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ENgº jOSé 
MARIA NObRE 
DOS 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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 

passado dia 4 de setembro, com 100 anos de 
idade, o Sr. Engº José Maria Nobre dos Santos, 
natural de Loulé e residente que foi na Rua Covas 
do Barro em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. Drª. 
Irene Correia de Oliveira Bernardo Nobre Santos 
e pai dos Srs. Drª. Maria Teresa Bernardo Nobre 
Santos Cabral Ribeiro (Professora aposentada da 
Escola Secundária Felismina Alcântara), viúva do 
Sr. João Cabral Ribeiro e Engº. Jorge Alexandre 
Bernardo Nobre Santos, casado com a Srª Drª 
Helena Mello.
O funeral do saudoso extinto teve lugar capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição, onde 
o corpo esteve em câmara ardente e foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida a 
cremar no cemitério de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ALDINA jESUS 
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 8 de setembro, 
com 84 anos de idade, a Srª. 
D. Aldina Jesus Costa, natural 
e residente que foi Abrunhosa 
do Mato.

A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Arlindo Correia e mãe dos Srs. D. Maria Madalena 
Jesus Correia, Alberto Costa Correia e D. Maria 
Clara Costa Correia.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria, onde o corpo 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Abrunhosa do Mato, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DE 
LOURDES pAIS 
MARTINS

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 no 
passado dia 10 de setembro, 
com 92 anos de idade, a Srª. 
D. Maria de Lourdes Pais 

Martins, natural e residente que foi em Abrunhosa 
a Velha.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Pereira de Almeida e mãe do Sr. Fernando 
Alberto Martins Pereira (já falecido).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
da Igreja de Stº António, onde o corpo esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
Stª Cecilia onde foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Abrunhosa a Velha, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DA 
CONCEIÇÃO

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 Stª Casa 
da Misericórdia em Fornos 

de Algodres, no passado dia 12 de setembro, com 
98 anos de idade, a Srª. D. Maria da Conceição, 
natural e residente que foi em Cunha Alta.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Joaquim do Nascimento.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de S. Pedro, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Cunha Alta, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CLARA AUgUSTA FARIA

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 30 de agosto, com 81 anos de idade, 
a Srª. D. Clara Augusta Faria, natural e residente 
que foi em Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era tia dos Srs. D. 
Fátima Maria Albuquerque Ribeiro, José Carlos 
Albuquerque Ribeiro e Rosária Maria Albuquerque 
Ribeiro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de Nª Senhora das Neves, onde o corpo 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa 
de corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Moimenta de Maceira Dão, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECERAM TAMbéM
JOSÉ DE ALBUQUERQUE, 93 anos 
de idade, natural de Vila Cova do Covelo 
e residente em Travanca de Tavares, 
casado com Maria José Duarte de Abreu 
Albuquerque, sepultado no cemitério de 
Travanca de Tavares

VIRGINIA DE JESUS, 91 anos de 
idade, natural de Ançada e residente em 
Mangualde, viúva de João Rodrigues 
Fernandes, sepultada no cemitério de 
Mangualde

FRANCELINA 
MARIA 
MOREIRA 
CARNEIRO 
MEIRELES 
MARTINS

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 10 de agosto, 
com 55 anos de idade, a Srª. D. Francelina Maria 
Moreira Carneiro Meireles Martins, natural de Stº 
Tirso e residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casado com o 
Sr. Fernando da Silva Martins (antigo funcionário 
do escritório de Advogados Mário Videira Lopes) 
e mãe dos Srs. D. Carla Patrícia Meireles Silva 
Martins, Fernando Filipe Meireles Silva Martins e 
Rafaela Filipa Meireles Silva Martins.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de de Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


