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FRANCISCO 
JOSÉ 
ALMEIDA

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 
e Alfredo

Faleceu no Hospital Cândido de Figueiredo em 
Tondela, no passado dia 25 de maio, com 82 anos 
de idade, o Sr. Francisco José Almeida, natural e 
residente que foi em Contenças de Baixo.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Marcelina Karawa e pai dos Srªs D. Idalina de 
Almeida, D. Margarida Maria Lenge Almeida e D. 
Alice Maria Lenge Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. Pedro de Verona, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério de Santiago de Cassurrães, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTÓNIO RUI 
LOPES

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 
e Alfredo

Faleceu no IPO em Coimbra, no passado dia 23 
de maio, com 81 anos de idade, o Sr. António Rui 
Lopes, natural e residente que foi em S. Cosmado.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria do Rosário Caetano Marques Lopes 
e pai dos Srs. D. Isabel Maria Marques Lopes 
Gomes, D. Maria Natália Marques Lopes Ferreira, 
João Manuel Marques Lopes e Delfim António 
Marques Lopes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. Pedro onde esteve em câmara ardente e 
foi celebrada missa de corpo presente, para o 
cemitério de Mangualde onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

COLINETE DE 
CARVALHO 
MELO

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 
e Alfredo

Faleceu no Lar Morgado do Cruzeiro, no passado 
dia 24 de maio, com 89 anos de idade, a Srª. D. 
Colinete de Carvalho Melo, natural e residente que 
foi em Quintela de Azurara.
A estimada e saudosa extinta era viúva do Sr. 
Eusébio António e mãe dos Srs. D. Celeste de 
Carvalho Pais Cordeiro, Joaquim António Pais e 
José António Carvalho pais (já falecido).
O funeral da saudosa finada teve lugar da capela 
mortuário onde o corpo esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de S. João Batista onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Quintela de 
Azurara, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOSÉ 
ALMEIDA 
PINA

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 
e Alfredo

Faleceu no hospital de S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 23 de maio, com 80 anos de idade, o 
Sr. José Almeida Pina, natural e residente que foi 
em Chãs de Tavares.
O estimado e saudoso extinto era casado com 
a Srª. D. Ilda Martins Pina e pai dos Srs. D. 
Olivia Martins Pina Costa, D. Isaura Martins Pina 
Arromba, Manuel Martins Pina, Carlos Martins 
Pina, Joaquim Martins Pina e António Martins Pina 
(já falecido).
O funeral do saudoso finado teve lugar da capela 
mortuária de Chãs de Tavares, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
Chãs de Tavares, onde 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

MANUEL DA 
SILVA 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 
e Alfredo

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 12 de maio, com 73 anos de idade, 
o Sr. Manuel da Silva de Jesus, natural de Pindo 
– Penalva do castelo e residente que foi em Vila 
Ruiva – Nelas.
O saudoso extinto era viúvo da Srª. D. Maria de 
Lourdes Céu da Silva e pai dos Srs. António 
Manuel Marques da Silva e Carlos Alberto 
Marques da Silva.
O funeral do estimado e saudoso finado teve lugar 
da Capela mortuária em Vila Ruiva, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja de S. Domingos, 
onde foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo indo de seguida a sepultar no 
cemitério de Senhorim, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTÓNIO 
MONTEIRO 
RODRIGUES

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 
e Alfredo

Faleceu na sua residência em Lobelhe do Mato, 
de onde era natural, no passado dia 29 de maio, 
com 81 anos de idade, o Sr. António Monteiro 
Rodrigues.
O saudoso extinto era viúvo da Srª. D. Cândida 
Graça Silva Rodrigues e pai dos Srs. José Carlos 
Silva Rodrigues, Pedro Alexandre Silva Rodrigues, 
António José Silva Rodrigues e Virgílio Manuel 
Silva Rodrigues (já falecido).
O funeral do estimado e saudoso finado teve 
lugar da sua residência, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja paroquial de Lobelhe 
do Mato, onde foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo indo de seguida a 
sepultar no cemitério de Lobelhe, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECEU TAMBÉM
MARIA IRENE GONÇALVES DE CARVALHO, 
92 anos de idade, natural de Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde


