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AFONSO 
TRINDADE 
TOMÁS

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 7 de maio, com 

82 anos de idade, o Sr. Afonso Trindade Tomás, 
natural e residente que foi em Cunha Baixa.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Otilia Carvalho Amaral e pai dos Srs. 
António Manuel Amaral Tomás e D. Ana Maria 
Amaral Tomás Messias.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária do Sr. dos Passos, onde o corpo esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
S. Tomé em Cunha Baixa, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Cunha Baixa onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA 
BENILDE 
DE JESUS 
CARDOSO 
AMARAL

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 
Mangualde Gare, no passado 

dia 4 de maio, com 75 anos de idade, a Srª. D. 
Maria Benilde de Jesus Cardoso Amaral, natural de 
Ribafeita - Viseu.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
José Amaral e mãe dos Srs. D. Maria de Lurdes 
Cardoso Amaral Carvalho, D. Maria Luisa Cardoso 
Amaral de Oliveira, D. Maria do Céu Cardoso 
Amaral e José Jorge Cardoso Amaral.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Marta em Cubos, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foram celebradas as últimas 
cerimónias funebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Mangualde onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MÁRIO COSTA 
LOUREIRO

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 3 de maio, com 

84 anos de idade, o Sr. Mário Costa Loureiro, 
natural das Quintas do Campo Redondo - Quintela 
de Azurara e residente que foi na Quinta do 
Modorno.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Gracinda de Jesus e pais das Srªs. D. Maria 
Helena de Jesus Loureiro Araújo, D. Ana Maria 
Ferreira Loureiro Rodrigues, D. Alzira de Jesus 
Ferreira Loureiro Amaral, D. Maria Isabel de Jesus 
Loureiro e D. Belmira Ferreira Loureiro Feliciano.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª  da Conceição no 
Complexo Paroquial de Mangualde, onde o corpo 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Mangualde onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JúLIO 
AUGUSTO 
D’AMARAL

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, no 
passado dia 3 de maio, em 
Fornos de Maceira Dão de 

onde era natural, com 87 anos de idade, o Sr. Júlio 
Augusto d’Amaral.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Ludovina Jesus Fonseca e pai da Srª D. 
Laurinda da Fonseca Amaral Ferreira.
O funeral do saudoso extinto 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, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Cunha Baixa onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOAqUIM 
OLIVEIRA

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 2 de maio, 
com 82 anos de idade, o Sr. 
Joaquim Oliveira, natural e 
residente que foi em Água 

Levada.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Fernanda Matilde Almeida Santos e pai das Srªs. 
D. Ana Paula Santos Oliveira Loureiro e D. Regina 
Maria Santos Oliveira Loureiro (funcionária da 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. João, onde o corpo esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Espinho onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LUIZ FARIA DA 
CONCEIÇÃO

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 11 de maio, com 
67 anos de idade, o Sr. Luíz 
Faria da Conceição, natural de 
Lobelhe do Mato e residente 

que foi em Moimenta de Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Manuela Augusta de Jesus Costa e pai dos 
Srs. Luís Manuel de Jesus Faria, José António de 
Jesus Faria e Rui Filipe de Jesus Faria.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária, onde o corpo esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Nª Srª. das Neves em 
Moimenta de Maceira Dão, onde foram celebradas 
as últimas exéquias fúnebres, tendo ido de seguida 
a sepultar no cemitério de Moimenta do Dão onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECERAM TAMBÉM
ALBERTINO DA COSTA, faleceu com 82 
anos de idade, natural de Aldeia das Posses 
e residente em Casal das Donas, casado 
com Maria Delfina de Jesus Andrade, 

sepultado no cemitério de Casal das Donas

MANUEL DA SILVA DE JESUS, faleceu 
com 73 anos de idade, natural de Pindo e 
residente em Vila Ruiva - Nelas, viúvo de 
Maria de Lourdes Céu da Silva, sepultado no 
cemitério de Senhorim


