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A actual civilização 
é de outras continuidade;
A sua evolução 
sustenta a Humanidade?!

© joão oliveira

Sónia Costa, profes-
sora e investigadora, 
natural de Mesquitela é 
autora e ilustradora do 
livro infanto-juvenil “A 
longa viagem de Angui 
e Luna”

Fernando Pau-Preto
De origem beirã e criado 
na nobre terra hospitaleira. 
Licenciado e Mestre em 
Planeamento (antes de 
Bolonha), Técnico Superior 
(Urbanista) na Administração 
Local

POESIA

“DÁDIVA SEM SOMBRA”

JORGE RICARDO RAMOS

LIVRARIA ADRIÃO
MANGUALDE

OPINIÃO

jOãO lOPES 
dIOgO 
cArvAlhO

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 fevereiro, com 83 anos de 
idade, o Sr. João Lopes Diogo Carvalho, natural e 
residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Juliana Carvalho Henriques Diogo.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª. da Conceição do 
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 
frANcIScO 
duArTE

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 11 de fevereiro, com 83 anos de idade, 
o Sr. Manuel Francisco Duarte, natural de Povolide 
e residente que foi em Fagilde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Ermelinda de Jesus Marques e pai dos Srs. José 
Manuel Oliveira Bernardo, Paulo Jorge Oliveira 
Duarte e António José Oliveira Duarte.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia, onde esteve em câmara ardente e 
foi celebrada missa de corpo presente, 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.

ANTóNIO PAIS 
dE cArvAlhO

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 fevereiro, 
com 93 anos de idade, o Sr. 
António Pais de Carvalho, 
natural de Quintela de 
Azurara e residente que foi 

em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Amélia Sousa Aires e pai das Srªs. D. Maria 
Fernanda Aires Carvalho da Silva (Professora 
Aposentada das Escolas do 1º ciclo de 
Mangualde), D. Maria Luísa Aires Carvalho, D. Maria 
de Lurdes Aires Carvalho Lopes e D. Virginia Maria 
Aires Carvalho Katze.
O funeral do saudoso extinto tem lugar, hoje dia 
15, pelas 15H30, da Casa Mortuária, onde está 
em câmara ardente para a Igreja Paroquial de S. 
João Baptista onde será celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Quintela de Azurara, onde ficará depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
gOMES 
d’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. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 13 de fevereiro, 

