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O primeiro-ministro, António Costa, admitiu na sexta-feira, dia 11, no debate 
quinzenal na Assembleia da República, que “não há plano B” para a construção de 
um novo aeroporto complementar de Lisboa caso o estudo de impacto ambiental 

chumbe a localização no Montijo

MARIA 
EMÍLIA DA 
ENCARNAÇÃO 
DA SILVA 
MARTINS 
LEITÃO

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 2 de janeiro, com 81 anos de idade, a 
Srª. D. Maria Emília da Encarnação da Silva Martins 
Leitão, natural de Viseu e residente que foi em 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. José 
Martins Leitão e mãe dos Srs. D. Anabela Cristina 
Lopes Martins Leitão, António Manuel da Silva 
Polónio Leitão, Mário Francisco da Silva Polónio 
Leitão e D. Maria de Fátima da Silva Martins Leitão.
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão  
das Testemunhas de Jeová, nesta cidade, onde 
esteve em câmara ardente e foram celebradas as 
últimas cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida 
a sepultar no cemitério de Novo de Santiago - 
Viseu, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

GERAL

ARRENDA-SE 
Espaço para escritórios, 
serviços ou comércio.
Av. Almirante Afonso 

Cerqueira - Viseu
T.m. 939531991

AGRADECIMENTO
“Marido, filhos de Maria Eduarda Santos Carvalho 
e noras e netos, com emoção, agradecem os 
contantes contatos pessoais e telefónicos, sabendo 
da sua saúde, não só enquanto internada no 
São Teotónio – Hospital e na sua residência em 
Abrunhosa a Velha.
Acreditamos em Deus, somos praticantes activos, 
e por isso Ele nos ajuda diariamente na sua 
recuperação.
Desejamos a todos, Feliz Natal e Ano Novo Muito 
Próspero.”

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 
e Alfredo

Faleceu no Hospital Cândido 
de Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 4 de janeiro, com 
93 anos de idade, a Srª. D. 
Maria da Conceição, natural 
de Almeidinha e residente 
que foi em Santiago de 

Cassurrães.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Teófilo de Melo e mãe dos Srs. Domingos de Melo, 
D. Maria Isabel Lopes de Melo Beirão e D. Helena 
Lopes de Melo Albuquerque.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães onde esteve 
em câmara ardente e foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Santiago de Cassurrães, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LEONÍDIO 
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 
e Alfredo

Faleceu na sua residência 
em Cunha Alta, no passado 
dia 12 de janeiro, com 83 
anos de idade, o Sr. Leonídio 
Costa, natural de Freixiosa e 
residente que foi em Cunha 
Alta.

O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Lusitana Anjos Costa Pina e pai das Srªs. 
D. Graça Maria Pina Costa Lopes, D. Maria do Céu 
Pina Costa Albuquerque, D. Irene Maria Pina Costa 
e D. Maria Amélia Pina Costa Lucas.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de Cunha Alta, onde foram 
celebradas as últimas cerimónias fúnebres, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Cunha 
Alta, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

TERESA 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 Lar Nª Srª do 
Amparo em Mangualde, no 
passado dia 13 de janeiro, 
com 89 anos de idade, a Srª. 
D. Teresa de Jesus, natural 
de e residente que foi em 
Guimarães de Tavares.

A estimada e saudosa finada era casado com o Sr. 
Armando Pais dos Santos e mãe da Srª Drª Maria 
do Carmo Jesus Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Santa Marinha, onde 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.

ESCOLACONDUCAOAZURARA@HOTMAIL.COM

Telef. 232 623 217   Telm. 916 055 138

Largo      do Rossio, 52      
3530 Mangualde

EDITAL
SEPULTURA PERPÉTUA NO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE MANGUALDE-1
Citam-se os herdeiros de Elvira de Jesus, Madalena 
de Jesus, Joaquim Maria e Alzira de Jesus Gomes, 
Manuel Maria e Luciana da Assunção Ferreira, 
Maria da Glória, José Maria, Belmira Santos Maria, 
e Custódio Maria, que por sua vez foram herdeiros 
de Mariana dos Santos viúva de Leopoldo Maria, 
residente que foi em Cães de Cima, concessionária 
da campa n.º 30 do talhão nº 7 do Cemitério 
Municipal de Mangualde nº 1, para que no prazo 
de 30 dias, caso estejam interessados, reclamem 
o direito, na referida sepultura, fazendo prova 
documental da sua condição de herdeiros, no Setor 
de Património da Câmara Municipal de Mangualde, 
onde decorre processo de averbamento da referida 
campa, em nome de António Maria dos Santos 
Fernandes, casado, residente em Santo Amaro de 
Azurara.
Renascimento nº 746 - 15/1/2019

