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MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 

passado dia 3 de junho, com 90 anos de idade, 
a Srª. D. Maria da Conceição Amaral, natural e 
residente que foi em Guimarães de Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva com o Sr. 
José da Rocha Santos e mãe da Srª D. Maria Elza 
Amaral dos Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar capela 
Mortuária de Stª Marinha em Guimarães de 
Tavares, onde o corpo 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DO 
ROSÁRIO 
CAETANO 
MARqUES 
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 
& Alfredo

Faleceu na sua residência em 
S. Cosmado, no passado dia 

7 de junho, com 83 anos de idade, a Srª. D. Maria 
do Rosário Caetano Marques Lopes, natural de 
Lisboa.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Rui Lopes e mãe 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 da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Pedro em S. Cosmado, 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

jOAqUIM 
MARqUES DE 
CARVALhO

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 junho, com 94 anos de idade, 
o Sr. Joaquim Marques de Carvalho, natural e 
residente que foi em Outeiro de Espinho.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Clotilde dos Santos e pai das Srªs. D. Rosa 
Maria Santos Marques e D. Fernanda Santos Dias.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº António, 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.

ANA RITA

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 12 de junho, com 94 anos de idade, 
a Srª. D. Ana Rita, natural e residente que foi em 
Lobelhe do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva  do o Sr. 
Francisco Lopes Loureiro e mãe dos Srs. José 
Luís Lopes Loureiro, D. Maria Olinda Lopes 
Loureiro Ribeiro e José Francisco Lopes Loureiro 
(funcionário da Câmara de Mangualde).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da sua 
residência, onde o corpo esteve em câmara 
ardente, para a Igreja de S. Paulo em Lobelhe do 
Mato, onde foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Lobelhe do Mato, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECERAM TAMBÉM
CRISTINA DE JESUS PINA DUARTE, 
89 anos de idade, natural de Quintela de 
Azurara e residente em Lisboa, sepultada 
no cemitério de Quintela de Azurara

MARIA DE LURDES SANTOS PARALTA, 
80 anos de idade, viúva de Albertino 
da Costa Pais Paralta, sepultada no 
cemitério de Mangualde

ODÍLIA PAIS SOEIRO, 91 anos de idade, 
natural de Santiago de Cassurrães, 
sepultada no cemitério de Santiago de 
Cassurrães

MARIA CELESTE LOUREIRO, 90 anos de idade, viúva 
de Amadeu Pinto Loureiro, natural e residente em 
Mesquitela, sepultada no cemitério de Mesquitela

ENGRÁCIA ANUNCIAÇÃO FIGUEIREDO, natural 
de Cunha Alta e residente em Vila Nova de Poiares, 
sepultada no cemitério de Cunha Alta

MARIA DA PAIXÃO COSTA, 89 anos de idade, natural 
e residente em Casal Mendo - Alcafache, viúva de 
João Loureiro de Vidinha, sepultada no cemitério de 
Alcafache 

ORqUESTRA pOEMA 
COM NOVOS ESTÁGIOS 
MUSICAIS
A Orquestra POEMa realizará, mais uma vez, o 
Estágio de Banda Sinfónica e o Estágio de Orquestra 
Sinfónica. O primeiro decorrerá entre 23 e 28 de 
julho, atuando nos dias 27 e 28 de julho. Já o Estágio 
de Orquestra Sinfónica decorrerá entre 3 e 7 de 
setembro, com concertos de apresentação nos dias 6 
e 7.
A iniciativa tem trazido músicos de todo o país até 
Mangualde. É uma organização conjunta da Câmara 
Municipal de Mangualde, da Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, em Mangualde, do Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, da Orquestra POEMa e 
do Conservatório Regional de Música Dr. José de 
Azeredo Perdigão.


