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MARIA DAS 
MERCÊS DE 
MELO AMARO

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

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDª
Meio século 

de experiência, profissionalismo, 
respeito e qualidade
Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 939531990  -  966124596
Dinis Alfredo - 969056617  -  912759659

Machado - 962974658
José Manuel - 963051265

Ezequiel - 967011696
Ângelo - 963901298

Agência - 232613652 - 232612686 www.funerariaferrazealfredo.pt    funeraria.f.a@sapo.pt

Faleceu no Hospital de S. Teotónio, no passado dia 
12 de abril, com a idade de 82 anos, a Sr.ª D. Maria 
das Mercês de Melo Amaro (professora aposentada 
do ensino básico), natural de Oliveira e residente em 
Viseu.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Fernando Artur Malaguerra Amaro e mãe dos Srs. 
Eng. Rui Fernando de Melo Amaro, Eng. António 
Artur de Melo Amaro, Tenente-Coronel Nuno Telmo 
de Melo Amaro, Dr.ª Carla Felisbela de Melo Amaro 
e Dr. Vítor Sérgio de Melo Amaro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja da 
N.ª Sr.ª da Conceição no Complexo Paroquial desta 
cidade, 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.

ENGº ANTÓNIO JOSÉ 
PAU-PRETO

Faleceu na sua residência em Lisboa, no passado 
dia 01 de abril, com 92 anos de idade, o Sr. 
Engenheiro Agrónomo António José Pau-Preto.
O estimado e saudoso finado era casado com a Sr. 
Dr.ª Maria de Lurdes Pau-Preto, pai de Dr.ª Teresa 
Pau-Preto Mendes, casada com o Sr. Dr. Virgílio 
Mendes; e avô de Dr. Miguel Pau-Preto Mendes 
e da Dr.ª Marta Pau-Preto Mendes. Dois dos seus 
irmãos ainda vivos são residentes em Mangualde, 
João Marques Pau-Preto e Maria da Graça Pau-
Preto Morgado de Almeida.
O Funeral do saudoso extinto teve lugar na igreja 
de São Mamede em Lisboa, com celebração de 
missa de corpo presente, tendo seguido para o 
cemitério de Benfica, onde foi a sepultar em campa 
de família. 

A esposa, filha, netos e demais familiares, na 
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, vêm 
agradecer reconhecidamente a todos aqueles que 
de alguma forma manifestaram a sua solidariedade 
e pesar. A todos o nosso profundo e sentido 
obrigado.

AGRADECIMENTOS

JOSÉ 
D’AMARAL

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 Pedreles, no passado dia 15 de abril, 
com a idade de 85 anos, o Sr. José d’Amaral.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Sr.ª D. 
Irene Augusta e pai dos Srs. José Carlos Amaral, 
D. Olinda Augusta Amaral Almeida, D. Tânia Marina 
Augusta Amaral Marques e António José Amaral (já 
falecido).
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de St. António, onde o corpo esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de Fornos de 
Maceira Dão, onde foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, indo de seguida a sepultar no 
cemitério de Fornos de Maceira Dão, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

FALECERAM TAMBÉM
FERNANDA DE JESUS FERREIRA 
PINTO, 78 anos de idade, viúva de João 
Martins Torres, natural de Matosinhos 
e residente em Pinheiro de Baixo, 
sepultada no cemitério de Mangualde

MARIA LUÍSA MENDES PEREIRA, 80 anos de idade, 
natural de Serraquim - S. Miguel de Vila Boa e residente 
em Ançada.
Vai a sepultar no dia 19, pelas 18 horas, no cemitério de 
Mangualde

ANTÓNIO MÁRIO HENRIQUES, 73 anos de idade, 
casado com Olímpia Serra de Almeida Henriques, natural 
de Abrunhosa do Mato e residente em Mangualde, 
sepultado no cemitério de Abrunhosa do Mato

MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DE ALMEIDA, 
90 anos de idade, natural e residente em Mangualde, 
sepultada no cemitério de Mangualde

