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OBITUÁRIO

Gerência

sILvINO 
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 em Água Levada, 
no passado dia 15 de abril, 
com 95 anos de idade, o Sr. 
Silvino Marques.

O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Maria do Céu e pai dos Srs. D. Cidália do Céu 
Marques, António Bernardo Marques, D. Maria 
Odília Marques Santos, Adelino Manuel Marques, 
Gabriel Fernando Marques e Manuel António 
Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja de S. João em Água Levada, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Espinho onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AIDA mARIA 
pAULA 
AmbRósIO 
FIGUEIREDO

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 21 de abril, com 
92 anos de idade, a Srª. D. 
Aida Maria Paula Ambrósio 

Figueiredo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Artur 
Pais de Figueiredo e mãe dos Srs. Artur Manuel 
Mendes Figueiredo, D. Aida Maria Paulo Mendes 
Figueiredo, Eduardo Manuel Paulo Mendes 
Figueiredo, D. Maria da Conceição Paulo Mendes 
Figueiredo Martins e D. Maria Madalena Paulo 
Mendes Figueiredo.
O funeral da saudosa extinta 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LUís 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 22 de abril, com 91 anos de idade, o 
Sr. Luís Marques.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Júlia Maria Tarrulas do Cano Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Casa 
Mortuária onde esteve em câmara ardente, para a 
Igreja de 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.

mARIA DA 
GRAçA 
COELhO 
pEREIRA

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 29 de abril, com 
55 anos de idade, a Srª. D. 

Maria da Graça Coelho Pereira, residente que foi 
em Canedo do Chão.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
António José Soares Moreira e mãe do Sr. Hugo 
Alexandre Pereira Moreira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Nª Srª. da Saúde, 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.

Exmº Senhor Presidente da Câmara
Esta minha missiva, tem como objectivo principal, 
obter informação por parte de Vª Exª, sobre a 
Recomendação por mim apresentada na Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Mangualde, 
realizada a 28/02/2019, propondo, concretamente, 
que a Câmara Municipal levasse a cabo um conjunto 
de iniciativas que valorizassem a celebração no 
concelho do 45º Aniversário da Revolução do 25 de 
Abril.
Constavam dessa Recomendação: 
1 – A realização de uma Sessão Solene 
Comemorativa, aberta à população; 2 – Que se 
procedesse nessa Sessão Solene à Homenagem a 
democratas do concelho que se tivessem destacado 
na luta para que Portugal se tornasse um país de 
liberdade, democracia, progresso social, económico e 

cultural; 3 – Para a lista de eventuais homenageados 
a CDU propôs os nomes da emérita pedagoga 
e cidadã, Teresa Cruz e do antifascista, médico e 
humanista (a título póstumo) Diamantino Furtado.
Não tendo, até ao momento, recebido qualquer 
Convocatória ou informação que indicie o 
cumprimento das propostas contidas na  citada 
Recomendação, solicito me seja informado por 
Vª Exª, se houve alguma falha de comunicação 
relativamente ao anúncio do seu cumprimento ou 
se, a Câmara, decidiu pura e simplesmente ignorar 
a Recomendação e a evocação da data imorredoira 
do 25 de Abril de 1974 e a memória dos democratas 
que a tornaram possível? 
Ficando a aguardar uma resposta, renovo os meus 
cumprimentos.
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PRESIDENTE 
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MUNICIPAL DE 
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