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Trás cinismo, meu rapaz
E no mundo será gente...

Porque aquele que não o traz
Comem-no... cinicamente.

ANTÓNIO DA 
COSTA PAULO

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

natural de Fagilde e residente que foi em Lisboa e 
também no Bairro da Gândara em Mangualde.
O estimado e saudoso finado filho de José da 
Costa Paulo e de Madalena de Jesus era viúvo 
da Srª. D. Maria Helena Marques e pai da Srª Drª. 
Maria de Lurdes Marques da Costa Paulo Ferreira 
dos Santos, casada com o Sr. Luís Manuel Ferreira 
dos Santos, empresário, avô dos Srs. Drª. Silvia 
de Paulo Santos e Dr. Daniel de Paulo Santos 
e bisavô de Diana de Paulo Rosário Santos. Era 
ainda irmão dos Srs. D. Aurora do Carmo, D. Emília 
de Jesus, Hermenegildo Costa Paulo, Fernando 
Costa Paulo, Joaquim Costa Paulo, D. Alzira de 
Jesus (já falecida), D. Carminda de Jesus (já 
falecida), Manuel da Costa (já falecido), Germano 
Costa Paulo (já falecido) .
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia em Fagilde, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
para o cemitério de Fagilde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

TERESA DA 
CONCEIçãO 
REbELO

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

D. Teresa da Conceição Rebelo, natural de Alvendre 
- Guarda.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Américo Pedro Pereira e mãe dos Srs. D. Maria 
Elvira Rebelo Pereira Martins, António Bernardo 
Rebelo Pereira e Carlos Alberto Rebelo Pereira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da de Nª Srª. da Conceição 
no Complexo Paroquial, 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.

CARLOS 
ALbERTO 
ALMENDRA 
NEVES PAIS

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 em Londres - Inglaterra, no passado dia 
31 de julho, com 58 anos de idade, o Sr. Carlos 
Alberto Almendra Neves Pais, natural do Bairro do 
Modorno em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Clarinda Ramos Fonseca Pais e pai dos Srs. 
D. Ana Raquel Fonseca Almendra Pais e Daniel 
Fonseca Almendra Pais.
O funeral do saudoso extinto teve lugar, no dia 11 
de agosto, 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 Mangualde, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ALMENDRA - JOGADOR DO 
DESPORTIVO DE MANGUALDE

Durante muitos anos, Almendra fez parte do 
plantel do Grupo Desportivo de Mangualde, onde 
se descatava. O seu trabalho e os golos que 
marcava quase sempre eram notícia na imprensa 
da época.
No início / meados da década de 80, o GDM 
militava na 2ª divisão nacional e disputava a taça 

de Portugal, entre outros das camadas mais jovens.
Nesta altura defrontou equipas como o Benfica e o 
Porto.
Transcrevemos noticia da época sobre a ausência de 
Almendra num jogo contra o Porto 
“O “drama” do ausente Almendra
Antes tivesse perdido 10 contos
 - Sei lá o que sinto. Sei que vivo um drama interior, 
por não jogar contra o Porto. Nem sei como estou...
Almendra é um jogador abatido. Aquele cartão 
amarelo (o terceiro) que “viu” em Gouveia e, 
ainda, o adiamento do encontro com o Sourense, 
determinaram que... ficasse na bancada, exactamente 
no encontro da Taça, com o F. C. Porto.
(...)
Sabe, preferia perder dez ou quinze contos do que 
não jogar contra o Porto. isto traduz quanto desejava 
jogar...
(...)”

Faleceu no Lar Morgado do 
Cruzeiro em Mangualde, no 
passado dia 25 de agosto, 
com 90 anos de idade, a Srª 

Não lhe atires com baionetas
Se queres deitá-lo abaixo:
Atira-lhe antes um “tacho”
... O resto são tudo tretas.

