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isabel
maria de
morais
sarmento
póvoas
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 64 anos de idade, no
passado dia 1 de março, a Srª D. Isabel Maria de
Morais Sarmento Póvoas, natural de Cedofeita Porto e residente que foi em Ançada.
A estimada e saudosa extinta era mãe das Srªs.
Engª D. Alexandra Isabel de Morais Sarmento
Póvoas do Couto, Drª. D. Ana Margarida de Morais
Sarmento Póvoas do Couto e Drª. D. Sónia Maria
de Morais Sarmento Póvoas do Couto.
O funeral da saudosa finada 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 desta
cidade, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.

Funeral a cargo da Agência Ferraz & Alfredo

dr. fernando
josé
guerra de
albuquerque
Faleceu nos Hospitais da
Universidade de Coimbra, com
a idade de 49 anos, o Sr. Dr.
Fernando José Guerra de Albuquerque (advogado),
natural de Pena Verde – Aguiar da Beira e
residente que foi nesta cidade de Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Sr.ª Dr.ª Alexandra Isabel Ferreira Mendes Massano
de Albuquerque, e pai das jovens Francisca
Massano de Albuquerque e Carolina Massano de
Albuquerque.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
Mortuária da Igreja da N.ª Sr.ª da Conceição no
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara
ardente e foi celebrada missa de corpo presente,
indo de seguida a cremar no Cemitério de
Mangualde.
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.

CORRIGENDA
Na nossa última edição e na notícia de falecimento do
Sr. Armando Gomes da Silva, por lapso, do qual pedimos
desculpas, não foram mencionados os nomes dos filhos Srs.
Alberto Dias da Silva, Francisco José Dias da Silva e João
Manuel Dias da Silva.
Aos visados, mais uma vez, renovamos as nossas desculpas.

funeraria.f.a@sapo.pt

agostinho
félix dos
santos
Faleceu na sua residência em
Chãs de Tavares, com 87 anos
de idade, o Sr. Agostinho Félix
dos Santos, natural de Campo
de Besteiros – Tondela.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Srª. D. Maria Rosa Amaral Almeida e pai do Sr.
Francisco Agostinho Amaral dos Santos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
Mortuária de Chãs de Tavares, onde esteve em
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de Chãs
de Tavares, onde foram celebradas as últimas
cerimónias fúnebres, 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.

olivia de
jesus rebelo
Faleceu em Quintela de
Azurara com a idade de 88
anos a Sr.ª D. Olívia de Jesus
Rebelo, natural e residente que foi em Ribeira –
Real.
A estimada e saudosa extinta era casada com o
Sr. Manuel de Almeida, e mãe das Srs.ª D. Maria
Madalena Rebelo Almeida Cruz, D. Maria Aida
Rebelo Almeida Silva e D. Idalina Almeida Rebelo
Saraiva.
O funeral da saudosa finada teve lugar da casa
mortuária de Real, onde esteve em câmara ardente,
para a Igreja Paroquial de S. Paulo em Real, onde
foi celebrada missa de corpo presente, indo de
seguida a sepultar no Cemitério de Real, onde ficou
depositada.
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.

FALECERAM TAMBÉM
ANTÓNIO CARDOSO DE OLIVEIRA
MARQUES, 83 anos de idade, natural de
Povolide - Viseu e residente em Canedo
do Mato, casado com Rosa Soares Santos
Cruz, sepultado no cemitério de Mangualde

Serafim Tavares - 939531990 - 966124596
Ângelo - 963901298
Machado - 962974658
José Manuel - 963051265
Gabriel - 969005447
Agência - 232613652 - 232612686

antónio
ferreira da
silva
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio - Viseu, com a idade
de 77 anos, o Sr. António
Ferreira da Silva, natural e
residente que foi em Vila Garcia.
O estimado e saudoso extinto era casado com
a Sr.ª Cidália do Carmo Ferreira, e pai dos Srs.
Manuel do Carmo Ferreira, D. Margarida Ferreira
da Silva Gomes e D. Anabela Ferreira da Silva
Gonçalves.
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja da
N.ª Sr.ª da Victória, onde esteve em câmara ardente
e foi celebrada missa de corpo presente, indo de
seguida a sepultar no cemitério de Fornos Maceira
Dão, 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.

maria
de céu
marques
alexandre
de moura
Faleceu no Hospital de Stª.
Maria em Lisboa, com 95 anos de idade, a Srª. D.
Maria do Céu Marques Alexandre de Moura, natural
e residente que foi em Aldeia de Carvalho.
A estimada e saudosa extinta era viúva do Sr.
José Marques de Moura e mãe dos Srs. Dr.ª. D.
Lucília do Carmo Alexandre Marques de Moura
Nogueira Seco e de Abel Alexandre Marques de
Moura (professor no Agrupamento de Escolas de
Mangualde).
O funeral da saudosa finada teve lugar da Igreja de
Stª. Cruz, onde esteve em câmara ardente, para a
Igreja Paroquial de Alcafache, onde foi celebrada
missa de corpo presente, indo de seguida a
sepultar no cemitério da freguesia de Alcafache,
onde ficou depositada.
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.

VIRGILIO DOS SANTOS, 90 anos de
idade, natural e residente em Vila Mendo
de Tavares, viúvo de Etelvina do Amaral,
sepultado no cemitério de Vila Mendo de
Tavares

