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Um estudo do instituto alemão Ifo revela que Portugal é o país europeu com a média 
mais baixa de novas construções habitacionais por cada mil habitantes.

GERAL

aníbal de 
oliveira 
coelho

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 
Quinta da Redonda em Casal 
Sandinho, no passado dia 8 
de Fevereiro, com 90 anos de 
idade, o Sr. Aníbal de Oliveira 
Coelho, natural de Barreiros - 
Viseu.

O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria Lucinda Albuquerque Oliveira, D. Maria de 
Lurdes Albuquerque Oliveira, D. Maria Margarida 
Albuquerque Oliveira, Carlos Manuel Albuquerque 
Oliveira, Luís Alberto Albuquerque Oliveira (já 
falecido) e António José Albuquerque Oliveira (já 
falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Nª Srª da Piedade em Casal Sandinho, onde 
esteve em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 
de Alcafache onde foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de Alcafache, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Silvana 
doS anjoS 
MarTinS 
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 Lar Morgado do 
Cruzeiro em Mangualde, no 
passado dia10 de Fevereiro, 
com 90 anos de idade, a Sr.ª 

fernando 
de jeSuS 
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 no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia12 de Fevereiro, com 77 
anos de idade, o Sr. Fernando 
de Jesus Figueiredo, natural 
de Mosteirinho - Couto de 

Baixo (Viseu).
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Natália Cândida da Silva e pai dos Srs. D. 
Isabel Maria da Silva Figueiredo Almeida, casada 
com o Sr. Francisco Manuel Lopes Almeida (sócio 
gerente da Firma Joia da Beira em Mangualde) e 
Miguel António da Silva Figueiredo, casado com 
a Srª. D. Paula Sofia Ribeiro Maricato da Silva 
Figueiredo.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stº António em Fial - S. Miguel de Outeiro onde 
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério de S. Miguel do Outeiro - Tondela, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Maria doS 
anjoS MendeS 
MarqueS

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 dia14 de Fevereiro, 
com 80 anos de idade, a Sr.ª 
D. Maria dos Anjos Jesus 
Mendes Marques, natural de 

Tibaldinho e residente que foi em Moimenta de 
Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Luís 
Manuel Marques e mãe dos Sr.s Francisco Manuel 
Mendes Marques, João António Mendes Marques 
(proprietário do Café Doce Recanto em Moimenta 
M. Dão), António Jorge Mendes Marques, D. 
Elisabete Maria Mendes Marques e Fernando Luís 
Mendes Marques.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Casa 
Mortuária onde esteve em câmara ardente, para a 
Igreja Paroquial de Nª. Srª. das Neves em Moimenta 
M. Dão 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.

D. Silvana dos Anjos Martins Nunes, natural de 
Póvoa de Cervães.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Maurício Cabral Nunes e mãe dos Srs. Mário 
Martins Nunes, Ismael Fernando Martins Nunes e 
Ilídio Martins Nunes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar do Salão 
paroquial 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 de Mangualde, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

herMínia 
fernandeS 
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 na Casa da Saúde S. 
Mateus em Viseu, no dia14 
de Fevereiro, com 88 anos 
de idade, a Sr.ª D. Hermínia 

Fernandes Abrantes, natural de Pinheiro de Baixo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António José Teixeira Pinto (Antigo GNR) e mãe 
das Srªs. D. Rufina Teresa Abrantes Teixeira Pinto 
Cardoso e D. Cidália Maria Abrantes Teixeira Pinto 
Cardoso.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª. Eufémia em Pinheiro de Baixo, onde esteve 
em câmara ardente e foram celebradas as últimas 
exéquias funebres, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Maria 
alberTina 
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 dia15 
de Fevereiro, com 84 anos de 
idade, a Sr.ª D. Maria Albertina 
Albuquerque, natural de 
Corvaceira e residente que foi 

em Tragos.
A estimada e saudosa finada era casada com 
o Sr. António Ribeiro Figueiredo e mãe dos Srs. 
Bernardino Albuquerque Figueiredo, D. Maria de 
Lurdes Albuquerque Figueiredo Costa e D. Maria de 
Fátima Albuquerque Figueiredo Silva.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª. Eufémia em Tragos, onde esteve em 
câmara ardente e foram celebradas as últimas 
exéquias funebres, 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.
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Maria 
Madalena 
GaSpar 
doS SanToS 
SanTana e 
caSTro de 
oliveira

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 IPO em Coimbra, no passado dia 30 
de janeiro, com 71 anos de idade, a Sr.ª Drª.  Maria 
Madalena Gaspar dos Santos Santana e Castro 
de Oliveira (antiga professora da ESFA), natural de 
Santiago de Litém - Pombal e residente que foi em 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Dr. António Albuquerque e Castro de Oliveira e 
mãe dos Srs. Nuno Gonçalo Santana e Castro de 
Oliveira e Maria Inês Santana e Castro de Oliveira.
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.

Agora com funerais desde 
1000 euros, na cidade, 

tudo incluído menos flores.
Qualidade respeito e 

profissionalismo é esta a 
sua empresa.

carloS 
alberTo 
cabral 
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 em Clermont-Ferrand 
(França), no passado dia 30 
de janeiro, com 53 anos de 
idade, o Sr. Carlos Alberto 

Maria de 
lourdeS 
coSTa pinTo

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 de Figueiredo em 
Tondela, no passado dia 31 de Janeiro, com 73 
anos de idade, a Sr.ª Maria de Lourdes Costa Pinto, 
natural e residente que foi em Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. António Jesus Pinto e mãe dos Srs. D. Sandra 
Maria Costa Pinto e André Costa Pinto.
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.

aldina jeSuS 
ferreira

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 3 de Fevereiro, 
com 80 anos de idade, a 
Sr.ª D. Aldina Jesus Ferreira, 
natural e residente que foi em 

Quintela de Azurara.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Albano 
Sousa José e mãe dos Srs. Joaquim António Ferreira 
Sousa e D. Maria Nazaré Sousa Ferreira.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Casa 
Mortuária de Quintela de Azurara, onde esteve 
em câmara ardente, para a Igreja Paroquial de 
S. João Baptista onde foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Quintela de Azurara, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

anTónio 
MarqueS da 
fonSeca

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 Morgado do 
Cruzeiro, no passado dia 3 de 
Fevereiro, com 87 anos de 
idade, o Sr. António Marques 

Cabral Martins, natural de Cunha Alta.
O estimado e saudoso finado era filho dos Srs. 
Armando Martins Ferreira e D. Maria Leopoldina 
Matos Cabral (já falecida) e irmão dos Srs. D. Graça 
Cabral Martins e José Armando Cabral Martins (já 
falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de S. Pedro , onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Cunha Alta, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

da Fonseca, natural e residente que foi em Fornos 
de Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Cassilda de Jesus e pai dos Srs. José Peixoto da 
Fonseca, António Peixoto da Fonseca, Edmundo 
Amaral da Fonseca, D. Maria Isabel Peixoto da 
Fonseca e D. Cidália Maria Peixoto da Fonseca.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de S. Tomás, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. Miguel onde foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Fornos de Maceira Dão, 
onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Maria riTa 
doS SanToS 
caSTela 
pacheco

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 dia 2 de Fevereiro, em Parede, Maria Rita 
dos Santos Castela Pacheco, de 94 anos, natural de 
Mangualde.
Viúva de Albano da Costa Pacheco.
Confortada com todos os Sacramentos da Santa 
Madre Igreja.
Seus filhos, genro, noras, netos e bisnetos 
acompanharam-na até à sua última morada, no 
cemitério de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


