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MATIlDE 
MARIA 
GAbRIEl 
pEIxoTo

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 na sua residência 
na rua Dr. Almeida em 
Mangualde, no passado dia 4 
de novembro, com 89 anos 

de idade, a Srª. D. Matilde Maria Gabriel Peixoto, 
natural de Moura.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Manuel Peixoto.
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.

joão GoMES

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 de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 8 de novembro, 
com 73 anos de idade, 

o Sr. João Gomes (ex. funcionário dos CTT de 
Mangualde) natural e residente que foi em Travanca 
de Tavares
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Graça Pereira Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
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.

AUSENDA 
DEolINDA 
CARDoSo

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 na sua residência 
no Largo dr. Couto em 
Mangualde, no passado dia 
10 de novembro, com 90 

anos de idade, a Srª. D. Ausenda Deolinda Cardoso 
(Profª. Aposentada do Ensino Básico).
A estimada e saudosa finada era irmã dos Srªs. D. 
Maria Orísia Cardoso, D. Margarida da Anunciação 
Cardoso (Profª. Aposentada do Ensino Básico) e D. 
Mariana da Anunciação Cardoso (Profª. do Ensino 
Básico, já falecida).
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.

CâNDIDo 
CAbRAl NUNES

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 de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 11 de novembro, 
com 77 anos de idade, o 

Sr. Cândido Cabral Nunes, natural de Fornos de 
Algodres e residente que foi em Chãs de Tavares.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Angélica Amaral dos Santos e pai das Srªs. 
D. Noémia Santos Nunes Cabral e D. Isabel Santos 
Nunes Ramos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária 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 depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANA DAS 
CANDEIAS 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 12 de novembro, 
com 99 anos de idade, a 

Srª. D. Ana das Candeias Albuquerque, natural e 
residente que foi em Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Silvino Marques Faria e mãe dos Srs. Francisco 
Albuquerque Faria e D. Ilda Albuquerque Faria.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
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 de Moimenta de 
maceira Dão onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA SARA 
jESUS

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 na sua residência 
em Gandufe, de onde era 
natural, no passado dia 13 de 
novembro, com 89 anos de 

idade, a Srª. D. Maria sara Jesus.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Cardoso dos Santos e mãe dos Srs. D. 
Delfina de Jesus dos Santos e Jorge Manuel dos 
Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
Nª Srª. dos Verdes onde esteve em câmara ardente 
e foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Espinho, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Agora com funerais desde 
1200 euros, com urnas em 

madeira, não tábua pã...
Qualidade respeito e 

profissionalismo é esta a 
sua empresa.


