Conceição do Complexo Paroquial, onde
esteve em câmara ardente e foram celebradas
as últimas cerimónias fúnebres, indo de seguida
a sepultar no cemitério desta cidade, onde ficou
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

EDUARDO DE
ALMEIDA

Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, no dia
passado dia 18 de janeiro,
com 85 anos de idade, o Sr.
Eduardo de Almeida, natural
de Ferreira de Aves - Sátão e
residente que foi em Contenças de Baixo.
O estimado e saudoso extinto era casado com a
Srª. D. Maria Odete de Jesus da Silva e pai dos
Srs. Abel da Silva Almeida, António Manuel da Silva
Almeida, José Agostinho da Silva Almeida, Manuel
José da Silva Almeida, D. Maria Fernanda da Silva
Almeida, D. Cristina Isabel da Silva Almeida e Luís
Eduardo da Silva Almeida.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja
de S. Pedro de Verona, onde esteve em câmara
ardente e foi celebrada missa de corpo presente
indo de seguida a sepultar no cemitério de
Contenças de Baixo, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Serafim Tavares - 939531990 - 966124596
Ângelo - 963901298
Machado - 962974658
José Manuel - 963051265
Agência - 232613652 - 232612686

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

FALECERAM TAMBÉM

MARIA CELESTE AMARAL COSTA, 81 anos de
idade, natural de Várzea de Tavares e residente em
Guimarães de Tavares, casada com Manuel dos
Santos Oliveira, sepultada no cemitério de Chãs de
Tavares
ELISA DE JESUS LOPES, natural e residente
em Póvoa de Cervães, sepultada no cemitério de
Póvoa de Cervães

antónio
da costa
figueira
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 76
anos de idade, o Sr. António
da Costa Figueira, residente
na Urgeiriça e natural de Stº André.
O estimado e saudoso extinto era casado com a
Srª. D. Maria Ester Almeida Figueira e pai dos Srs.
José Manuel Almeida Figueira e Herminio Almeida
Figueira (ambos já falecidos).
O funeral do saudoso finado 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.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

COLUMBANO
LOUREIRO
CABRAL

Faleceu no passado dia 9
de janeiro, com a idade de
67 anos, o Sr. Columbano
Loureiro Cabral, natural de
Espinho e residente em Cumberland - USA.
Era casado com a Srª. D. Maria Georgete Barros
Cabral e pai de Jorge Cabral, Isabel Cabral e Tânia
Cabral.
Ficou sepultado nos USA.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
JERÓNIMO HENRIQUES, 60 anos de idade,
natural e residente em Almeidinha, casado com
Maria Fernanda Jesus Francisco Henriques,
sepultado no cemitério de Mangualde
MARIA DA LUZ CARMO, 84 anos de idade, natural e
residente em Mesquitela, casada com António Ferreira da
Fonseca sepultada no cemitério de Mesquitela
MANUEL RODRIGUES DA COSTA, 59 anos de idade,
natural e residente em Mangualde, sepultado no cemitério
de Mangualde
MARIA FERNANDA AZEVEDO, 80 anos de idade, natural
e residente em Tibaldinho – Alcafache, sepultada no
cemitério de Tibaldinho
CUSTÓDIO MARQUES, 69 anos de idade, natural e
residente em Darei – Mangualde, viúvo de Maria dos
Prazeres Santos Rodrigues Marques, sepultado no cemitério
de Mangualde
JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA, 79 anos de idade, natural
e residente em Vila Corça, casado com Alzira de Oliveira
Almeida, sepultado no cemitério de Povolide
JOÃO COSTA GONÇALVES, 72 anos de idade, natural
e residente em Cubos, casado com Maria Otilia Almeida
Amaral Gonçalves, sepultado no cemitério de Mangualde

