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mARIA DA 
NAtIvIDADE 
mARqUEs DE 
ALmEIDA

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 na sua residência em 
Cunha Alta, no passado dia 18 de dezembro de 
2017, com a idade de 87 anos, a Srª. D. Maria da 
Natividade Marques de Almeida, natural de Freixiosa. 
A estimada e saudosa extinta era casada com o Sr. 
Maurício Marques de Almeida e mãe dos Srs. D. 
Ermelinda Natividade Almeida Costa, D. Célia Maria 
Marques Almeida Rodrigues e José Maria Marques 
de Almeida.
O funeral da saudosa finada teve lugar da sua 
residência onde esteve em câmara ardente para a 
Igreja de S. Pedro em Cunha Alta onde foi celebrada 
missa de corpo presente indo de seguida a sepultar 
no cemitério de Cunha Alta, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

vENDE-sE
ProPriEdAdE coM 2000M2 

Terreno de vinha e lameiro com muita água

junto à Estrada Mesquitela / Cunha Baixa

Ótima para exploração de frutos vermelhos

232944736 - 911136262

Tribunal Judicial da Comarca de Viseu
Juizo de Competência Genérica de Mangualde
Palácio da Justiça - Largo Dr. Couto, 72 – 3530-134 Mangualde
Telef. 232619580 Fax: 232091569
Mail:mangualde.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 4921/17.3T8VIS
Interdição/Inabilitação
N/ Referência: 81217679
Data: 15-12-2017
Requerente: Elísio Duarte Fernandes
Requerido: Norbinda Rebelo
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação 
de Interdição/Inabilitação em que é requerida Norbinda 
Rebelo, nascida a 01-01-1944, casada, titular do B.I. 
3498575, NIF - 183385047, com residência em domícilio: 
na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da 
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde - Avenida 
General Humberto Delgado, nº 20, Mangualde, 3530-115 
Mangualde, para efeito de ser decretada a sua interdição 
por anomalia psíquica.
O Juiz de Direito,
Dr. Paulo da Cunha Lima
O Oficial de Justiça
Maria Alice de Jesus Sales
Renascimento nº 722 de 1/1/2018

corriGENdA:
Na nossa última edição, na notícia de falecimento da Srª D. Celestina Correia Rodrigues, por lapso do qual nos 
penitenciamos e do qual apresentamos as nossas desculpas ao visado, bem como aos nossos estimados leitores, 
não foi referido o nome do seu filho João Correia Rodrigues, casado com Evelina Rodrigues.

A mesa da Irmandade de Nª 
Srª dos Prazeres de Alcafache, 
faz votos para que todos 
tenham passado um Feliz 
Natal, desejando ainda, um 
Próspero Ano Novo.

BOAs FEstAs

FALECERAm tAmBÉm
MARIA DO ESPÍRITO SANTO BRANCO, 
92 anos de idade, natural de Vide – Seia 
e residente em Mangualde, viúva de 
João Branco, sepultada no cemitério de 
Mangualde

ARMINDA ANDRADE FONSECA, 77 
anos de idade, natural e residente em 
Fagilde, casada com José Pedro Ferreira 
Gomes, sepultada no cemitério de Fagilde

ANTÓNIA LOPES, 94 anos de idade, 
natural e residente em Casal Sandinho, 
viúva de António da Cruz, sepultada no 
cemitério de Alcafache

MARIA ROSA MARQUES MONTEIRO, 
91 anos de idade, natural e residente em 
Lobelhe do Mato, casada com Lourenço 
Ribeiro dos Santos, sepultada no 
cemitério de Lobelhe do Mato

ANIANO COSTA, 81 anos de idade, 
natural e residente em Fagilde, casado 
com António Cabral Coelho, sepultada no 
cemitério de Fagilde

ARMANDO ALMEIDA SOUSA, 83 
anos de idade, natural e residente em 
Guimarães de Tavares, casado com Maria 
Manuela Conceição Sousa, sepultado no 
cemitério de Chãs de Tavares

mEDItANDO NO EvANGELHO
«No meio de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois de mim»

«Eu batizo na água; mas no meio de vós está Alguém que não conheceis.» Não é no Espírito, mas na água que João 
batiza. Incapaz de perdoar os pecados, lava com água o corpo dos batizados, mas não lava o espírito pelo perdão. 
Então porque batiza ele, se não perdoa os pecados com o seu batismo? Porquê, a não ser para permanecer no seu 
papel de precursor? Tal como, nascendo, precedeu o Senhor que ia nascer, assim também, batizando, precede o 
Senhor que ia batizar. Precursor de Cristo pela sua pregação, foi-o também dando um batismo que era uma imagem 
do sacramento que estava para vir. 

João anunciou um mistério quando declarou que Cristo estava no meio dos homens e que eles não O conheciam, pois 
o Senhor, quando Se revelou na carne, era ao mesmo tempo visível no seu corpo e invisível na sua majestade. E João 
acrescenta: «O que vem depois de mim passou à minha frente» (Jo 1,15) [...]; e explica as causas da superioridade de 
Cristo quando precisa: «Porque existia antes de mim», como que para dizer claramente: «Se é superior a mim, tendo 
nascido depois de mim, é porque o tempo do seu nascimento não O restringe dentro dos seus limites. Nascido de 
uma mãe no tempo, foi gerado pelo Pai fora do tempo.» 

João manifesta o humilde respeito que Lhe deve, prosseguindo: «Não sou digno de desatar a correia das suas 
sandálias.» Era costume entre os antigos que, se alguém se recusasse a desposar uma jovem que lhe estava 
prometida, desatasse a sandália do que viesse a ser marido dela. Ora, Cristo manifestou-Se como Esposo da santa 
Igreja. [...] Mas porque os homens pensavam que João era o Cristo – coisa que o próprio João negou –, ele declara-
se indigno de desatar a correia da sua sandália. É como se dissesse claramente [...]: «Eu não adoto incorretamente o 
nome de esposo» (cf Jo 3,29).


