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Serviços Nacionais e 
Internacionais

OBITUÁRIO

ANA ROSA PAIS 
RODRIGUES

Faleceu no Hospital Cândido Figueiredo em Tondela, 
no passado dia 30 de Abril, com 38 anos de idade, a 
Srª. D. Ana Rosa Pais Rodrigues, natural de Cubos e 
residente na Lourinhã.
A estimada e saudosa finada era filha dos Srs. 
Ramiro Ribeiro Rodrigues, D. Maria Rosa Marques 
Pais Rodrigues e irmã da Srª. D. Emília Alexnadra 
Pais Rodrigues.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no 
crematório de Mangualde, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AlDINA ANjOS 
SObRAl

Faleceu no Lar Nª Srª do 
Amparo em Mangualde, no 

passado dia 01 de Maio, com 92 anos de idade, a 
Srª. D. Aldina Anjos Sobral, natural de Senhorim - 
Nelas e residente que foi em Moimenta de Maceira 
Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Deonildo Marques Monteiro e mãe dos Srs. Abílio 
João Sobral Monteiro, casado com a Srª D. Maria da 
Conceição Mamede Albuquerque Monteiro e Vítor 
Aurélio Sobral Monteiro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no 
cemitério de Moimenta de maceira Dão, onde foram 
celebradas as últimas exéquias fúnebres e ficou 
sepultada. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANtóNIO 
DUARtE 
COElhO
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 02 de Maio, com 88 anos 
de idade, o Sr. António Duarte 
Coelho, natural Espinho e 

residente que foi em Moimenta de Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D. 
Maria de Lurdes Moreira Raimundo Duarte Coelho 
e pai dos Srs. António Manuel Loureiro Duarte 
Coelho (já falecido), D. Maria Adélia Loureiro Coelho, 
Diamantino Fernando Loureiro Duarte Coelho e D. 
Sandra Cristina Raimundo Duarte Coelho.
O funeral do saudoso extinto teve lugar no cemitério 
de Espinho, onde foram celebradas as últimas 
exéquias fúnebres e ficou sepultado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

vERA mARIEtE 
mARqUES 
vIEIRA DE 
mElO CAbRAl

Faleceu na sua residência em Mangualde, no 
passado dia 03 de Maio, com 89 anos de idade, a 
Srª. D. Vera Mariete Marques Vieira de Melo Cabral, 
natural do Funchal.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Júlio Augusto Valente de Melo Cabral e mãe 
dos Srs. Engº Pedro Manuel Vieira de Melo Cabral, 
Dr. João Miguel Vieira de Melo Cabral, Engº Victor 
Manuel Vieira de Melo Cabral e Arq. Jorge Augusto 
Vieira de Melo Cabral.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no cemitério 
de Mangualde, onde foram celebradas as últimas 
exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 

de Mangualde

AGRADECImENtO
A tradição cumpriu-se e no passado dia 13 de outubro 
de 2019, realizou-se 42º convívio dos Mangualdenses do 
Estado de Rhode Island – U.S.A., que teve lugar  no Clube 
Juventude Lusitana na cidade de Cumberland  e que nesta 
edição contou com a presença do Presidente da Direção, 
João Soares.
Desde há 42 longos anos, os Mangualdenses radicados em 
Rhode Island - U.S.A. organizam este convívio, onde expres-
sam de forma sentida o seu carinho e a sua solidariedade 
pelos Bombeiros da sua terra, instituição que lhes toca no 
fundo do coração.
A Dedicação e o espírito altruísta que preside a estas inicia-
tivas, quer dos elementos das comissões, quer de todos os 
participantes, que tem como objetivo a angariação de fundos 
para os Bombeiros de Mangualde, a troco de nada nem 
coisa nenhuma, merece o nosso sentido reconhecimento.     
O resultado dos lucros deste evento contabilizou um 
donativo de 2325,48€ que agora recebemos, neste período 
tão difícil, angustiante e de incertezas em que vivemos, 
confrontados com uma epidemia à escala global.
Neste combate ao COVID 19, continuamos na linha da 
frente a trabalhar em H24 para prestar socorro a quem 
dele necessita, e esta ajuda agora recebida, é um contributo 
importante para podermos garantir as melhores condições 
de conforto e segurança aos nossos bombeiros.
Agradecemos com gratidão aos nossos conterrâneos e a 
todos aqueles que estiveram presentes naquele convívio, que 
com um estado de alma de grande bairrismo e generosida-
de, continuam a manifestar-nos a sua grande amizade lá do 
outro lado do atlântico. 
Sublinhamos o nosso apreço aos elementos da Comissão 
deste 42º Convívio, que foi presidida pelo nosso caro Amigo 
Senhor Rui Azevedo.
A todos o nosso Bem Haja.
A Direcção 

mARIA DA 
CONCEIçãO 
GlóRIA

Faleceu na Unidade de Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 10 de Maio, com 91 
anos de idade, a Srª. D. Maria da Conceição Glória, 
natural de Rio de Moinhos - Sátão e residente em 
Cubos - Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Belarmino Rodrigues da Silva e mãe dos Srs. Drª. D. 
Maria Ilda Rodrigues da Silva Barreiros e Fernando 
Rodrigues da Silva Cadenas.
O funeral da saudosa extinta teve lugar no cemitério 
de Mangualde, onde foram celebradas as últimas 
exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

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
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RESPEItOSAS CONDOlÊNCIAS A FERRAZ

O Gerente Serafim Tavares - 966124596 - 939531990  
Lurdes Tavares - 939531991    Ângelo - 963901298    José Manuel - 963051265    Agência - 232613652 - 232612686 


