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OBITUÁRIO

EMÍLIA PAIS 
D’ABRANTES

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital S. 
Teotónio em Viseu, no 
passado dia 29 de agosto, 
com 99 anos de idade, a Srª 
D. Emília Pais d’Abrantes, 

Ferraz & Alfredo, Lda

natural de Corvaceira e residente que foi em 
Guimarães de Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António da Costa Pereira e mãe dos Srs. D. 
Albertina Pais da Costa, D. Maria Alice Abrantes 
Pereira Viegas e José Abrantes Pereira.
O funeral da saudosa extinta 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 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

QUEM É MARIA JOSÉ 
FERREIRA?!...
Placa vergonhosa que não só envergonha quem ali 
a colocou, mas também o Sr. Presidente da Junta da 
Freguesia de Espinho, que assim desceu ao nível mais 
baixo que um Humano pode ter…
Mas vamos descobrir quem é Maria José Ferreira?!...
“Maria José Ferreira uma ilustre Senhora”
Uma jovem professora primária que veio para Gandufe 
iniciar a sua atividade escolar.
Vivia em casa duma Família abastada e nessa mesma 
casa começou a dar aulas.
Maria José era de uma aldeia perto de Viseu, as suas 
origens eram simples; Irmã de dois rapazes, um no 
exército e destacado para Angola o outro seguiu-lhe 
os passos.
Maria José encontra o amor da sua vida nessa mesma 
casa onde vivia; pois um dos familiares era padre e 
como o amigo dele era também padre se apaixonou 
pela jovem professora.
O jovem padre de uma família de Padres e com duas 
irmãs freiras, pede assim a anulação da sua carreia ao 
Episcopado para assumir o amor.
Casada e Mãe, vivia numa parte da aldeia, que 
chamavam de Rossio, sua casa, servia de Escola, era 
ali que ensinava as crianças da freguesia e não só.
Mulher exemplar, gostava de ir à caça para espairecer, 
dedicava-se aos filhos, amigos dos criados e um 

carinho pelos seus alunos, tornando-os em crianças 
sábias e educadas de toda a redondeza…
Devido ao seu mérito de Excelente professora foi 
condecorada por Sua Exª o Marechal Carmona.
Mãe de cinco filhos, dois deles morrem com a 
pneumonia e três meninas. Duas delas seguiram os 
passos da mãe e formam-se em professoras, alunas 
do Colégio Português em Viseu.
Com sintomas de apendicite, assim como a filha mais 
nova, vão para Coimbra para serem operadas.
A jovem professora morre e deixa recordações e 
saudade nos seus alunos que passaram a palavra aos 
seus filhos e até alguns netos falam nela… morre na 
casa e escola onde os preparou para a vida… casa 
essa que ainda hoje existe…
Como presidente da Junta, devia ter vergonha de 
pôr uma lápide na casa dos outros e nesse caminho 
tortuoso como é a sua vida… talvez esse Sr. não 
conheça quem foi Maria José Ferreira?!

“Um habitante de Gandufe”

MARIA DE 
LURDES 
MOREIRA 
MARTINS

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Lar Nª Srª do 
Amparo em Mangualde, no 
passado dia 15 de setembro, 
com 83 anos de idade, a 

Srª D. Maria de Lurdes Moreira Martins, natural e 
residente que foi em Mourilhe.
A estimada e saudosa finada era casada com 
o Sr. Amadeu Lopes Martins e mãe dos Srs. Dr. 
José Carlos Moreira Martins e Dr. António Moreira 
Martins.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Nª Srª. da Conceição, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mesquitela, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

RETIFICAÇÃO
Na nossa edição anterior, nº 760, na notícia 
publicada na página 9 com o título “Inaugurado Salão 
Polivalente em Fundões”, onde se lê: “A obra foi da 
responsabilidade da Câmara Muncipal, da União 
de Freguesias e da Capela de Santa Eufémia de 
Fundões,...”, deve ler-se: “A obra foi responsabilidade 
e autoria da Comissão da Capela de Stª Eufémia 
de Fundões contando com a ajuda da Câmara 
Municipal de Mangualde da União de Freguesias”.

MANGUALDE CELEBRA
DIA INTERNACIONAL DO 
IDOSO COM EXIBIÇÃO 
DA COMÉDIA MUSICAL 
“SELVA COM ELAS”
Como forma de assinalar o Dia Internacional do 
Idoso, o Município de Mangualde vai promover uma 
atividade destinada à população sénior do concelho, no 
próximo dia 1 de outubro, pelas 14 horas, na Biblioteca 
Municipal de Mangualde. Assim, os idosos do concelho 
assistirão à exibição da comédia musical “Selva com 
Elas”, que conta com a participação das atrizes Paula 
Marcelo e Marisa Carvalho.
Dirigida ao público sénior, esta peça de teatro pretende 
dar a volta aos tradicionalismos presentes no nosso 
país, enfatizando a cultura popular portuguesa através 
de músicas que todos conhecem, bem como costumes, 
pronúncias e boa disposição.


