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JOSÉ MARIA 
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 de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 1 de dezembro, 
com 95 anos de idade, o Sr. 
José Maria Marques natural e 
residente que foi em Quintela 
de Azurara.

O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Gracinda da Anunciação Marques e pai dos 
Srs. José Jesus Marques, Luís Jesus Marques e 
António Fernando Marques (já falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da 
Capela Mortuária daquela localidade, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
S. João Baptista, onde foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Quintela de Azurara, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

OBITUÁRIO

Gerência de

JOSÉ SOARES

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 em Mangualde, no 
passado dia 3 de dezembro, 

com 93 anos de idade, o Sr. José Soares natural e 
residente que foi em Abrunhosa a Velha.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Neosinda de Jesus Tavares e pai do Sr. Valentim 
Tavares Soares.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº António, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Stª Cecília, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Abrunhosa a 
Velha, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ORLINDO 
bRIOSO 
FLóRIDO 
bIDARRA

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 6 
de dezembro, com 75 anos de 

idade, o Sr. Orlindo Brioso Flórido Bidarra, natural 
de Gonçalo, concelho da Guarda e residente que 
foi em Mangualde.
O estimado e saudoso extinto era casado com a 
Srª. D. Maria da Conceição Nabais Tavares e pai 
das Srªs. Drª. D. Maria do Carmo Tavares Flórido 
Bidarra e Drª. D. Marília Tavares Flórido Bidarra.
O funeral do saudoso finado 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, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LUCINDA 
DE JESUS 
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 no Lar Nª Srª do 
Amparo em Mangualde, no 
passado dia 7 de dezembro, 
com 94 anos de idade, a 
Srª. D. Lucinda de Jesus 
Rodrigues, natural dos 

Estados Unidos da América e residente que foi em 
Mangualde.
A estimada e saudosa extinta era viúva do Sr. 
Manuel Abrantes e mãe das Srªs. D. Maria Deolinda 
Rodrigues Abrantes e D. Mariana Fonseca.
O funeral da saudosa finada 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, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MANUEL 
GOMES DE 
OLIVEIRA

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. 
Bernardo em Setúbal, no 
passado dia 10 de dezembro, 
com 71 anos de idade, o Sr. 
Manuel Gomes de Oliveira, 

natural de S. João da Fresta.
O estimado e saudoso finado era pai dos Srs. D. 
Fátima Duarte Oliveira, D. Paula Duarte Oliveira e 
Hélder Duarte Oliveira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de S. João Baptista em S. João da Fresta 
onde esteve em câmara ardente e foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de S. João da Fresta, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LUIZ PAIS 
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 no Lar de S. José em 
Santiago de Cassurrães, no 
passado dia 12 de dezembro, 
com 88 anos de idade, o Sr. 
Luiz Pais Rodrigues, natural e 
residente que foi em Outeiro - 
Santiago de Cassurrães.

O estimado e saudoso extinto era viúvo da Srª. D. 
Maria Eurides de Almeida e pai dos Srs. D. Ana 
Bela Almeida Rodrigues Matias, António Almeida 
Rodrigues, Ismael Almeida Rodrigues, Fernando 
Almeida Rodrigues e José António Almeida 
Rodrigues (já falecido).
O funeral do saudoso finado teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Santiago de Cassurrães, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O JORNAL RENASCIMENTO
Já pagou a sua assinatura?


