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FERNANDO 
SIMÕES DA 
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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 

passado dia 11 de julho, com 64 anos de idade, 
o Sr. Fernando Simões da Costa, funcionário 
aposentado do Banco BPI em Mangualde e antigo 
Presidente da Junta de Freguesia de Mesquitela, 
casado com a Srª D. Maria Lucília Marques 
Almeida e pai dos Srs. D. Carla Marisa Almeida 
da Costa Couto, D. Sónia Isabel Almeida Costa, 
Hélder Miguel Almeida Costa e D. Telma Lisete 
Almeida Costa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar capela 
Mortuária de S. José, onde o corpo esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de S. 
Mamede onde foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério da Mesquitela onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECERAM TAMBÉM
ANTÓNIO MANUEL LOUREIRO 
DUARTE COELHO, 59 anos de idade, 
natural de Gandufe e residente em Outeiro 
de Espinho, sepultado no cemitério de 
Espinho

MARIA DA ASSUNÇÃO DE JESUS 
LOUREIRO, 71 anos de idade, natural 
e residente em S. João do Monte - 
Senhorim, viúva de Albino Amaral Loureiro, 
sepultado no cemitério de Senhorim

MANUEL DA SILVA MELO, 91 anos de 
idade, natural e residente em Corvos-à-
Nogueira, viúvo de Maria Coelho Amaral, 
sepultado no cemitério de Santos Evos

ALBINO HENRIQUES DOS SANTOS, 
76 anos de idade, natural e residente em 
Aldeia Nova, casado com Maria Isabel 
Carvalho Peixoto, sepultado no cemitério 
de Santiago de Cassurrães

DR. FRANCISCO 
NUNO 
BApTISTA 
FERNANDES 
(DR. ChICO 
NUNO)

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 julho, 
com 84 anos de idade, o Sr. Dr. Francisco Nuno 
Baptista Fernandes (Dr. Chico Nuno), antigo 
professor dos Colégios de S. José e Stª Maria e 
da Escola Felismina Alcântara em Mangualde, 
natural de Moimenta de Maceira Dão e residente 
que foi em Ançada, casado com a Srª D. Mariana 
de Fátima Albuquerque Cruz e pai das Srªs Profª  
Ana Maria Cruz Baptista Fernandes Carmo (Prof. 
na Escola Secundária de Fornos de Algodres), 
casada com o Sr. Carlos Manuel Costa do Carmo 
(Funcionário da Câmara Municipal de Mangualde) 
e Engª Maria Luisa Cruz Batista Fernandes, casada 
com o Sr. Manuel António Jarmela Rodrigues 
(GNR Aposentado).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. Domingos, onde esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério da Moimenta de 
Maceira Dão, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
ANJOS 
AUGUSTO

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 29 de junho, 
com 76 anos de idade, a Srª. 

Dª. Maria da Conceição Anjos Augusto, natural e 
residente que foi em Pedreles, casada com o Sr. 
Fernando Marques Dias e mãe dos Srs. D. Maria 
de Lurdes Anjos Amaral e António Manuel Anjos 
Marques.
O funeral da saudosa extinta teve lugar Igreja 
de Stº António, onde o corpo esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de S. Miguel onde 
foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Fornos de Maceira Dão, onde ficou depositada
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA ALICE 
SANTOS

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 Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia  
13 de julho, com 80 anos de 

idade, a Srª. Dª. Maria Alice Santos, natural das 
Termas de Alcafache e residente que foi na Quinta 
da Vigia em Vila Garcia, viúva do Sr. José Cruz e 
mãe dos Srs. D. Eduarda Santos Cruz Henriques, 
Manuel Santos Cruz, Afonso Santos Cruz (sócio 
gerente da firma “Ibecarga” em Vila Garcia), D. 
Marilia Santos Cruz e Fernando Santos Cruz 
(Funcionário da Câmara Municipal de Mangualde).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Nª Srª da Vitória, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Fagilde, onde ficou depositada
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

BELMIRA 
AUGUSTA 
RODRIGUES 
MONTEIRO

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 Lar da Freixiosa, 
no passado dia 13 de julho, 

com 91 anos de idade, a Srª. Dª. Belmira Augusta 
Rodrigues Monteiro, natural e residente que foi em 
Tragos, viúva do Sr. António de Pina Monteiro..
O funeral da saudosa extinta teve lugar Igreja 
de Stª Eufémia 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.

ANTÓNIO TRINDADE SILVA, 75 anos de idade, 
residente em Cunha Baixa, sepultado no cemitério de 
Cunha Baixa

AURORA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 92 anos 
de idade, natural e residente em Freixiosa, viúva de 
António de Pina Ramos, sepultada no Cemitério de 
Freixiosa

MARIA EULÁLIA COSTA SOUSA, 85 anos de idade, 
natural de S. João da Fresta e residente no Lar de 
Freixiosa, viúva de Albano dos Santos, sepultada no 
cemitério de Mangualde


