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Portugal importou quase menos um milhão de toneladas de petróleo bruto de janeiro 
a abril

GERAL

antónio 
paiva ribeiro

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 Lobelhe do 
Mato, de onde era natural, 
no passado dia 10 de junho, 
com 86 anos de idade, o Sr. 

António Paiva Ribeiro.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Lucília Almeida Ribeiro e pai dos Srs. D. 
Maria Isabel Almeida Ribeiro Paiva, casada com  Sr. 
António Manuel Monteiro Paiva (ex. funcionário da 
CGD de Mangualde) e António Francisco Ribeiro 
Paiva (comerciante), casado com a Srª. D. Maria 
Branca Pais Ribeiro Paiva (funcionária da Caixa 
de Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga em 
Mangualde).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. Paulo em Lobelhe do Mato 
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Lobelhe 
do Mato, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

antónio 
Manuel 
henriqueS 
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 nos Hospitais da 
Universidade de Coimbra, 
no passado dia 10 de junho, 
com 92 anos de idade, o Sr. 
António Manuel Henriques 

Serra (antigo maestro da Banda Filarmónica de 
Lobelhe do Mato), natural e residente que foi em 
Lobelhe do Mato.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Natércia das Neves Amaral Serra e pai 
dos Srs. Professora D. Cláudia Natércia de Amaral 
Henriques Serra Morais casada com Filipe João 
Godinho Videira Morais (auxiliar de ação médica) e 
bruno Manuel Amaral Henriques Serra (Bombeiros 
na Associação dos BVM).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. Paulo em Lobelhe do Mato 
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Lobelhe 
do Mato, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

aDelino 
aMaral 
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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 11 de junho, 
com 79 anos de idade, o Sr. 
Adelino Amaral Figueiredo, 
natural e residente que foi em 

Guimarães de Tavares.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria Alice Almeida Figueiredo e pai dos 
Srs. Drª. Rosa Branca Almeida Figueiredo, Jorge 
Manuel Almeida Figueiredo e João Paulo Almeida 
Figueiredo.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de Stª 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 depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ManGualDe – priSão 
preventiva para trêS 
DetiDoS por tráfiCo 
De DroGa

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo 
de Investigação Criminal de Mangualde, no dia 31 de 
maio, deteve dois homens com 39 e 43 anos e uma 
mulher com 40 anos, pelo crime de tráfico de estupe-
facientes, no concelho de Mangualde.
No âmbito de uma investigação que decorria há cerca 
de quatro meses, onde os suspeitos abasteciam os 
consumidores locais, essencialmente na cidade de 
Mangualde e localidades limítrofes, causando, assim, 
alarme social para as populações aí residentes, foi 
dado cumprimento a dois mandados de busca do-
miciliária e uma busca em veículo, que culminou na 
apreensão de:
228 doses de cocaína; 350 doses de heroína; Quatro 
telemóveis; Dois computadores; Um LCD; Dois discos 
externos; Um veículo.
Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial 
de Mangualde no dia 1 de junho, tendo-lhes sido 
aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

operação baCo 2019
A Guarda Nacional Republicana (GNR), desde o dia 12 
até  24 de junho, intensifica a fiscalização da condução 
sob influência de álcool, com o objetivo de prevenir a 
sinistralidade rodoviária e aumentar o sentimento de 
segurança dos utentes da via.
As ações de fiscalização serão direcionadas para as 

vias onde as infrações por excesso de álcool são mais 
frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes 
de viação, estando empenhados militares dos comandos 
territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT).
Durante a “Operação Baco 2018”, a GNR registou 1 194 
excessos de álcool, dos quais 421 exerciam a condução 
com uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por 
litro (g/l), resultando na sua detenção. 

Maria Da 
ConCeição 
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 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 4 de junho, com 
84 anos de idade, a Srª. D. 
Maria da Conceição Carvalho, 

natural de Cortiçô - Fornos de Algodres.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Alfredo dos Santos Lemos e mãe do Sr. Fernando 
Carvalho Santos Lemos (agente da GNR 
aposentado e pai da gerente do Restaurante Bom 
Sucesso em Chãs de Tavares).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da casa 
mortuária de Travanca de Tavares, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Travanca de 
Tavares, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.
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OBITUÁRIO

franCiSCo 
MartinS Da 
Cunha

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 S. Paio - Gouveia, 
no passado dia 31 de Maio, 
com 93 anos de idade, o Sr. 

Francisco Martins da Cunha, natural e residente que 
foi em Abrunhosa a Velha.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Aurora de Jesus e pai do Sr. Rafael de Jesus 
Cunha.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº António, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Abrunhosa a Velha, onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Abrunhosa a 
Velha, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

joão Correia 
Da Silva 
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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 31 de Maio, 
com 78 anos de idade, o 
Sr. João Correia da Silva 
Costa, (Sargento Ajudante 
do Exército) natural de 

Ranhados e residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Luísa Fernanda Marques Lopes e pai dos Srs. 
Nuno Alexandre Marques da Costa e D. Patrícia 
Margarida Marques da Costa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de Ranhados, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida 
a sepultar no cemitério de Ranhados, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

joSé Duarte 
Da Silva

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 03 de junho, 
com 65 anos de idade, o 
Sr. José Duarte da Silva, 
natural e residente que foi em 
Nesprido.

O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Fernanda Correia Lopes da Silva e pai dos Srs. 
Rui Pedro Correia da Silva e Sérgio Filipe Correia 
da Silva.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
Stª Comba em Nesprido, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Povolide, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

valeriano Do 
Couto

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 
Cubos, no passado dia 4 de 
junho, com 86 anos de idade, 

o Sr. Valeriano do Couto (ex. proprietário da loja 
Valeriano do Couto, Ldª).
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Kátia Regina Lago.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Santa Marta em Cubos, 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.

nair eSteveS 
MaDeira

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 junho, 
com 90 anos de idade, a 
Srª. D. Nair Esteves Madeira, 
natural de S. João do Monte - 
Senhorim e residente que foi 
em Mangualde.

A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Alexandre Francisco e mãe dos Srs. José Alexandre 
Madeira, casado com a Drª. Lídia Gomes Madeira e 
Fernando Alexandre Madeira Marques, casado com 
a Drª. Cristina Maria Barros de Matos (Professora 
na ESFA).
O funeral da saudosa extinta teve lugar 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.

aDelaiDe DoS 
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 de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 7 de junho, com 
90 anos de idade, a Srª. D. 
Adelaide dos Santos, natural 
de Canas de Stª Maria - 
Tondela e residente que foi 
em Stº André.

A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Miguel 
Rodrigues e mãe do Sr. Carlos Alberto Santos 
Rodrigues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stº André, 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.


