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FESTA DE REIS NO CENTRO DE DIA DA CUNHA BAIXA

A exemplo do que se vem verificando no últimos anos, 
os utentes das várias IPSS’s do concelho, reuniram-se 
na tarde do passado dia 7 de janeiro no Centro de Dia 
da Cunha Baixa, para celebrar a Festa do Dia de Reis.
O evento começou com a celebração da Eucaristia 
presidida pelo Bispo de Viseu, D. António Luciano, 
concelebrada pelos Revºs Pe. Rocha e Pe. Paulo, tendo 
estado a animação litúrgica a cargo da Universidade 
Sénior de Mangualde.
Após a celebração da Eucaristia, teve lugar a animação 
cultural, onde, como de costume, as instituições 
presentes, mostraram um pouco do “trabalho” realizado 
pelos seus utentes com destaque para o teatro e os 
cantares de janeiras.
A tarde terminou com um lanche convívio para todos

PSA MANGUALDE
PSA Mangualde atingiu o maior volume de produção 
de sempre e está já a produzir os primeiros veículos de 
2020!
A produção de 2019 aumentou 23% em relação ao 
ano anterior, registando quatro anos consecutivos de 
crescimento!
Este novo ano vai exigir ainda mais competitividade 
e flexibilidade para a adaptação à nova realidade da 
indústria automóvel!

MARIA AMéLIA  
DE ALMEIDA 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital Dr. 
Sousa Martins na Guarda, 
no passado dia14 de janeiro, 
com 78 anos de idade, a Srª. 

D. Maria Amélia de Almeida Santos, natural de S. 
Pedro do Sul e residente que foi em Vila Mendo de 
Tavares.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António dos Santos.
O funeral da saudosa extinta realiza-se quinta-feira, 
dia 16, pelas 11H00, do Salão Paroquial de Nª 
Srª da Esperança, onde está em câmara ardente, 
para a Igreja de S. Domingos, onde será celebrada 
missa de corpo presente, indo de seguida a 
sepultar no cemitério de Vila Mendo de Tavares, 
onde ficará depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.
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OBITUÁRIO

Ferraz & Alfredo, Lda

ALFREDO 
AUGUSTO 
TRINDADE

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 em Figueiró da 
Granja, onde residia, no 
passado dia 6 de janeiro, 
com 67 anos de idade, o Sr. 

Alfredo Augusto Trindade, natural de Forno Telheiro 
- Celorico da Beira.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Esperança Maria Rocha e pai dos Srs. Guy 
Rocha Trindade, D. Celina Rocha Trindade e D. 
Fátima Maria Rocha Trindade Norte, casada com o 
Sr. Pedro Ricardo Albuquerque Norte (Funcionário 
da Câmara Municipal de Mangualde).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de Figueiró da Granja, 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.

Agora com funerais desde 
1000 euros, na cidade, 

tudo incluído menos flores.
Qualidade respeito e 

profissionalismo é esta a 
sua empresa.

AIDA JESUS 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 8 de janeiro, com 
75 anos de idade, a Srª. D. 

Aida Jesus Ribeiro, natural e residente que foi em 
Fagilde.
A estimada e saudosa finada era viúva do sr. 
Antonino Pinheiro Domingues e mãe das Srªs. D. 
Maria Elizabete Ribeiro D’Albuquerque Domingues 
Santos e D. Eduarda Ribeiro de Albuquerque 
Domingues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Fagilde, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
AUGUSTO 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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 9 de janeiro, 
com 87 anos de idade, o Sr. 

António Augusto dos Santos, natural de Abrunhosa 
do Mato e residente que foi no ex. Congo Belga e 
em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era sobrinho do 
falecido Sr. José dos Santos (Antigo Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde) e pai 
dos Srs. Sérgio Manuel Lopes dos Santos, Drª. 
Maria Cecília Lopes dos Santos, D. Maria José 
Lopes dos Santos e Drª. Marina Lopes dos Santos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição do 
Complexo Paroquial de Mangualde, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Abrunhosa do Mato, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA 
EMíLIA SILvA 
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 Cândido 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 9 de janeiro, 
com 83 anos de idade, a Srª. 

D. Maria Emília Silva Abrantes, natural do Brasil e 
residente que foi em Viseu.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Joaquim Marques Abrantes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
do Imaculado Coração de Maria em Abrunhosa 
do Mato, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Abrunhosa do 
Mato, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTóNIO 
AUGUSTO 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 de 
Serafim Tavares

Faleceu na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia10 
de janeiro, com 99 anos de 

idade, o Sr. António Augusto de Figueiredo, natural 
e residente que foi em Tragos.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Rosa de Figueiredo, pai do Sr. Jorge Manuel 
Figueiredo Amaral e avô da Drª. Maria Elisabete 
Amaral e Ricardo Jorge Figueiredo Amaral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Eufémia em Tragos, 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.

AURéLIO 
D’ALMEIDA 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital Cândido 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia13 de janeiro, 
com 90 anos de idade, o Sr. 

Aurélio d’Almeida Matos, natural e residente que foi 
em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Luísa Pereira e pai dos Srs. Raúl Francisco 
Pereira de Almeida Matos, D. Ana Maria Pereira 
de Almeida Matos Fernandes, D. Maria Adelaide 
Pereira de Almeida Matos Mariano e D. Maria de 
Fátima Pereira de Almeida Matos.
O funeral do saudoso extinto realiza-se hoje, dia 
15, pelas 11H30, da Capela Mortuária da Igreja 
de Nª. Srª. da Conceição, onde está em câmara 
ardente e será celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficará depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