MEDITANDO NO 
EVANGELHO
DOMINGO DE PÁSCOA
«Entra na alegria do teu Senhor» (Mt 25,23)

Que todo o homem piedoso e amigo de Deus goze 
esta bela e luminosa festa! Que todo o servo fiel entre 
com júbilo na alegria do seu Senhor! (Mt 25,23) O 
que carregou o peso do jejum venha agora receber 
a sua recompensa. O que trabalhou desde a primeira 
hora receba hoje o seu justo salário (Mt 20,1s). O que 
chegou depois de passada a terceira hora celebre 
esta festa na ação de graças. O que chegou depois da 
sexta hora não tenha receio, não ficará prejudicado. 
Se alguém tardou até à nona hora, aproxime-se sem 
hesitar. Se houver quem se atrasou até à décima 
primeira hora, não tenha medo da sua preguiça, 
porque o Senhor é generoso e recebe o último como 
o primeiro [...], exerce misericórdia sobre aquele, mas 
cumula este. Dá a um e agracia o outro. [...] 

Assim, pois, entrai todos na alegria do vosso Senhor! 
Primeiros e últimos [...], ricos e pobres [...], os que 
vigiaram e os que se deixaram dormir [...], vós que 
jejuastes e vós que não jejuastes, alegrai-vos hoje! 
O festim está pronto, vinde todos (Mt 22,4)! O vitelo 
gordo está servido, que ninguém se vá embora com 
fome. Saciai-vos todos no banquete da fé, vinde servir-
vos do tesouro da misericórdia. Que ninguém lamente 
a sua pobreza, porque o Reino chegou para todos; que 
ninguém chore as suas faltas, porque o perdão brotou 
do túmulo; que ninguém receie a morte, porque a morte 
do Salvador dela nos libertou. Aquele que a morte tinha 
agarrado destruiu-a, Aquele que desceu aos infernos 
despojou-os. [...] 

Isaías tinha-o predito ao dizer: «O inferno ficou 
consternado quando te encontrou» (14,9). O inferno 
ficou cheio de amargor [...] porque foi arruinado; 
humilhado, porque foi entregue à morte; esmagado, 
porque foi aniquilado. Apoderou-se de um corpo e 
viu-se diante de Deus; agarrou-se à terra e encontrou 
o céu; apropriou-se do que via e foi derrotado por 
causa do invisível. «Ó morte, onde está o teu aguilhão? 
Inferno, onde está a tua vitória?» (1Cor 15,55). Cristo 
ressuscitou e tu foste arruinado! Cristo ressuscitou e 
os demónios foram precipitados! Cristo ressuscitou e 
os anjos estão em júbilo! Cristo ressuscitou e já não 
há mortos nos túmulos, porque Cristo, ressuscitado 
dos mortos, Se tornou as primícias dos que tinham 
adormecido. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos 
séculos! Ámen.

OPERAçãO DE CONTROLO 
DE VELOCIDADE 

“TISPOL - Speed Operation”
A Guarda Nacional Republicana (GNR) intensifica, de 19 
de abril e até ao próximo domingo, 23 de abril, em todo o 
território nacional, as ações de controlo de velocidade.
Estarão empenhados militares dos destacamentos de trânsito 
dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, 
numa ação concertada de controlo de velocidade.
Desde o início do ano, foram controlados mais de 2 milhões e 
300 mil condutores, dos quais mais de 44 mil circulavam em 
excesso de velocidade. 
Esta operação será realizada de igual modo em todos os 
países da Europa e enquadra-se no plano definido pela 
European Traffic Police Network (TISPOL - www.tispol.org), 
organismo que congrega todas as polícias de trânsito da 
Europa, no qual a GNR é representante nacional, e pelo Euro 
Controle Route (ECR - www.euro-controle-route.eu/site), um 
grupo de serviços de controlo das estradas europeias cujo 
objetivo é o de melhorar a segurança rodoviária.


