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OBITUÁRIO

VASCo 
MANUEl 
MoNTEIRo 
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 3 de julho, com 
66 anos de idade, o Sr. Vasco 

Manuel Monteiro Lopes, natural de Lobelhe do 
Mato e residente que foi em Moimenta de Maceira 
Dão.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Ludovina Maria de Jesus Coelho Lopes e pai 
dos Srs. Rui Manuel Coelho Lopes, D. Ana Cristina 
Coelho Lopes e avô dos jovens Guilherme da Silva 
Lopes, Lisandro Lopes Trigo e Beatriz Lopes Trigo.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da casa 
mortuária onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de Nª. Srª. das Neves 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.

MARIA 
AUGUSTA DE 
AlBUQUERQUE

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 4 de julho, 
com 76 anos de idade, a 
Srª. D. Maria Augusta de 
Albuquerque, natural e 

residente que foi em Abogões - Germil.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. José Manuel Matos e mãe dos Srs. Idálio de 
Albuquerque Matos, Ilídio de Albuquerque Matos, 
Luís de Albuquerque Matos e D. Elizabete de 
Albuquerque Matos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. José onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Germil, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

CARlA SoFIA 
MARTINS 
SARAIVA

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 3 de julho, com 
34 anos de idade, a Drª. Carla 

Sofia Martins Saraiva, natural e residente que foi 
em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era filha dos Srs. José 
Inácio de Melo Saraiva (já falecido) e D. Maria Isabel 
Pereira Martins de Melo Saraiva, irmã da Srª. D. Ana 
Cristina Martins Saraiva Manços e sobrinha dos Srs. 
Manuel Pereira Martins, D. Maria Helena Pereira 
Martins Vieira e D. Aurora da Cruz Martins Dias.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
mortuária da Igreja da 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.

Ferraz & Alfredo, Lda

MANUEl 
RUI pINA 
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 10 de julho, 
com 59 anos de idade, o Sr. 
Manuel Rui Pina Rodrigues, 
natural de Pindo - Penalva 

do Castelo e residente que foi em Oliveira - 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Celeste Ferreira e pai dos Srs. Leandro 
Manuel Pina Rodrigues, João Carlos Ferreira 
Rodrigues, Nuno Miguel Ferreira Rodrigues, Bruno 
Manuel Ferreira Rodrigues, Luís Carlos Ferreira 
Rodrigues, Rui Filipe Ferreira Rodrigues e D. Tânia 
Maria Ferreira Rodrigues.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja da 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.

CÉSAR 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 12 de julho, com 

88 anos de idade, o Sr. César da Silva, natural de 
Castelo de Penalva e residente que foi em Cubos - 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Teresa Rodrigues e pai dos Srs. D. Maria 
Alice Rodrigues da Silva, José António Rodrigues 
da Silva e Francisco Rodrigues da Silva.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª 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.

MANUEl 
CARloS pAIS

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, 
no passado dia 13 de julho, 

com 86 anos de idade, o Sr. Manuel Carlos Pais, 
natural de Cativelos - Gouveia e residente que foi 
em Póvoa de Cervães.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Lúcia da Silva e pai do Sr. Luís Carlos Pais da 
Silva.
O funeral do saudoso extinto teve lugar do Salão 
Paroquial de Póvoa de Cervães, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de Póvoa 
de Cervães onde foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério daquela localidade, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


