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diamantino 
d’araújo

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.
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& Alfredo
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Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 19 de fevereiro, com a idade de 93 
anos, o sr. Diamantino D’Araújo, natural e residente 
que foi em Tabosa.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Sr.ª D. 
Custódia de Jesus e pai dos Srs. Duarte Santos 
Araújo, D. Amália Santos Araújo Ferreira, D. Arminda 
Marques Araújo Fernandes, Manuel Marques Araújo 
e D. Conceição Marques Araújo Cabral.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
S. Geraldo onde esteve em câmara ardente para a 
Igreja Paroquial de S. Miguel em Fornos de Maceira 
Dão, onde foi celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no Cemitério daquela 
localidade, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

joSé 
dominGUES

aGradECimEntoS

Irmã, cunhado e sobrinhas, na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente como seria seu desejo, vêm por 
este meio agradecer a todos quantos se solidarizaram 
com eles neste momento de dor, bem como a todos 
que de qualquer modo, lhes manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Agência Ferraz 
& Alfredo

Faleceu na sua residência nos Matados, de onde 
era natural, no passado dia 16 de fevereiro, com a 
idade de 73 anos, o Sr. José Domingues.
O estimado e saudoso finado era irmão da Sr.ª D. 
Maria Odete Jesus Domingues Monteiro, casada 
com o Sr. José Gaspar Monteiro.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja de 
St. António onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, indo de seguida 
a sepultar no cemitério de Chãs de Tavares, onde 
ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

antónio 
marqUES dE 
pina

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 Ferraz 
& Alfredo

Faleceu em Valongo - Porto, no passado dia 19 
de fevereiro, com 87 anos de idade, o Sr. António 
Marques de Pina, (enfermeiro aposentado do 
Centro de Saúde de Mangualde), natural e residente 
que foi no Bairro do Modorno – Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr.ª 
D. Rosa Hermínia Ventura Gonçalves Marques Pina 
e pai dos Srs. D. Maria Helena Gonçalves Marques 
de Pina Cardoso, D. Ana Cristina Gonçalves 
Marques de Pina Marques Carvalho e Vítor Manuel 
Gonçalves Marques de Pina.
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.

anGELina 
aLmEida 
GonçaLvES

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 Ferraz 
& Alfredo

Faleceu no Hospital de S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 24 de fevereiro, com 85 anos de idade, 
a Sr.ª D. Angelina Almeida Gonçalves, natural dos 
Passos e residente que foi no Bairro de S. João - 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Gabriel Rodrigues Gonçalves e mãe da Srª D. Otília 
de Almeida Ramos, casada com o Sr. Manuel Dias 
Ramos (Guarda Fiscal Aposentado).
O funeral da saudosa extinta 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 depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ALBERTO COSTA CARDOSO, 75 anos 
de idade, viúvo de Eduarda Jesus Costa 
Cardoso, natural e residente em Vila 
Garcia, sepultado no cemitério de Fornos 
de Maceira Dão

MARIA OTÍLIA LOPES, 87 anos de 
idade, viúva de Manuel Lopes, natural 
de Canas de Senhorim e residente em 
Mangualde, sepultada no cemitério de 
Mangualde

RITA GRAÇA, 87 anos de idade, viúva 
de Raúl Ferreira, natural e residente 
em Aldeia de Carvalho, sepultada no 
cemitério de Alcafache

ALZIRA MARIA COSTA ALMEIDA, 
83 anos de idade, viúva de Manuel 
Torres Almeida, natural e residente em 
Freixiosa, sepultada no cemitério de 
Freixiosa

JOSÉ MARIA CARVALHO DOS 
SANTOS, 68 anos de idade, casado com 
Maria Irene Santos, natural e residente 
em Abrunhosa a Velha, sepultado no 
cemitério de Abrunhosa a Velha

TERESA DE JESUS, 84 anos de idade, 
viúva de Manuel Pina Ramos, natural 
e residente em Tragos, sepultada no 
cemitério de Chãs de Tavares

FaLECEram tamBém

ANTÓNIO ARTUR FONSECA VIEIRA, 84 anos de 
idade, natural de Sabrosa - Vila Real e residente 
em Abrunhosa a Velha, sepultado no cemitério de 
Abrunhosa a Velha

PALMIRA JESUS CARVALHO, 77 anos de idade, 
casada com Floriano Coelho de Carvalho, residente em 
Mangualde, sepultada no cemitério de Mangualde

LEia, aSSinE E divULGUE o 

jornaL rEnaSCimEnto

mEditando no 
EvanGELHo
Quarenta dias que nos conduzem ao batismo na morte e 
ressurreição de Cristo
«Ouvi-te no tempo favorável; socorri-te no dia da salvação» (Is 
49,8). E o apóstolo Paulo continua a citação com as palavras: 
«É este o tempo favorável; é este o dia da salvação» (2Cor 6,2). 
Também eu vos tomo por testemunhas: eis os dias da redenção, eis 
chegado de algum modo o momento da cura espiritual; podemos 
aliviar todas as nódoas dos nossos vícios, todas as feridas dos 
nossos pecados, se o rogarmos constantemente ao médico 
da nossa alma, se [...] não negligenciarmos nenhuma das suas 
prescrições. [..]. 
O médico é Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: «Sou Eu que 
faço morrer, sou Eu que faço viver» (Dt 32,39). O Senhor começa 
por fazer morrer, depois torna a dar a vida. Pelo batismo, Ele destrói 
em nós adultérios, homicídios, crimes e roubos; depois faz-nos 
reviver, como homens novos, na imortalidade eterna. Morremos 
para os nossos pecados pelo batismo, e retomamos a vida no 
Espírito da vida. [...] Entreguemo-nos ao médico com paciência, 
para recuperarmos a saúde. Ele podará, cortará e retirará tudo o 
que tiver descoberto em nós de indigno, de manchado pelo pecado, 
de corroído pelas úlceras, por forma a que, uma vez eliminadas 
todas as feridas do demónio, só exista em nós o que é de Deus.


