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OBITUÁRIO

Gerência de

JOSÉ CORREIA

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 1 de abril, com 
80 anos de idade, o Sr. José 

Correia, residente em Guimarães de Tavares.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Delfina de Jesus Gertrudes Ribeiro e pais das Srªs. 
D. Maria Belmira Ribeiro Correia Soares e D. Maria 
Fátima Ribeiro Correia Costa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Marinha em Guimarães de Tavares 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 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ADELAIDE DIAS

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 Lapa do 
Lobo, no passado dia 3 de 
abril, com 99 anos de idade, a 
Sr.ª D. Adelaide Dias, natural 

e residente em Espinho.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Lourenço Borges e mãe dos Srs. Sebastião Borges, 
D. Maria - La- Salete Borges, Alexandrino Dias 
Borges, António Odílio Dias Borges e D. Maria 
Helena Dias Borges.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. Sebastião, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Espinho onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
FONSECA

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 Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 
3 de abril, com 74 anos de 

idade, o Sr. António Fonseca, natural e residente 
que foi em Tibalde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Cidália Lopes Loureiro e pai do jovem 
Dário Francisco Loureiro da Fonseca.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
S. Domingos em Tibalde, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de S. Miguel em 
Fornos de Maceira Dão onde 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.

FILOMENA 
SOUSA

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 abril, com 
80 anos de idade, a Sr.ª D. 

Filomena Sousa, natural e residente que foi em 
Chãs de Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Almeida Santos e mãe do Sr. Ismael 
António Sousa Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária de Chãs de Tavares, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
Chãs de Tavares onde 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.

JOãO CARLOS 
MARIA DA 
CUNhA 
TENREIRO

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 11 de abril, com 74 anos de idade, o 
Sr. João Carlos Maria da Cunha Tenreiro, natural de 
Cunha Alta.
O estimado e saudoso finado era irmão da Srª. D. 
Maria Arlerte da Cunha Tenreiro.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
do Lar Morgado do Cruzeiro, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de S. 
Pedro na Cunha Alta, 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.

CâNDIDA 
MARIA AMÉLIA

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 abril, com 91 anos de idade, a 
Sr.ª D. Cândida Maria Amélia, residente que foi em 
S. Cosmado.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
João dos Santos Castela.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. Pedro em S. Cosmado, 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.


