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Portugal não cobra impostos às companhias aéreas nem sobre os bilhetes que 
vendem, nem sobre os combustíveis que consomem. O país perde uma receita fiscal 

anual de, pelo menos, 500 milhões de euros, segundo um estudo da Comissão 
Europeia

GERAL

MANUEL 
FIGUEIREDO 
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 Funerária Pais

Com 82 anos de idade 
faleceu nesta cidade o Sr. 
Manuel Figueiredo Ferreira, 
casado, natural da freguesia 

de Quintela de Azurara e residente nesta cidade no 
Largo Pedro Álvares Cabral.
Era casado com a Srª. D. Ilídia Felicia Francisco 
Ferreira e pai dos Srs. José Carlos Francisco 
Figueiredo Ferreira e D. Graça Maria Felícia 
Figueiredo Ferreira, casados, residentes em Elvas e 
Sesimbra e avô de Carlos Gabriel, Carlos Daniel e 
Carolina Felícia Figueiredo Ferreira.
O seu funeral, com grande acompanhamento, 
realizou-se nesta cidade em 6 de maio passado, 
para o cemitério municipal desta cidade onde o seu 
corpo ficou depositado em campa de família.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AMéRICO 
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 09 de Maio, com 

85 anos de idade, o Sr. Américo Rodrigues, natural 
e residente que foi em Mourilhe.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª D. 
Maria Manuela Pais Ribeiro Rodrigues e pai dos 
Srs. Jorge Manuel Martins Rodrigues, D. Maria de 
Lurdes Martins Rodrigues, D. Edite Cristina Ribeiro 
Rodrigues e D. Márcia Ribeiro Rodrigues.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Nª Srª da Conceição em Mourilhe, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Mesquitela, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

jOSé CARDOSO 
pAIS DE 
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 na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Farminhão, no passado dia 
08 de Maio, com 91 anos 
de idade, o Sr. José Cardoso 
Pais de Figueiredo, natural e 

residente que foi em Vila Chã de Sá.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Ermelinda Lopes Pereira Cardoso.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. Sebastião, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Vila Chã de Sá, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério local, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FERNANDO 
jOSé 
GONçALvES 
CAbRAL

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, de 
onde era natural, no passado 
dia11 de Maio, com 85 anos 

de idade, o Sr. Fernando José Gonçalves Cabral.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª D. 
Isabel Felix e irmão dos Srs. José Mário Santos, 
Henrique Sequeira, Davide Sequeira, Armando 
Sequeira, António Sequeira, D. Maria José Sequeira, 
D. Isabel Sequeira e D. Fernanda Sequeira.
O funeral do saudoso extinto 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 depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FERNANDO 
jOSé SEvERINO 
MAChADO 

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 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 10 de Maio, 
com 84 anos de idade, o 
Sr. Fernando José Severino 
Machado, natural de Estoril 
- Cascais e residente que foi 

em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Elisabete dos Santos Ramos Cardoso 
Machado e pai dos Srs. Diogo Alexandre Santos 
Ramos Cardoso Machado, D. Alexandra Rosa 
Santos Ramos Cardoso Machado, José Fernando 
Machado, António de Jesus Sabino Machado, 
Francisco Machado e D. Helena Fernanda  
Machado.
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.

jOSé ANTóNIO 
GONçALvES 
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 Mangualde, no 
passado dia 10 de Maio, com 
69 anos de idade, o Sr. José 

António Gonçalves Ferreira, natural de Mangualde e 
residente que foi em Pedreles.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª D. Maria Isabel Conceição Ferreira e pai dos 
Srs. Luís António Ferreira, Nuno Manuel Ferreira e 
Ricardo Manuel Gonçalves Ferreira.
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.
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OBITUÁRIO

MARIA 
FERNANDA 
vIEGAS 
pEREIRA 
ANTUNES

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 Vila Mendo de 
Tavares, no passado dia 01 

de Maio, com 77 anos de idade, a Srª. D. Maria 
Fernanda Viegas Pereira Antunes.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Estevão Antunes e mãe das Srªs. D. Lídia Maria 
Pereira Antunes e D. Maria dos Anjos Pereira 
Antunes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão 
Paroquial de 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.

MANUEL 
jARDIM DE 
ANDRADE

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 Quintela de Azurara, no 

passado dia 03 de Maio, com 94 anos de idade, o 
Sr. Manuel Jardim de Andrade.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª 
D. Maria José Marques Costa e pai dos Srs. António 
Manuel da Costa Jardim e D. Ana Maria Costa 
Jardim.
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.

MARIA jOSé 
SEIxAS DO 
vALE 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 Cândido 
Figueiredo em Tondela, 
com 68 anos de idade, no 
passado dia 04 de Maio, a 
Srª. D. Maria José Seixas 
do Vale Pereira, natural de 
Abravezes - Viseu e residente 

que foi em Tibaldinho.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Joaquim Carvalho e mãe dos Srs. D. Ana Maria 
Pereira da Costa e Miguel Pereira da Costa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Bárbara, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Alcafache, onde foram 
celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Alcafache, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LAURA DE 
ALMEIDA 
ALvES LOpES

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 08 de Maio, com 

90 anos de idade, a Srª. D. Laura de Almeida Alves 
Lopes, natural e residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Cipriano da Conceição Ramos Lopes e mãe das 
Srªs. Drª. Elizabete Alves Lopes Baptista e Drª. Ana 
Maria Alves Lopes Lage.
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 da 
freguesia de Espinho, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA LIA DE 
SOUSA MATOS

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 IPO em Coimbra, 
no passado dia 08 de Maio, 
com 63 anos de idade, a Srª 

D. Maria Lia de Sousa Matos, natural de Várzea de 
Tavares e residente que foi em Chãs de Tavares.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Gerardo Cabral Matos e mãe dos Srs. Joaquim de 
Sousa Matos e António Manuel de Sousa Matos.
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.

MARIA 
ADELINA
FERRãO 
MARqUES 
FIGUEIRA  

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 14 de Maio, 

com 58 anos de idade, a Srª. Drª Maria Adelina 
Ferrão Marques Figueira (Professora na ESFA em 
Mangualde), natural e residente que foi em Santo 
Amaro de Azurara.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Vitor Manuel Faísca Figueira (gerente da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo Vale do Dão e Alto Vouga, 
agência de Penalva do Castelo) e mãe dos Srs. 
Engº Diogo André Marques Figueira, Engª D. Filipa 
Sofia Marques Figueira e Drª D. Carolina Marques 
Figueira.
O funeral da saudosa extinta tem lugar hoje, dia 
15, pelas 17H30, da capela mortuária da Igreja de 
Nª Srª da Conceição do Complexo Paroquial, onde 
está em câmara ardente e será celebrada missa 
de corpo presente, indo de seguida a sepultar no 
cemitério de Mangualde, onde ficará depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


