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PATROCINIA 
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 17 de junho, com 87 anos de idade, a 
Srª D. Patrocínia de Jesus, natural e residente que 
foi em Fagilde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Manuel da Costa e mãe dos Srs. José Manuel da 
Costa, Alfredo da Costa, António Joaquim Almeida 
Costa, Armando Manuel Almeida Costa, D. Maria 
de Lurdes Almeida Costa e Carlos Manuel Almeida 
Costa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia, onde esteve em câmara ardente e 
foi celebrada missa de corpo presente, para o 
cemitério de Fagilde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA 
D’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

AMÂNDIO 
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 
e Alfredo

Faleceu na sua residência em Mangualde, no 
passado dia 23 de junho, com 91 anos de idade, o 
Sr. Amândio da Costa Loureiro, natural de Espinho 
e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Serafina Clara de Abreu e pai dos Srs. Engº Luís 
Amândio Loureiro, casado com a Srª D. Cristina da 
Luz Loureiro, Drª Maria Clara Loureiro, casada com 
o Sr. Engº Jorge Manuel Pereira e António Manuel 
Loureiro, casado com a Srª Drª Maria Manuel 
Loureiro.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição no 
Complexo paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério de Espinho, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ACÁCIO 
AUGUSTO 
MIGUEL

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 25 de junho, com 83 anos de idade, 
o Sr. Acácio Augusto Miguel, natural de Cedães - 
Mirandela e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Alice Gonçalves Miguel e pai dos Srs. 
António Fernando Gonçalves Miguel e Profª. D. 
Elisabete Gonçalves Miguel.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição, 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.

JOAqUIM DE 
OLIVEIRA 
SIMõES

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 26 de junho, com 84 anos de 
idade, o Sr. Joaquim de Oliveira Simões, natural e 
Aljubarrota residente que foi em Santo Amaro de 
Azurara.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Silvina Gomes e pai dos Srs. Carlos Nelson 
Gomes Simões, D. Marta Maria Rodrigues Gomes 
Simões, Óscar Gomes Simões, D. Gestruria Gomes 
Simões (Lila), Joaquim Gomes Simões e Luís 
Filipes Gomes Simões.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº Amaro, 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.

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 21 de junho, com 93 anos de idade, a 
Srª D. Maria d’Almeida, natural e residente que foi 
em Almeidinha.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. João 
Dias e mãe dos Srs. Bernardo de Almeida, D. Isabel 
Almeida Dias Jorge e Joaquim de Almeida Dias (já 
falecido).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stº António, onde esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo presente, para o 
cemitério de Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECERAM TAMBÉM
MÁRIO D’ABRANTES, 92 anos de idade, 
natural de Aldeia Nova e residente em 
Mangualde, viúvo de Maria Laurinda de 
Jesus Augusto Abrantes, cemitério de 
Mangualde

ALBINO MONTEIRO DO NASCIMENTO, 87 anos 
de idade, natural de Senhorim e residente em Fornos 
de Maceira Dão, casado com Idalina Jesus Augusto 
Nascimento, sepultado no cemitério de Fornos de 
Maceira Dão

JORGE MANUEL SOUSA DE JESUS, 59 anos de 
idade, natural de Insua e residente em Cunha Baixa, 
casado com Maria Encarnação Martins Garcia de 
Jesus, sepultado no cemitério de Cunha Baixa

JÁ PAGOU A SUA 
ASSINATURA?

LEIA, ASSINE 
E DIVULGUE 
O JORNAL 

RENASCIMENTO


