
OPINIÃO 01515 de Setembro 2017

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDª
Meio século 

de experiência, profissionalismo, respeito e 
qualidade

Serviços Nacionais e Internacionais

Serafim Tavares - 939531990  -  966124596
Ângelo - 963901298
Machado - 962974658

José Manuel - 963051265
Ezequiel - 967011696

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

vItOR césAR

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 Cândido 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 01 de setembro, 
com 83 anos de idade, o 
Sr. Vítor César, natural de 

Baraçal – Celorico da Beira e residente que foi em 
Fundões.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Virgínia Chaves e pai da Srª. D. Maria Otília 
Chaves César Pereira, D. Maria Irene Chaves César 
Pedro, D. Margarida Maria Chaves César Silva, Vítor 
Manuel Chaves César e Carlos Manuel Chaves 
César.
O funeral do saudoso extinto teve lugar Igreja de 
Santa Eufémia onde esteve em câmara ardente e 
foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de 
Santiago de Cassurrães, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MANUEL DE 
JEsUs PAIvA

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 01 de setembro, com 
a idade de 77 anos, o Sr. 
Manuel de Jesus Paiva, natural 

de Manteigas e residente que foi em Fornos de 
Maceira Dão.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Sr.ª D. Maria da Conceição Matos Crespim e pai 
dos Srs. João de Matos Paiva, D. Maria de Fátima 
Crespim Paiva Amaral e Carlos Manuel de Matos 
Paiva.
O funeral teve lugar da Igreja de S. Tomás, onde 
esteve em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 
de S. Miguel em Fornos de Maceira Dão, onde 
foram celebradas as últimas cerimónias fúnebres, 
indo de seguida a sepultar no cemitério daquela 
localidade, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

17 DE sEtEMbRO - IGREJA PAROqUIAL DE MANGUALDE
tOMADA DE POssE DOs NOvOs PÁROcOs

16 E 17 DE sEtEMbRO 
tOMADA DE POssE DO 
NOvO PÁROcO NO ALtO 
cONcELhO
Nos dias 16 e17 de setembro terá lugar a tomada de 
posse do novo pároco: Pe. Paulo Alexandre Gouveia, 
nomeados pelo Bispo diocesano, D. Ilídio Leandro.
No dia 16 tomará posse nas paróquias de Chãs de 
Tavares - 15H00, Travanca de Tavares - 16H30, S. 
João da Fresta - 18H00 e no dia 17 as paróquias de 
Abrunhosa a Velha - 17H00 e Várzea de Tavares - 
18H30.
O Pe. Paulo Gouveia irá residir na casa paroquial de 
Mangualde

Não foi possivel 
conseguirmos foto 

do Pe. António Edson

FERNANDO DA CONCEIÇÃO LOPES, 
84 anos de idade, casado com Maria 
Berta Albuquerque Loureiro Lopes, 
natural e residente em Mangualde

OCTACILIO DO AMARAL FONSECA, 
56 anos de idade, casado com Assunção 
de Jesus Fernandes Fonseca, natural e 
residente em Fornos de Maceira Dão, 
sepultado no cemitério de Fornos de 
Maceira Dão

MARIA DE LOURDES PINTO DOS 
SANTOS, 83 anos de idade, viúva de 
Manuel dos Santos, natural e residente 
em Contenças de Baixo, sepultada no 
cemitério de Contenças

ANABELA DUARTE LOUREIRO, 41 
anos de idade, natural e residente em 
Gandufe, casada com Pedro Alexandre 
Rodrigues Manquinho, sepultada no 
cemitério de Espinho

JOSÉ CARLOS DE SOUSA FERRÃO 
OSÓRIO, 57 anos de idade, natural e 
residente em Mangualde, sepultado no 
cemitério de Mangualde

MARIA JACIRIA FREITAS CAVALEIRO, 
81 anos de idade, natural de 
Carapinheira e residente em Vila Garcia, 
sepultada no cemitério de Fagilde

FALEcERAM tAMbéM

MARIA DE LURDES DE CAMPOS, 96 anos de idade, 
viúva de Júlio Godinho de Campos, natural e residente 
em Abrunhosa a Velha

JOSÉ PAULO DE SOUSA, 84 anos de idade, viúva 
de Emília de Jesus, natural de Pindo e residente 
em Canedo do Mato, sepultado no cemitério de 
Mangualde

REFLEtINDO NO EvANGELhO
«Estava lá um homem com a mão direita paralítica.»
O Senhor impregnou com a seiva salutar das boas 
obras a mão que Adão estendera para colher os frutos 
da árvore proibida, para que, estando ressequida pelo 
erro, fosse então curada pelas boas obras. Naquela 
ocasião, Cristo ataca os seus adversários, que com 
falsas interpretações violavam os princípios da Lei; 
julgavam eles que o sábado devia ser observado como 
dia de descanso, não sendo permitido o trabalho, 
nem sequer para a realização de boas obras. Mas a 
Lei prefigurou no presente o aspeto do futuro onde, 

seguramente, será o mal a não trabalhar, não o bem [...]. 
Ouviste, pois, as palavras do Senhor: «Estende a mão.» 
Eis o remédio para todo o homem. E tu, que crês ter a 
mão sã, toma cuidado para que a avareza, o sacrilégio, 
não a paralise. Estende-a pois, sempre: estende-a 
a esse pobre que te implora auxílio, estende-a para 
ajudares o teu próximo, para socorreres a viúva, para 
arrancares da injustiça aquele que vês submetido 
a imerecida vexação; estende-a a Deus, pelos teus 
pecados. Assim se deve estender a mão; e assim ela 
será curada. 

No dia 17 de setembro na missa das 11h00 terá lugar a tomada de posse dos novos párocos: Pe. Manuel António da 
Rocha Fontes Santos, Pe. António Edson Bantim Oliveira e Pe. Paulo Jorge Figueiredo Domingues, nomeados pelo 
Bispo diocesano, D. Ilídio Leandro.
Irão assumir in solidum a Unidade Pastoral constituída pelas paróquias de Mangualde, Cunha Alta, Cunha Baixa, 
Freixiosa, Mesquitela e Quintela de Azurara. O Pe. Manuel António da Rocha Fontes Santos será o moderador.


