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FELIZBERTO
SILVA COSTA

Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 73 anos de idade, o Sr.
Felizberto Silva Costa, natural e residente que foi
em Água Levada.
O estimado e saudoso finado era casado com
a Srª. D. Idalina Rufina Henriques Albuquerque
Costa e pai dos Srs. D. Carla Maria Henriques
Costa, D. Carmem Henriques Costa Almeida,
D. Marília Cristina Henriques Costa Marques, D.
Ana Isabel Henriques Costa, Nelson Henriques
Costa (falecido) e Paulo Miguel Henriques Costa
(falecido)
O funeral do saudoso extinto realizou-se da Igreja
de S. João Baptista, onde o corpo esteve em
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério
da freguesia de Espinho, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência
Funerária Ferraz e Alfredo

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.

maria da
graça
pessoa
costa
Faleceu no passado dia 22 de
fevereiro no Lar Morgado do
Cruzeiro, com 86 anos de idade, a Srª. D. Maria da
Graça Pessoa da Costa.
A estimada e saudosa finada, natural de
Mangualde, era irmã da Srª D. Irene Pessoa da
Costa.
O funeral da saudosa extinta realizou-se da Capela
Mortuária da Igreja de Nª Srª da Conceição no
Complexo Paroquial de Mangualde, onde o corpo
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa
de corpo presente, seguindo para o crematório de
Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Funerária Pais

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.

FALECERAM TAMBÉM

MARIA DOS ANJOS, 87 anos de idade,
residente em Lisboa e natural de Tibalde,
sepultada no cemitério de Mangualde

funeraria.f.a@sapo.pt

ARMANDO
GOMES DA
SILVA
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 81
anos de idade, o Sr. Armando Gomes da Silva,
natural de Lusinde - Penalva do Castelo e residente
que foi em Abrunhosa do Mato.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. D.
Francelina de Jesus Dias da Silva e pai dos Srs.
José Dias da Silva, Vitor Manuel Dias da Silva
(proprietário da empresa Vitor Silva Pavimentos) e
D. Teresa Maria Dias da Silva.
O funeral do saudoso extinto realizou-se da Igreja
do Imaculado Coração de Maria, onde o corpo
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa
de corpo presente, indo de seguida a sepultar no
cemitério de Abrunhosa do Mato.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência
Funerária Ferraz e Alfredo

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.

Glória
antónia
manuel
abrantes
Faleceu no Hospital de S.
Teotónio em Viseu, com 78
anos de idade, a Srª. D. Glória Antónia Manuel
Abrantes, natural de Pindo - Penalva do Castelo e
residente que foi em Abrunhosa do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr.
Juvenal Pais Abrantes e mãe dos Srs. António
Manuel Abrantes, D. Maria de Fátima Abrantes,
José Fernando Abrantes, D. Maria Manuela
Abrantes, D. Graça Filomena Abrantes, Orlando
Filipe Abrantes e Albino Joaquim Abrantes.
O funeral da saudosa extinta realizou-se da Igreja
do Imaculado Coração de Maria, onde o corpo
esteve em câmara ardente e foi celebrada missa
de corpo presente, indo de seguida a sepultar no
cemitério de Abrunhosa do Mato.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Serafim Tavares - 939531990 - 966124596
Ângelo - 963901298
Machado - 962974658
José Manuel - 963051265
Agência - 232613652 - 232612686

Funeral a cargo da Agência
Funerária Ferraz e Alfredo

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.

MANUEL RODRIGUES PAIS, 96 anos de idade,
natural e residente em Tibaldinho, viúvo de Palmira
Natividade Loureiro, sepultado no cemitério de
Alcafache

JOÃO
AVELINO
SOUSA
FERRÃO
OSÓRIO
Faleceu no Hospital de
S. Teotónio em Viseu, com 70 anos de idade, o
Sr. João Avelino Sousa Ferrão Osório, natural e
residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª.
D. Maria da Luz Vieira Gonçalves Camelo Osório,
pai do Sr. Nuno David Camelo Osório e sogro de D.
Raquel Leonor Ferrinho da Fonseca Felicio.
O funeral do saudoso extinto realizou-se da Capela
Mortuária da Igreja de Nª Srª. da Conceição do
Complexo Paroquial, onde o corpo esteve em
câmara ardente e foram celebradas as últimas
cerimónias fúnebres, indo de seguida a sepultar no
cemitério de Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta
sentidas condolências.
AGRADECIMENTOS

Funeral a cargo da Agência
Funerária Ferraz e Alfredo

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.

meditando no
evangelho

«Um pobre [...] jazia junto do seu portão»
«Felizes os misericordiosos», diz o Senhor, «pois alcançarão
misericórdia» (Mt 5,7). A misericórdia não é a menor das bemaventuranças: «feliz o que compreende o pobre e o fraco»(Sl
71,13); e também: «o homem bom compadece-se e partilha» (Sl
111,5); e ainda: «sempre o justo se compadece e empresta» (Sl
36,26). tornemos, pois, nossa esta bem-aventurança: saibamos
compreender, sejamos bons.
Nem a noite deve deter a tua misericórdia; «não digas: volta
amanhã e logo te darei» (Prov 3,28). Que não haja hesitação entre
a tua primeira reacção e a tua generosidade. [...] «Partilha o teu
pão com aquele que tem fome, recolhe em tua casa o infeliz sem
abrigo» (Is 58,7) e fá-lo de boa vontade. «Aquele que exerce a
misericórdia», diz S. Paulo, «que o faça com alegria» (Rom 12,8).
O teu mérito será redobrado pelo teu zelo; uma dádiva feita de má
vontade ou por obrigação não tem graça nem fulgor. É com um
coração em festa e sem lamentos que devemos fazer o bem. [...]
Então a luz jorrará como a aurora, e as nossas forças não tardarão
a restabelecer-se. E haverá quem não deseje a luz e a cura? [...]
Por isso, servos de Cristo, seus irmãos e seus co-herdeiros
(Gal 4,7), sempre que tenhamos oportunidade, visitemos Cristo,
alimentemos Cristo, agasalhemos Cristo, abriguemos Cristo,
honremos Cristo (cf Mt 25,31s). Não só sentando-O à nossa mesa,
como alguns fizeram, ou cobrindo-O de perfumes, como Maria
Madalena, ou participando na sua sepultura, como Nicodemos.
[...] Nem com ouro, incenso e mirra, como os magos, [...] pois o
Senhor do universo «quer a misericórdia e não o sacrifício» (Mt
9,13), prefere a nossa compaixão a milhares de cordeiros gordos
(Miq 6,7). Apresentemos-Lhe pois a nossa misericórdia pela mão
desses infelizes que jazem hoje por terra, para que, no dia em que
partirmos daqui, eles nos «conduzam à morada eterna» (Lc 16,9),
ao próprio Cristo, nosso Senhor.

HERMINIA GARCIA DOMINGOS, 87 anos de idade,
natural e residente em Quintela de Azurara, casada
com Valeriano Saraiva Duarte, sepultada no cemitério
de Quintela

