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jERóNImO 
hENRIqUEs

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 em Mangualde, com 
60 anos de idade, no passado 
dia 29 de janeiro, o Sr. 
Jerónimo Henriques, natural e 

residente que foi em Almeidinha.
O estimado e saudoso extinto era casado com a 
Srª. D. Maria Fernanda Jesus Francisco Henriques 
e pai dos Srs. Bruno Miguel Jesus Henriques, 
Pedro Manuel Jesus Henriques e D. Lúcia Isabel 
Jesus Henriques (funcionária dos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde). 
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja 
de Stº António, onde esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério desta cidade, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOAQUIM VAZ, 86 anos de idade, 

natural de Santo André e residente 

nos USA, casado com Celestina Vaz, 

sepultado no cemitério de Mangualde

Fernanda Rodrigues Oliveira Gonçalves, sepultado no 

cemitério de MangualdeFALECERAm TAmBÉm

COLUmBANO 
sILVA FARIA

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 
a idade de 78 anos, o Sr. 
Columbano Silva Faria, natural 
e residente que foi em Água 
Levada.

O estimado e saudoso finado era casado com a 
SRª D. Cidália do Céu Marques e pai dos Srs. José 
António Marques Faria e Drª Maria José Marques 
Faria de Paiva.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. João Batista, 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 mARIA 
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, com 
a idade de 82 anos, o Sr. 
José Maria Ribeiro, natural e 

residente que foi em Casal de Cima.
O estimado e saudoso extinto era casado com a Srª 
D. Maria Adelaide Ribeiro e pai dos Srs. D. Maria 
Alice Ribeiro, José Carlos Ribeiro, Paulo Ribeiro e 
Luís Ribeiro.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja 
de S. Cristóvão, onde o corpo 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.

AFONsO 
mARqUEs 
CARVALhAs

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 em Tondela, 
com a idade de 75 anos, o Sr. 
Afonso Marques Carvalhas, 

natural e residente que foi em Póvoa de Espinho.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria Fernanda Marques Carvalhas e pai dos 
Srs. António José Marques Carvalhas e D. Nélia de 
Lurdes Marques Carvalhas.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria 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.

ANTóNIO 
COsTA sILVA

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 82 
anos de idade, o Sr. António 
Costa Silva, natural e residente 

que foi em Abrunhosa do Mato.
O saudoso e estimado finado era casado com a 
Srª D. Laura Filomena Ribeiro Abrantes Silva e pai 
dos Srs. Paulo Sérgio Ribeiro Silva (funcionário da 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mangualde), 
Vitor Miguel Ribeiro Silva (Funcionário da Gruman) 
e António Manuel da Silva (já falecido).
O funeral do estimado e saudoso extinto teve lugar 
da Igreja do Imaculado Coração de Maria, onde o 
corpo esteve em câmara ardente e foi celebrada 
missa de corpo presente, indo de seguida a 
sepultar no cemitério de Abrunhosa do Mato onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ROLANDO DE JESUS, 77 anos de 

idade, residente em Germil, casado 

com Celeste Fagilde Costa Pedro, 

sepultado no cemitério de Germil

ANTÓNIO DOS SANTOS, 77 anos 

de idade, natural e residente em 

Mangualde, casado com Maria 

ADRIÃO PAIs 
DA sILVA

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 em Londres, com a 
idade de 56 anos, o Sr. Adrião 
Pais da Silva, natural de Santo 
André residente que foi em 

Fornos de Maceira Dão.
O estimado e saudoso extinto era casado com a Srª 
D. Madalena Maria da Costa Gomes Silva.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja de 
S. Tomás, onde o corpo esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de S. Miguel em Fornos de 
Maceira Dão, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Fornos de Maceira Dão, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANA DA CRUZ, 100 anos de idade, 

natural de Moimenta de Maceira Dão 

e residente nas Termas de Alcafache, 

sepultada no cemitério de Moimenta de 

Maceira Dão