PALMIRA DE LOURDES DIAS DA 
SILVA ALBUQUERQUE
Falecida a 14 de janeiro. Funeral 
realiza-se hoje, dia 15, pelas 15H00 
da Igreja de Nª Srª da Conceição no 
Complexo Paroquial de Mangualde, 
para o cemitério de Mangualde
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FuNERÁRIA 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

OBITUÁRIO

Gerência de

MARIA DA 
ENCARNAÇÃO 
GARRIDO

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 janeiro, com 
92 anos de idade, a Srª. D. 
Maria da Encarnação Garrido, 
natural e residente que foi em 

Contenças de Baixo..
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Abrantes Garrido e mãe dos Srs. D. Maria 
Fernanda Santos Abrantes de Moura, Arménio 
Manuel Garrido, Inocêncio Abrantes Garrido e do já 
falecido Sílvio Manuel Abrantes Garrido.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Pedro de Verona, onde esteve em câmara 
ardente e foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Contenças de Baixo, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ÁLVARO 
AuGuSTO 
DOS SANTOS 
AMARAL

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 5 de janeiro, com 
69 anos de idade, o Sr. Álvaro 
Augusto dos Santos Amaral, 

natural e residente que foi em Pedreles.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria de Lurdes Anjos Marques Amaral e 
pai dos Srs. Ricardo Emanuel Marques Amaral e 
Andreia Patrícia Marques Amaral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº António, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Fornos de Maceira Dão, 
onde foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Fornos de Maceira Dão, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CONCEIÇÃO 
SANTOS 
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 7 de janeiro, com 
84 anos de idade, a Srª. D. 
Conceição Santos Marques, 
natural e residente que foi em 

Tabosa.
A estimada e saudosa finada era casada com 
o Sr. José Marques Ferreira e mãe dos Srs. 
Manuel Marques Ferreira, D. Maria de Lurdes 
Santos Marques Cabral e Jorge Marques Ferreira 
(Proprietário da Carpintaria J. Marques Ferreira, Ldª, 
situada no Bairro de Nª Srª do Castelo).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. Geraldo, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de Fornos de Maceira Dão, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Contenças 
de Baixo, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

EMÍLIA 
AuGuSTA 
GOMES SERRA

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. 
Francisco Xavier em Lisboa, 
no passado dia 9 de janeiro, 
com 85 anos de idade, a Srª. 
D. Emília Augusta Gomes 
Serra natural de Arcozelo - 

Gouveia e residente que foi em Abrunhosa a Velha.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Carlos Mota e mãe dos Srs. D. Natália Maria Serra 
Mota, D. Maria dos Santos Serra Mota, D. Maria da 
Graça Serra Mota, António Filipe Serra Mota e do já 
falecido José Carlos Serra Mota.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stº António, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Santa Cecília, 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.

MANuEL 
ALMEIDA 
HENRIquES

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 
na Quinta da Ribeira em 
Abrunhosa a Velha, no 
passado dia 10 de janeiro, 
com 76 anos de idade, o Sr. 
Manuel Almeida Henriques, 

natural de Santiago de Cassurrães.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria da Conceição Henriques e pai dos Srs. 
Joaquim Davide Henriques Almeida, D. Isilda Maria 
Henriques Almeida e D. Maria de Lurdes Henriques 
Almeida Cabral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº António em Abrunhosa a Velha, 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 Cunha Alta, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ISAbEL MARIA 
ALbuquERquE 
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 Hospital Cândido 
de Figueiredo em Tondela, 
no passado dia 11 de janeiro, 

com 54 anos de idade, a Srª. D. Isabel  Maria 
Albuquerque Santos, natural e residente que foi em 
Vila Mendo de Tavares.
A estimada e saudosa finada era casada do Sr. 
Manuel Carvalho dos Santos e mãe do Sr. José 
Manuel Albuquerque Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão 
Paroquial Nª Srª da Esperança, em Vila Mendo de 
Tavares, onde esteve em câmara ardente, para a 
Igreja de S. Domingos, onde foi celebrada missa 
de corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Vila Mendo de Tavares, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


