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júLIO 
DOmINgOs 
cORREIA

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. Júlio 

Domingos Correia, natural de Tavira e residente que 
foi no Bairro do Modorno.
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Adélia da Conceição Cabral Coelho Correia e 
pais dos Srs. Alberto José Filomeno Coelho Correia, 
D. Carla Marisa Coelho Correia Dias e Paulo Sérgio 
Coelho Correia.
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 foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo ido de seguida a sepultar no 
Cemitério de Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

mARIA DOs 
sANTOs 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 na sua residência 
em Canedo do Chão de onde 
era natural, com 103 anos de 

idade, a Srª D. Maria dos Santos Costa.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Joaquim Costa e mãe dos Srs. José Santos Costa, 
viúvo de Dª. Belmira Costa, Dª Maria da Conceição 
Santos Costa Ferreira, viúva de Samuel Almeida 
Ferreira, António dos Santos Costa, casado com 
Dª. Maria de Lurdes Costa e de Dª. Maria Ilidia 
dos Santos Costa Ferreira, casada com António 
Ferreira (ambos já falecidos).
Deixa ainda 5 netos e 5 bisnetos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Nª Srª da Saúde em Canedo do Chão, onde 
o corpo esteve em Câmara ardente e foram 
celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANA LUcÍLIA 
DAs NEVEs 
sOEIRO

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 66 anos, oA Srª. D. 

Ana Lucília dos Neves Soeiro, natural de Moimenta 
de Maceira Dão e residente que foi em Água 
Levada.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
António Silva Costa e mãe dos Srs. Nuno Filipe das 
Neves Costa, José Paulo das Neves Costa, António 
Manuel das Neves Costa, Lúcio José Neves Costa, 
D. Sónia Idalina Neves Costa Peres e D. Elizabete 
Fernanda das Neves Costa (já falecida).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. João, onde esteve em câmara ardente e foram 
celebradas as últimas cerimónias fúnebres, tendo 
ido de seguida a sepultar no Cemitério de Espinho, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

mARIA DE 
LURDEs 
gONçALVEs 
cAbRAL 
AmARAL 
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 na sua residência em Lisboa, com a idade 
de 97 anos a Srª. D. Maria de Lurdes Gonçalves 
Cabral Amaral Marques, natural desta cidade.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Dr. 
Raul Lima Amaral Marques e mãe dos Srs. Drª D. 
Maria de Lurdes Cabral Amaral Marques Martins 
Costa, Dr. Raul Jorge Cabral de Amaral Marques e 
D. Maria da Graça Cabral Amaral Marques Peters.
O funeral da saudosa extinta 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, 
tendo ido de seguida a sepultar no Cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

RUFINA DE 
jEsUs

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 Viseu, com a idade 
de 102 anos, a Srª. D.  Rufina 
de Jesus, natural e residente 
que foi em Cunha Alta.
A estimada e saudosa finada 
era viúva do Sr. Ernesto 

Marques e mãe dos Srs. D. Maria da Graça 
Marques Cunha, Victor Marques e D. Maria José 
Marques Tenreiro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de S. Pedro em Cunha Alta, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
Cemitério de Cunha Alta, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

jOAqUIm 
AUgUsTO 
PEREIRA

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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, com 
a idade de 87 anos, o Sr. 
Joaquim Augusto Pereira, 
natural de Mareco - Penalva 

do Castelo e residente em Vila Seca. 
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria de Lurdes Jesus Alves Pereira e pai dos 
Srs. Fernando Alves Pereira, José António Alves 
Pereira e Engº Paulo Renato Alves Pereira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no Cemitério de Chãs de Tavares, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALEcERAm TAmbÉm

JOSÉ CARLOS SERRA MOTA, 63 anos 
de idade, natural de Arcozelo da Serra e 
residente em Abrunhosa a Velha, casado 
com Maria Deolinda Figueiredo Mota, 
sepultado no cemitério de Abrunhosa a 
Velha

MARIA AUGUSTA FERREIRA CABRAL, 
85 anos de idade, natural e residente 
em Germil, viúva de Manuel Augusto dos 
Santos, sepultado no cemitério de Germil

CELESTE DOS SANTOS ESCUMALHA, 
83 anos de idade, natural de Penacova e 
residente em Santar, viúva de João Ribeiro 
Alves, sepultada no cemitério de Santar


