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‘Your Business’: a loja do cidadão para os empreendedores
Plataforma digital Your Business, em parceria com o Millenium bcp, apoia as ideias 

de negócio dos empreendedores a ganharem vida em apenas sete passos

alberto 
valentim 
ferreira

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 no 
Bairro Alto, nesta cidade de 
onde era natural, no passado 
dia 7 de novembro, com 82 
anos de idade, o Sr. Alberto 

Valentim Ferreira..
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria da Natividade Conceição dos Anjos e 
pai do Sr. Vitor Manuel da Conceição Ferreira.
O funeral do saudoso extinto 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 Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Tribunal Judicial da Comarca de Viseu
Juizo de Competência Genérica de Mangualde
Palácio da Justiça - Largo Dr. Couto, 72 
3530-134 Mangualde
Telef. 232619580 Fax: 232091569 Mail:mangualde.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 272/18.4T8MGL
Interdição/Inabilitação
N/ Referência: 83004801
Data: 23-10-2018
Requerente: Ministério Público
Requerido: Manuel Rodrigues da Costa
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal a acção 
de interdição em que é requerido Manuel Rodrigues da 
Costa, filho de Manuel Cardoso Costa e de Suzana de 
Jesus, nascido a 16-01-1950, em Mangualde, domicílio: 
Lar Morgado do Cruzeiro, Avenida General Humberto 
Delgado, 20, Mangualde, 3530-115 Mangualde, para 
efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia 
psíquica.
O Juiz de Direito,
Dr. Paulo da Cunha Lima
O Oficial de Justiça,
Homero Martins
Renascimento nº 742 de 15/11/2018

maria 
helena 
roDriGueS

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 Viseu, no passado 
dia 9 de novembro, com 
82 anos de idade, a Srª. D. 
Maria Helena Rodrigues, 
natural e residente que foi em 

Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Ferreira Sampaio e mãe dos Srs. D. 
Maria Isaura Rodrigues Sampaio Marques, D. 
Maria Fernanda Rodrigues Sampaio, D. Ana Elvira 
Rodrigues Sampaio Gomes, D. Mariana Noémia 
Rodrigues Sampaio Silva e João Manuel Rodrigues 
Sampaio.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária daquela localidade onde o corpo esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
Nª Srª das Neves onde foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério daquela localidade, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

emÍlia 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 
e Alfredo, 

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 4 de novembro, 
com 87 anos de idade, a Srª. 

D. Emília da Conceição, natural e residente que foi 
em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era irmã dos Srs.D. 
Maria Eugénia Almeida, Manuel Almeida, Afonso 
Almeida, D. Adelina da Conceição Almeida Ferreira 
Norte, José Almeida e dos já falecidos Joaquim 
Almeida, Adelino Almeida, António Almeida, Jorge 
Almeida e D. Emília Almeida.
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 Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

afonSo 
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 no Lar Nª Srª do 
Amparo nesta cidade, no 
passado dia 7 de novembro, 
com 80 anos de idade, o Sr. 

Afonso Almeida, natural e residente que foi em 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª D. 
Susana da Conceição Henriques e pai dos Srs. 
D. Maria Teresa Henriques Almeida Pessoa, D. 
Carla Maria Henriques Almeida, Paulo Alexandre 
Henriques Almeida e Elísio Manuel Henriques 
Almeida.
O funeral do saudoso extinto 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 Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

DaviD Cabral 
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.

Funeral a cargo da Agência Fu-
nerária Monteiro e Castro

Faleceu no Lar de S. José em 
Santiago de Cassurrães, no 
passado dia 5 de novembro, 
com 95 anos de idade, o Sr. 

