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JOSÉ CARLOS 
DE SOUSA 
FERRÃO 
OSÓRIO

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 I.P.O. do Porto, com 
57 anos de idade, no passado 
dia 11 de setembro, o Sr. José 

Carlos de Sousa Ferrão Osório, natural e residente 
que foi nesta cidade de Mangualde.
O estimado e saudoso finado era primo da Srª. D. 
Maria Teresa Sousa Ferrão e irmão dos Srs. João 
Osório, Luís Osório, D. Laura Osório, D. Paula Osório 
e Nuno Osório.
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 
seguindo para o cemitério desta cidade, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

LUCILIA 
TAvARES 
DE MORAIS 
SANTOS

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 18 de setembro com 72 

anos de idade, a Srª. D. Lucília Tavares de Morais 
Santos, natural e residente que foi em Casal Mendo 
– Alcafache.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Anselmo Cunha Santos e mãe do Sr. Dr. Paulo 
Alexandre Morais Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. Frutuoso, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de Alcafache, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, indo a seguir a sepultar 
no cemitério da freguesia de Alcafache, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

pAULO 
ALExANDRE 
MARqUES 
FERREIRA

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 IPO em Coimbra, 
com 37 anos de idade, o Sr. 
Paulo Alexandre Marques 

Ferreira, natural e residente que foi nesta cidade de 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Andreia Filipa Nunes Lopes Ferreira e pai dos 
jovens Paulo Lopes Ferreira, João Gustavo Lopes 
Ferreira, Eva Mariana Martinho Ferreira e Clara 
Martinho Ferreira.
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 desta 
cidade, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ALExANDRE 
MANUEL 
FONSECA 
RAMOS

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, com 43 
anos de idade, o Sr. Alexandre 

Manuel Fonseca Ramos, natural e residente que foi 
em Chãs de Tavares
O estimado e saudoso finado era filho do Sr. José 
Sousa Ramos e D. Cecília Sousa Fonseca Ramos.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da capela 
mortuária de Chãs de Tavares, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de Chãs 
de Tavares onde 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.

ARMANDO 
MANUEL 
BApTISTA 
MONTEIRO

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 Funerária Pais

Faleceu no passado dia 7 
de julho, no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com a 

idade de 73 anos o Sr. Armando Manuel Baptista 
Monteiro (Ex Funcionário do Banco Espírito Santo) 
natural de Moimenta do Dão e residente em 
Gandufe.
O estimado e saudoso finado deixa viúva a Srª 
D. Maria da Graça Correia de Pina. Era pai da 
Professora D. Ema Correia de Pina Baptista 
Monteiro Messias, casada com António Jorge 
Pais Messias e do Sr. Dr. António José Correia 
de Pina Baptista Monteiro, Presidente da Junta 
da Freguesia de Espinho. Deixa três netas, Ema 
Cláudia Monteiro Messias, engenheira e os 
estudantes Duarte Jorge Monteiro Messias e 
Matilde Monteiro.
O funeral teve lugar da Capela da Srª dos Verdes 
em Gandufe, onde o corpo esteve em câmara 
ardente e onde foi celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Espinho, onde ficou depositado.

FALECERAM TAMBÉM
ESTER DA CONCEIÇÃO ALELUIA, 
87 anos de idade, casada com Adão 
Dias Teixeira, natural de Messejana 
e residente em Aldeia de Carvalho, 
sepultada no cemitério de Alcafache

MARIA DE LURDES MOREIRA 
RAIMUNDO DUARTE COELHO, 73 
anos de idade, natural da Guarda e 
residente em Moimenta de Maceira Dão, 
sepultada no cemitério de Moimenta de 
Maceira Dão

ALICE PAIS DE ALBUQUERQUE FIDALGO, 86 anos 
de idade, casada com Aníbal de Loureiro Fidalgo, 
natural e residente em Tibaldinho, sepultada no 
cemitério de Alcafache

JOSÉ SALVADOR BERNARDO, 81 anos de idade, 
casado com Fernanda Silva Monteiro, natural e 
residente em Mangualde, sepultado no cemitério de 
Mangualde

JOAQUIM GOMES PESSOA, 65 anos de idade, 
casado com Maria Emilia Abrantes Joaquim Pessoa, 
natural de Pindo e residente em Mangualde, 
sepultado no cemitério de Mangualde

REFLETINDO NO EvANGELHO
A Igreja, enviada por Deus a todas as gentes para ser 
«sacramento universal de salvação» (Lumen Gentium § 48), 
por íntima exigência da própria catolicidade, obedecendo 
a um mandato do seu Fundador (Mc 16,15), procura 
incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os homens. 
Já os próprios Apóstolos em que a Igreja se alicerça, 
seguindo o exemplo de Cristo, «pregaram a palavra da 
verdade e geraram as igrejas» (Sto. Agostinho). Aos seus 
sucessores compete perpetuar esta obra, para que «a palavra 

de Deus se propague rapidamente e Ele seja glorificado» 
(2Tess 3,1), e o reino de Deus seja pregado e estabelecido 
em toda a Terra. 
No estado atual das coisas, de que surgem novas condições 
para a humanidade, a Igreja, que é sal da terra e luz do 
mundo (Mt 5,13-14), é com mais urgência chamada a salvar 
e a renovar toda a criatura, para que tudo seja instaurado em 
Cristo e nele os homens constituam uma só família e um só 
Povo de Deus. 


