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Serviços Nacionais e 
Internacionais

OBITUÁRIO

joaquim 
rodrigues
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 27 de Abril, com 100 
anos de idade, o Sr. Joaquim 
Rodrigues, natural e residente 
que foi em Póvoa de Cervães.
O estimado e saudoso finado 

Telef./Fax: 232 612 967
Telem.: 969 512 292

R. Dr. Sebastião Alcântara, nº 4 - 1º Esq.
3530-206 MANGUALDE

josé manuel de melo Peixoto
Contabilista Certificado

aNa maria BriTo 
Correia
ADVOGADA

Escritório: Largo Dr. Couto, nº 123
3530-134 Mangualde
Telefone: 232 622 277

Telemóvel: 968 842 208

VENDO QUINTA 2Ha COM CASA 
RECUPERADA, TODA VEDADA, COM 

ÁGUA DE NASCENTE E MUITA FRUTA NO 
CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO

Informa: 966010524

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

aLmeida & isaBeL, Lda
Gerente: José Carlos Gomes Almeida

TODOS OS SERVIÇOS DE:
Electricidade - Canalização - Aquecimento Central

Energia Solar - Energias Renováveis - Ar Condicionado - 
Aspiração Central

Telef. 232 611 185 - Telem. 917 555 819
Rua Principal    Passos          3530-240 Mangualde

resPeiTosas CoNdoLÊNCias a FerraZ

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

vaLeriaNo do CouTo Ldª
Rua da Saudade, 25 
Rua 25 de Abril, 79

3539 - 170 
Mangualde

Telefone: 
232 622287  

Telem. 967509153  
967094084

era viúvo da Srª. D. Belmira Jesus Marques e 
pai dos Srs. Deolinda Marques Rodrigues Dias 
Marques, Nelson Marques Rodrigues e António 
Marques Rodrigues (já falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar no cemitério 
de Póvoa de Cervães, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Foste pai, foste avô
Que a todos deste a mão
Que Deus te tenha no céu
Como nós no coração.

PásCoa
Não posso deixar passar
Algo tão belo e profundo
O Renascimento d’um Homem
Que nos faz acreditar
E até meditar
Com o que se passa no Mundo…

Páscoa tem algo de belo
Mas também sua tristeza
Pois não a podemos esquecer
Páscoa com sua beleza…

É o sacrifício d’um Homem
Que nasceu p’ra nos salvar
Assim foi cruxificado
Sem nada p’ra condenar…

Jesus desde o nascer ou morrer
Foi um Homem perseguido
Com um coração humano
Sua inteligência Divina
Por todos era seguido
Suas palavras melodias
Que ficavam no ouvido
Era esse o seu Destino…

Humilde e sem ambição
Pelo Poder invejado
Pensavam que ia ser Rei
Pelos amigos atraiçoado
Na mesa onde dava o Pão
Por seu Pai ressuscitado…

Mas o seu sacrifício
Não foi feito em vão
O filho de Deus morreu
Para nos mostrar
Que somos todos iguais
Alguns com tanta ambição
Que não conseguem enxergar
Deus deu-nos uma lição…
Para o mal não há lugar…

Isabel Pina

joaquim josÉ 
aLmeida
Faleceu na Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 
17 de Maio, com 83 anos 
de idade, o Sr. Joaquim José 
Almeida, natural e residente 
que foi em Santo Amaro de 

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

Tavares.
O estimado e saudoso finado, entre outros 
familiares, era tio do Sr. Orlando Adelino Leal 
Almeida.
 O funeral do saudoso extinto teve lugar no 
cemitério de Chãs de Tavares, onde foram 
celebradas as últimas exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

mário de 
aLmeida
Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, no passado 
dia 31 de Maio, com 96 
anos de idade, o Sr. Mário de 
Almeida, natural de Stª Luzia e 
residente que foi em Tibalde.
O estimado e saudoso finado, 

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

era viúvo da Srª. D. Beatriz do Carmo e pai da Srª D. 
Maria de Lurdes Pais Almeida.
 O funeral do saudoso extinto teve lugar no 
cemitério de Fornos de Maceira Dão, onde foram 
celebradas as últimas exéquias fúnebres. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