David Cabral Pinto, natural e residente que foi em 
Santiago de Cassurrães.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª D. 
Angelina de Encarnação Pais Pinto e pai da Srª 
D. Maria Augusta Ferreira Cabral Pinto de Matos 
casada com Anibal Martins de Matos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Santiago de Cassurrães, onde o corpo esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério daquela localidade, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Rua da Saudade, 25 
Rua 25 de Abril, 79

3539 - 170 
Mangualde

Telefone: 
232 622287  

Telem. 967509153  
967094084

valeriano Do Couto lDª
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funerÁria Serafim tavareS ferraZ & alfreDo, lDª
Meio século 

de experiência, profissionalismo, respeito e 
qualidade

Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 966124596  - 939531990  
Ângelo - 963901298

José Manuel - 963051265
Gabriel - 969005447

Agência - 232613652 - 232612686 
www.funerariaferrazealfredo.pt    funeraria.f.a@sapo.pt

maria otÍlia 
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 no Lar de S. José em 
Santiago de Cassurrães, no 
passado dia 10 de novembro, 
com 91 anos de idade, a Srª. 

D. Maria Otilia de Almeida, natural de Senhorim - 
Nelas e residente que foi em Contenças de Baixo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
Melo de Almeida e irmã da Srª. D. Maria de Lurdes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Pedro de Verona onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério daquela localidade, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

luCinDa 
De jeSuS 
GonÇalveS

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 Viseu, no passado 
dia 10 de novembro, com 
89 anos de idade, a Srª. D. 
Lucinda de Jesus Gonçalves, 

natural e residente que foi em Santa Luzia.
a estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Adelino Gonçalves e mãe do Sr. Dr. José Adelino 
de Almeida Gonçalves, casado com a Srª Drª. Olga 
da Conceição Fonseca Silva Gonçalves (advogados 
nesta cidade)
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 Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

maria Da 
PurifiCaÇÃo 
SalvaDor 
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 
e Alfredo, 

Faleceu no Lar Morgado do 
Cruzeiro, nesta cidade, no 
passado dia 11 de novembro, 
com 88 anos de idade, a 
Srª. D. Maria da Purificação 

Salvador Santos, natural e residente que foi na 
Roda.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Francisco Correia Santos e mãe do Sr. José 
Manuel Salvador Correia Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
do Lar Morgado do Cruzeiro, 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.

CarloS 
manuel 
CorDeiro De 
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 
Oliveira, no passado dia 11 
de novembro, com 52 anos 
de idade, o Sr. Carlos Manuel 

Cordeiro de Loureiro, natural de Tibaldinho.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria Leopoldina Ferreira Rosa Loureiro e pai 
do Sr. Luís Manuel Ferreira Loureiro.
O funeral do saudoso extinto 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 Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

antónio 
fernanDo 
Correia 
borGeS

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 nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra, no 
passado dia 12 de novembro, 
com 62 anos de idade, o Sr. 

António Fernando Correia Borges, residente que 
foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Ilda Fernanda Gomes Marques Borges e pai do 
Sr. Dr. Anthony Marques Borges.
O funeral do saudoso extinto 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 cremar no 
crematório de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

joÃo 
auGuSto 
fiGueira

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 12 de novembro, 
com 89 anos de idade, o Sr. 

João Augusto Figueira, natural de Fatela - Fundão 
e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª D. Maria Albertina Rosa Faísca e pai dos Srs. 
D. Graciosa da Ascenção Faísca Figueira Monteiro 
e Vitor Manuel Faísca Figueira, gerente da Caixa 
Agrícola de Penalva do Castelo.
O funeral do saudoso extinto tem lugar hoje, dia 
15, pelas 15H30, da Capela Mortuária da Igreja 
de Nª Srª da Conceição no Complexo Paroquial, 
onde o corpo está em câmara ardente e vai ser 
celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério de Mangualde, 
onde ficará depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

refletinDo
Vede como tantos dos que foram curados da lepra do mundo, isto é, de desordens evidentes, não aproveitam a sua 
cura. Alguns, com efeito, foram atingidos por uma chaga bem pior do que a lepra, tanto mais perigosa por ser uma 
chaga mais interior. É por isso com razão que o Senhor do mundo pergunta onde estão os outros nove leprosos, 
porque os pecadores se afastam da salvação. E foi por isso que, depois de o primeiro homem ter pecado, Deus lhe 
perguntou: «Onde estás?» (Gn 3,9).

Gerência de


