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ANTÓNIO 
COELHO 
PEIXOTO DO 
AMARAL
Faleceu em Viseu, no passado 
dia 15 de Julho, com 91 anos 
de idade, o Sr. António Coelho 
Peixoto do Amaral, natural 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

Corvos-à-Nogueira - Santos Evos e residente que 
foi em Vila Nova do Rego - Povolide.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Maria da Conceição Correia e pai das Srªs. D. 
Teresa Maria Correia do Amaral, D. Filomena Maria 
Correia Peixoto do Amaral, D. Maria da Conceição 
Correia Peixoto do Amaral, D. Maria do Nascimento 
Correia Peixoto do Amaral e D. Margarida Maria 
Correia Peixoto do Amaral Pina (já falecida).
O funeral do saudoso extinto teve lugar no 
cemitério de Povolide, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres e ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.
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MANUEL 
AUGUSTO 
GONÇALVES DE 
SOUSA
Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 19 de Julho, 
com 68 anos de idade, o Sr. 

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

Manuel Augusto Gonçalves de Sousa, professor 
aposentado do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde, natural de Vila Maior - S. Pedro do Sul 
e residente que foi no Bairro do Modorno, nesta 
cidade.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Isabel Albuquerque Costa de Sousa e pai 
do Sr. Dr. António Sérgio Costa de Sousa.
O funeral do saudoso extinto teve lugar no 
cemitério de Mangualde, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres e ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MANUEL 
FERNANDO 
FERREIRA

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 19 de Julho, 
com 84 anos de idade, o Sr. 

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

Manuel Fernando Ferreira, natural de Mangualde e 
residente que foi em Gandufe.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria de Lurdes Henriques de Loureiro e pai dos 
Srs. D. Elisa Maria Henriques Ferreira Santos, D. 
Maria da Conceição Henriques Ferreira Loureiro, D. 
Teresa Maria Henriques Ferreira Moreira e Sérgio 
Luís Henriques Ferreira.
O funeral do saudoso extinto teve lugar no 
cemitério de Espinho, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres e ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

JOAQUIM 
CABRAL

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 21 de Julho, 
com 80 anos de idade, o Sr. 

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

Joaquim Cabral, antigo proprietário da Cervejaria 
Cabral em Oliveira, natural dos Passos e residente 
em Oliveira. 
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Manuela Silva Marques e pai do Sr. Prof. 
Jorge Manuel Marques Cabral, casado com a Srª. 
Profª. D. Maria de Fátima Carmo Loureiro.
O funeral do saudoso extinto teve lugar no 
cemitério de Mangualde, onde foram celebradas as 
últimas exéquias fúnebres e ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FELÍCIA 
PEREIRA DA 
SILVA

Faleceu na Unidade de 
Cuidados Continuados em 
Mangualde, no passado dia 
25 de Julho, com 87 anos 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

idade, a Srª. D. Felícia Pereira da Silva, natural de 
S. João de Lourosa - Viseu e residente que foi no 
Bairro do Modorno, nesta cidade.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. Carlos 
Pereira da Silva e mãe dos Srs. Adelino Carlos 
Pereira da Silva, Emílio Fernando Pereira da Silva e 
Vítor Pereira da Silva (Proprietários da oficina Auto 
Eletro Silva em Mangualde).
O funeral da saudosa extinta teve lugar no cemitério 
de Mangualde, onde foram celebradas as últimas 
exéquias fúnebres e ficou depositada. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANTÓNIO FERRÃO
CONHECIDO ALFAIATE E 
PAI DE TOY FALECEU
No passado dia 20 de julho, faleceu com 95 anos de 
idade, António Ferrão, natural de Mangualde, onde 
nasceu na localidade de Ançada e residente que foi em 
Setúbal.
António Ferrão, assim que terminou a quarta classe, 
logo começou a aprender a arte de alfaiate à qual se 
dedicou de corpo e alma.
Saiu de Mangualde e passou por algumas alfaiatarias 
em Lisboa, cidade onde ainda morou, mas acabou por 
se estabelecer e fazer vida em Setúbal.
Vestiu Presidentes da Câmara, Governadores Civis, 
advogados, professores e muitos, muitos outros.
Todas as suas obras eram marcadas com a etiqueta “A. 
Ferrão”.
O pai do também conhecido músico Toy, foi 
homenageado em Setúbal no ano de 2018 com uma 
exposição no Museu do Trabalho, que juntou fotografias 
e artefactos ligados à profissão de António Ferrão.