Faleceu no Hospital de 
Santa Maria em Lisboa, no 
passado dia 21 de agosto, 
com 90 anos de idade, o Sr. 
António da Costa Paulo - 
PSP aposentado em Lisboa, 

NOéMIA DOS 
ANJOS NUNES 
LOPES TOMé

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

D. Noémia dos Anjos Nunes Lopes Tomé, natural e 
residente que foi em Póvoa de Cervães.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Artur Dias Cardoso e irmã dos Srs. D. Vicentina 
Patrocinio Lopes Dias, D. Maria Adelaide Nunes 
Lopes e dos já falecidos, Amândio Lopes, Manuel 
Américo Patrocinio Lopes e D. Maria Luísa Lopes 
Loureiro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão 
Paroquial, onde esteve em câmara ardente para 
a Igreja Paroquial de Póvoa de Cervães, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, para o 
cemitério de local, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 27 de agosto, 
com 80 anos de idade, a Srª 

bELARMINO 
DE OLIVEIRA 
bARROS

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

D. Belarmino de Oliveira Barros, natural de Pindo e 
residente no Brº de S. João em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria de Jesus Baptista e pai das Srªs D. Maria 
Jorgete Barros Cabral e D. Maria Elizabete Barros 
Pina.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da de Nª Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial, 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 28 de agosto, 
com 94 anos de idade, o Sr. 
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MANUEL 
LUÍS CAbRAL 
COSTEIRA
Ex colaborador do 
Renascimento. Homem 
de convicções fortes.

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 em Coimbra, no passado dia 3 de agosto, 
com 75 anos de idade, o Sr. Manuel Luís Cabral 
Costeira, natural e residente que foi em Abrunhosa 
do Mato.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Fernanda Neves Cabral Costeira e pai 
da Srª. D. Rosa Nunes Cabral Costeira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria, onde esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério de Abrunhosa do Mato, 
onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LAURA 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 8 de agosto, com 89 anos de idade, a 
Srª D. Laura de Jesus, natural e residente que foi 
em Pinheiro de Baixo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Fernando da Cruz e mãe dos Srs. D. Fernanda 
Jesus Cruz Santos Luís, casada com o Sr. António 
Santos Luís e Jorge Luís Fernandes da Cruz, 
casado com a Srª. D. Ondina Marques Cardoso 
Monteiro da Cruz (antiga secretária do diretor da 
PSA, desta cidade).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Eufémia, 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.

ANTÓNIO 
JOSé 
TEIXEIRA 
PINTO

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.
Um agradecimento ainda à GNR que esteve presente 
com três salvas de tiros na hora do seu enterro.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
e Alfredo

com 94 anos de idade, o Sr. António José Teixeira 
Pinto (GNR aposentado), natural de S. Cipriano - 
Resende e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Herminia Fernandes Abrantes e pai das 
Srªs. D. Rufina Teresa Abrantes Teixeira Pinto 
Cardoso e D. Cidália Maria Abrantes Teixeira Pinto 
Cardoso.
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 Mangualde, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FERNANDO 
JÚNIOR 
FERREIRA DE 
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 em Paris - França, no passado dia 10 de 
agosto, com 8 anos de idade, o menino Fernando 
Júnior Ferreira de Almeida.
O estimado e saudoso finado era filho dos Srs. 
Fernando Ferreira de Almeida (Salgueirinho) e D. 
Inamara Gomes da Silva.
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 Mangualde, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CUSTÓDIO 
CAMPOS 
MARQUES

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, 
no passado dia 10 de agosto, com 80 anos de 
idade, o Sr. Custódio Campos Marques, natural de 
Ançada e residente que foi no Bairro de S. João 
em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Emilia Lopes e pai do Sr. José Lopes 
Campos Marques.
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 Mangualde, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

DRª MARIA 
LUÍSA 
AbRANTES 
AMARAL 
OLIVEIRA 
CORREIA

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 agosto, com 94 anos de idade, 
a Srª Drª. Maria Luísa Abrantes Amaral Oliveira 
Correia, professora aposentada dos Colégios de S. 
José e Stª Maria e da Escola Secundária Felismina 
Alcântara, nesta cidade, natural de Cunha Baixa e 
residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Dr. 
João Serrano Correia e mãe do Sr. Dr. João Luís 
de Abrantes Oliveira Correia, casado com a Srª. D. 
Maria José Amaral Melo Correia.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
da Misericórdia, 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.

Faleceu no Lar Nª Srª do 
Amparo em Mangualde, no 
passado dia 5 de agosto, 