com 87 anos de idade, o Sr. António Gomes 
d’Oliveira, natural e residente que foi em Moimenta 
de Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Ermelinda da Cruz Alves Oliveira e pai dos Srs. 
Jorge António da Cruz Oliveira e Manuel da Cruz 
Gomes Oliveira.
O funeral do saudoso extinto tem lugar da Capela 
Mortuária local, onde está em câmara ardente 
para a Igreja Paroquial de Moimenta de Maceira 
Dão, onde foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Moimenta de Maceira Dão, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALMADA DA DRA. 
SUSANA RIBEIRO DE BRITO VALLE - R. SÃO 
SALVADOR DA BAIA, N.° 5, LOJA, ALMADA
Telefone 212765336
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico para efeitos de publicação, que por escritura 
pública de justificação lavrada neste Cartório, em quatro 
de Fevereiro de dois mil e dezanove, com início a folhas 
cento e vinte e três do livro de notas para escrituras 
diversas número VINTE E DOIS, JOSÉ AMARAL DE 
SOUSA, NIF 118 403 885, e mulher, MARIA REGINA 
SANTA MARTA DE SOUSA AMARAL, NIF 118 403 
923, ambos naturais da freguesia de São Sebastião da 
Pedreira, concelho de Lisboa, casados sob o regime da 
comunhão geral de bens, residentes na Rua da Quiloa, 
nº 2, Bairro da Cova da Piedade, Cova da Piedade, 
Almada, declararam:
Que são donos e possuidores, com exclusão de 
outrem, do prédio urbano, composto de terreno para 
construção com a área de mil metros quadrados, sito 
na Torre de Tavares, Várzea de Tavares, união das 
freguesias de Tavares (Chãs, Várzea e Travanca), 
concelho de Mangualde, a confrontar do norte, sul, 
poente e nascente com Junta de Freguesia, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Mangualde, inscrito 
na matriz da união das freguesias de Tavares (Chãs, 
Várzea e Travanca) sob o artigo 1037, em nome dos 
justificantes.
Que os justificantes adquiriram o identificado prédio 
por compra feita à Junta de Freguesia de Várzea de 
Tavares, compra essa feita algures entre o mês de 
Setembro ou Outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco, não tendo, contudo, sido na ocasião celebrada a 
competente escritura de compra e venda.
Que, para o efeito, no dia dezoito de Setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, foi pago pelos 
justificantes a sisa relativa à compra do identificado 
lote, conforme conhecimento n.° 398/95 cuja publica 
forma emitida em nove de Outubro de mil novecentos 
e noventa e cinco pelo Terceiro Cartório Notarial de 
Lisboa, registada sob o n.°5499 se encontra arquivada 
a instruir escritura de justificação.
Que apesar de não ter sido celebrada a competente 
escritura, desde aquela data que os justificantes 
entraram na posse da do dito lote de terreno, exercendo 
os actos correspondentes ao direito de propriedade 
plena, agindo como seus verdadeiros proprietários.
Que, deste modo, os justificantes são interessados na 
justificação do identificado prédio.
Que como ficou exposto, não dispõem de qualquer título 
formal para comprovar a titularidade do seu direito e 
registar a respetiva aquisição em seu nome na referida 
Conservatória.
Que, nos termos expostos, entraram na posse efetiva e 
material do referido prédio, há mais de vinte e três anos, 
fazendo a sua manutenção e tratamentos necessários 
de conservação, tendo dele usufruído, gozando todas 
as utilidades por ele proporcionadas, pagando os 
respectivos impostos, contribuições e demais despesas, 
posse que sempre exerceram em nome próprio, como 
seus proprietários, ininterruptamente, na convicção de 
não estar a lesar direitos de outrem, de boa fé, sem 
violência e de modo a ser conhecida por toda a gente, 
por isso pacífica e pública, não havendo oposição de 
quem quer que fosse.
Que a posse pública, pacifica, continua e em nome 
próprio do identificado prédio desde o indicado ano de 
mil novecentos e noventa e cinco, conduziu a aquisição 
do mesmo pela usucapião, que invocam para justificar 
dessa forma o seu direito de propriedade para fins de 
registo.
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de 
Brito Valle, 04 de Fevereiro de 2019.
A Notária, (assinatura ilegível)
Renascimento nº 748 de 15/2/2019
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Supervisão financeira: Conselho Europeu propõe novas competências para 
autoridades europeias

Bruxelas quer melhorar o sistema de supervisão existente de forma a garantir a 
convergência de todos os Estados-membros neste sentido e reforçar a eficiência, a 

coerência e a transparência global do processo.

GERAL

jOãO 
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 Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 2 de fevereiro, 
com 87 anos de idade, o 
Sr. João Rodrigues, natural 
e residente que foi em 
Mangualde.

O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Teresa Nunes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição do 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
dE AlMEIdA 
bArrEIrOS

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 fevereiro, 
com 92 anos de idade, o Sr. 
António de Almeida Barreiros 
(GNR aposentado), natural de 

Sezures - Penalva do Castelo  e residente que foi 
no Bairro de S. João em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria da Graça Almeida Campos e pai dos Srs. 
Engº. António de Campos Almeida Barreiros (ex-
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde), 
Engº Valdemar Almeida Barreiros, Luís de Almeida 
Campos Barreiros (proprietário do Café Bola de 
Neve em Mangualde), D. Margarida Cecília de 
Campos Almeida Barreiros Alves e Engª Maria 
Alexandra de Campos Almeida Barreiros.
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 a Igreja Paroquial de Sezures em Penalva do 
Castelo, onde novamente foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Sezures onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ZulMIrA dA 
ANuNcIAÇãO 
dE jESuS 
NuNES

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 9 de fevereiro, 
com 82 anos de idade, a Srª. 
D. Zulmira da Anunciação 

de Jesus Nunes, natural de Pindo - Penalva do 
Castelo e residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. João 
Pessoa Azevedo e mãe dos Srs. João Albano 
Nunes Pessoa, José Manuel Nunes Pessoa e Rosa 
Maria Nunes Pessoa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
do Lar Morgado do Cruzeiro onde esteve em 
câmara ardente e foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Mangualde, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

bErNArdINO 
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 
em Água Levada, de onde era natural, no passado 
dia 9 de fevereiro, com 84 anos de idade, o Sr. 
Bernardino Henriques.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Viviana de Jesus Brito Henriques e pai dos Srs. 
Carlos Bernardino Henriques e D. Cláudia Viviana 
Henriques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. João, onde esteve em câmara ardente e 
foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Espinho, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
jOAquIM luíS

