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maria
celestina
correia
rodrigues
Faleceu, com 79 anos de idade, no
passado dia 29 de novembro em
Vic-Le-Conte – França, onde era
residente há já 47 anos, a Srª D. Maria Celestina Correia
Rodrigues, natural de Fornos de Maceira Dão e com
residência cá em Portugal na localidade da Mesquitela.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. João Alfredo
Rodrigues e mãe dos Srs. José Albino Correia Rodrigues,
casado com a Dª. Beatriz Rodrigues Marques; Dª. Maria
Rosa Correia Marques, casada com Carlos Ribeiro Marques;
Manuel Correia Rodrigues, casado com Dª. Catarina
Rodrigues; José Correia Rodrigues; Dª Maria Teresa Correia
Rodrigues; Dª. Maria Isaura Correia Manuel, casada com Rui
Manuel.
Deixa ainda 13 netos e 20 bisnetos.
Era também irmã dos Srs. Manuel Correia, falecido, casado
com Maria do Nascimento Correia; Dª. Celeste Correia
Rodrigues, casada com João Rodrigues; Miguel Correia,
casado com Dª. Maria Isaura Correia Rodrigues e Dª. Maria
da Conceição Correia Santos, viúva de João Manuel Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar em frança onde os
seus restos mortais ficaram depositados.
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.
Um agradecimento particular a todos os Portugueses
e Franceses que se solidarizaram acompanhando a
saudosa finada à sua última morada.
Bem Hajam - Merci

antónio
cabral

Faleceu na Unidade de
Cuidados Continuados em
Mangualde, no passado dia 14
de dezembro, com a idade de
87 anos, o Sr. António Cabral,
(funcionário aposentado da
C. M. Mangualde), natural da
Roda e residente que foi em Vila Garcia.
O estimado e saudoso finado era casado com a
Sr.ª D. Maria Lisdália Gomes Cabral Fernandes e
pai dos Srs. D. Isabel Maria Gomes Cabral Matos,
D. Maria Celeste Gomes Cabral Rodrigues, D. Ana
Cristina Gomes Cabral, D. Lucinda Gomes Cabral
Rodrigues, José Gomes Cabral, D. Maria Helena
Gomes Cabral Fonseca e Fernando Manuel Gomes
Cabral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja
de Nª. Srª. da Victória em Vila Garcia, onde esteve
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo
presente indo de seguida a sepultar no cemitério
de Fagilde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

funeraria.f.a@sapo.pt

joão
augusto
cabral
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 85
anos de idade, o Sr. João
Augusto Cabral, natural dos
Tragos e residente que foi na Rua de Stº. António,
nesta cidade de Mangualde.
O estimado e saudoso extinto era casado com a
Srª. D. Salete da Conceição Nascimento Cabral e
pai dos Srs. António Manuel do Nascimento Cabral
e D. Teresa Maria do Nascimento Cabral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no
Complexo Paroquial, onde o corpo esteve em
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério
desta cidade, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.

ILIDIO
SANTOS
HENRIQUES
Faleceu em Aldeia Nova
- Santiago de Cassurrães,
de onde era natural, com
73 anos, o Sr. Ilidio Santos
Henriques, residente que foi
em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª
D. Maria Irene Cunha e pai dos Srs. Lino Fernando
da Cunha Henriques e D. Paula Margarida da
Cunha Henriques Francisco.
O funeral do saudoso extinto 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,
indo de seguida a sepultar no cemitério de
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Serafim Tavares - 939531990 - 966124596
Ângelo - 963901298
Machado - 962974658
José Manuel - 963051265
Ezequiel - 967011696
Agência - 232613652 - 232612686

joão
manuel
abrantes
ferreira
Faleceu na Associação de
Beneficência Popular de
Gouveia, no passado dia 08 de dezembro, com
a idade de 52 anos, o Sr. João Manuel Abrantes
Ferreira, natural e residente que foi no Canedo do
Mato.
O estimado e saudoso finado era irmão dos Srs.
Manuel Abrantes Ferreira, D. Eduarda Maria
Abrantes Ferreira Garcia, D. Amélia Cidália
Abrantes Ferreira Tercerolli, Mário Abrantes Ferreira
e D. Lurdes Abrantes Ferreira Marques.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja da
N.ª Sr.ª da Saúde no Canedo do Chão, onde esteve
em câmara ardente e foram celebradas as últimas
cerimónias fúnebres, indo de seguida a sepultar no
cemitério de Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.
e residente em Santiago de Cassurrães,
sepultada no cemitério de Santiago de
Cassurrães
ILIDIA MADUREIRA, 104 anos de idade, viúva
de João Lourenço Ferreira, natural e residente
em Mangualde, sepultada no cemitério de
Mangualde
MARIA FILOMENA JESUS LOPES PINTO, 74
anos de idade, natural e residente em Mourilhe,
casada com Belmiro Martins Pinto, sepultada
no cemitério de Mesquitela
MARIA ODETE LOPES, 82 anos de idade,
natural de Nelas e residente em Mangualde,
viúva de Jerónimo Ferreira, sepultada no
cemitério de Mangualde
ANA RODRIGUES, 90 anos de idade, natural
e residente em Darei, viúva de Manuel da Silva,
sepultada no cemitério de Mangualde

Funeral a cargo da Agência Ferraz
& Alfredo

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.
Agradecem também, a todos quantos puderem estar
presentes na celebração da missa de 30º dia, que teve
lugar no passado sábado, dia 16, pelas 18H00 na Igreja
do Complexo Paroquial.

FALECERAM AINDA
MARIA GRAÇA JESUS, 84 anos de idade,
natural e residente em Almeidinha, sepultada no
cemitério de Mangualde
AIDA NASCIMENTO MARTINS
ALBUQUERQUE, 76 anos de idade, natural

ÁLVARO NUNES DOS SANTOS, 72 anos de idade, casado
com Maria da Purificação Almeida Santos, natural do Brasil e
residente em Cunha Baixa, sepultado no cemitério de Cunha
Baixa
FLAVIANO NUNES COELHO, 65 anos de idade, natural de
Espinho e residente em Moimenta de Maceira Dão, casado
com Maria do Céu Ferreira Marques, sepultado no cemitério de
Moimenta de Maceira Dão
EDITE PAIS DE LOUREIRO, 97 anos de idade, natural e
residente em Mangualde, sepultada no cemitério de Mangualde
MANOEL DE ALMEIDA, 96 anos de idade, natural de S.
Romão – Penalva do Castelo e residente em Mangualde, viúvo
de Ana Antunes Lopes, sepultado no cemitério de Castelo de
Penalva