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 9 de fevereiro, com 70 anos de idade, 
o Sr. António Joaquim Luís, natural de Oliveira e 
residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria da Conceição Amaral Luís e pai das Srªs. 
D. Isabel Cristina Amaral Luís Silva e D. Lisa Amaral 
Luís Simão.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da Nª Srª da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foram celebradas as últimas cerimónias 
fúnebres, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ErNESTO 
hENrIquES 
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 em 
Aldeia de Carvalho de onde 

era natural, no passado dia 11 de fevereiro, com 93 
anos de idade, o Sr. Ernesto Henriques Ferreira.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Lucília dos Prazeres Ferreira e pai dos Srs. João 
Manuel Ferreira e dos já falecidos D. Júlia Ferreira 
e António Ferreira Henriques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Santa Cruz, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Alcafache, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Alcafache, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.
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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 
cONcEIÇãO 
PAulA dE 
ANdrAdE 
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 
Tibaldinho, no passado dia 
31 de janeiro, com 81 anos 

de idade, a Srª. D. Maria da Conceição Paula de 
Andrade Loureiro, natural de Torre de Moncorvo.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Ramiro Ramos Loureiro e mãe dos Srs. Ramiro 
Paulo Ramos Loureiro e António Paula Loureiro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Stª Bárbara em Tibaldinho, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de Alcafache, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Alcafache, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

PAlMIrA 
cArvAlhO 
dOS SANTOS 
MOrAIS

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 fevereiro, 

com 45 anos de idade, a Srª. D. Palmira Carvalho 
dos Santos Morais, natural e residente que foi em 
Abrunhosa a Velha.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Joaquim Manuel Mota Morais e mãe dos jovens 
Davide José Santos Morais e Sofia Isabel Santos 
Morais.
O funeral da saudosa extinta 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

lAurINdA 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 de Dornelas 
em Aguiar da Beira, no 
passado dia 2 de fevereiro, 
com 102 anos de idade, a Srª. 
D. Laurinda de Jesus, natural 
dos Passos e residente que 
foi em Ançada.
A estimada e saudosa finada 

era viúva do Sr. José da Silva Laires e mãe dos Srs. 
D. Maria da Graça Marques Laires, D. Gracinda de 
Jesus Marques Laires, Manuel da Silva Laires (já 
falecido), António Marques Laires, Celestino da 
Silva Laires, D. Isabel de Jesus Marques Laires e 
José Rui da Silva Laires.
O funeral da saudosa extinta 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MArIA 
dOS ANjOS 
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 em Almeidinha, no 
passado dia 3 de fevereiro, 
com 98 anos de idade, 
a Srª. D. Maria dos Anjos 
Ferreira (professora primária 
aposentada) natural e 

residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era irmã dos Srs. 
D. Valentina Ferreira, D. Lucinda Ferreira, Manuel 
Ferreira e dos já falecidos Artur Ferreira, Jorge 
Ferreira, Natália Ferreira e Valentim Ferreira.
O funeral da saudosa extinta 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

frANcIScO 
jOAquIM dOS 
ANjOS

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 Pinheiro de 
Baixo, no passado dia 4 de 
fevereiro, com 78 anos de 

idade, o Sr. Francisco Joaquim dos Anjos, natural 
de Mairos - Chaves e residente que foi em Pinheiro 
de Baixo.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria de Lurdes Coito Figueiredo Anjos e pai do 
Sr. Manuel Joaquim Figueiredo dos Anjos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Eufémia, 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.

MArIA TErESA 
AlbuquErquE 
duArTE 
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 6 de fevereiro, 
com 93 anos de idade, a 

Srª. D. Maria Teresa Albuquerque Duarte Amaral, 
natural de Abrunhosa do Mato e residente que foi 
em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Dr. Victor João Morais e mãe da Srª. Drª. Maria 
Teresa Albuquerque Amaral Morais (Professora 
aposentada).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
do Sr. dos Passos em Cunha Baixa, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja de S. Tomé onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Cunha Baixa 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


