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MARIA DE 
jESUS cOSTA

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 Hospital de Seia, 
no passado dia 17 de abril, com 84 anos de idade a 
Srª. D. Maria de Jesus da Costa, natural e residente 
em Espinho - Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Alberto da Costa Coelho e pai das Srªs. D. Maria 
Dolores Costa Coelho Oliveira, proprietária da 
“Carpintaria Tonyarte” e D. Ana Maria da Costa 
Coelho, proprietária do Salão de Cabeleireiro “Ana 
Coelho”.
O funeral da saudosa extinta realizou-se da Capela 
de S. Sebastião em Espinho, onde o corpo esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Espinho, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

cARLOS 
ALbERTO 
MARqUES DA 
FONSEcA

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 
e Alfredo

Faleceu na sua residência, 
na Estrada da Roda, com 80 anos de idade o Sr. 
Carlos Alberto Marques da Fonseca.
O estimado e saudoso finado, natural de Fagilde 
e residente na Roda, era casado com a Srª D. 
Adelaide Soeiro Costa e pai das Srªs. D. Cacilda 
Soeiro da Costa Fonseca e D. Maria de Fátima da 
Costa Fonseca.
O funeral do saudoso extinto realizou-se da Capela 
mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde o corpo esteve em 
câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, indo de seguida a sepultar no cemitério 
de Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DA 
cONcEIçãO

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 
e Alfredo

Faleceu na sua residência em 
Almeidinha de onde era natural, com 89 anos de 
idade a Srª. D. Maria da Conceição.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Augusto Ribeiro e mãe dos Srs. D. Luísa Maria 
Lopes Ribeiro e Manuel Lopes Ribeiro.
O funeral da saudosa extinta realizou-se da Igreja 
de Stº António, onde o corpo esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
indo de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ILIDIO 
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 
e Alfredo

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com 79 anos de idade o Sr. Ilídio 
Amaral.
O estimado e saudoso finado, natural e residente 
que foi em Tabosa, era casado com a Srª D. 
Miquelina de Jesus Araújo Amaral e pai dos Srs. 
Manuel Araújo Amaral, D. Isabel Maria Araújo 
Amaral Mendes, D. Rosa da Conceição Araújo 
Amaral Marques e D. Maria Olinda Araújo Amaral.
O funeral do saudoso extinto realizou-se da Igreja 
de S. Geraldo, onde o corpo esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de S. Miguel em 
Fornos de Maceira Dão, onde foi celebrada missa 
de corpo presente, 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.

MANUEL 
jOAqUIM DA 
FONSEcA

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 
e Alfredo

Faleceu no Hospital de S. 
Teotónio em Viseu, com 93 anos de idade o Sr. 
Manuel Joaquim da Fonseca.
O estimado e saudoso finado, natural e residente 
que foi em Pedreles, era viúvo da Srª D. Maria 
Ascensão e pai dos Srs. Fernando da Fonseca, 
António Ramos da Fonseca, Manuel António 
Ramos da Fonseca, D. Clarinda Ramos da Fonseca 
Pais, Joaquim Alexandre Ramos da Fonseca, Carlos 
Manuel Ramos da Fonseca e D. Maria Lucinda 
Ferreira Fonseca Rodrigues (já falecida).
O funeral do saudoso extinto realizou-se da Igreja 
de Stº António, onde o corpo esteve em câmara 
ardente, para a Igreja de S. Paroquial de S. Miguel  
em Fornos de Maceira Dão, onde foi celebrada 
missa de corpo presente, 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
MARIA LAURA BERNARDO, 92 
anos de idade, natural de Folgosinho - 
Gouveia e residente em Água Levada, 
viúva de Horácio Bernardo, sepultada no 
cemitério de Cavadoude - Guarda

JOSÉ ANTÓNIO DE AMARAL, 89 anos de idade, 
natural e residente em Contenças de Cima, casado 
com Albertina Loureiro, sepultado no cemitério de 
Santiago de Cassurrães

ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS, 88 anos de idade, 
natural de Abrunhosa a Velha e residente em 
Abrunhosa do Mato, viúvo de Orilde da Conceição 
Santos, sepultado no cemitério de Abrunhosa do Mato

CONCEIÇÃO DE JESUS, 91 anos de idade, natural 
e residente em Freixiosa, viúva de João Albuquerque, 
sepultada no cemitério de Freixiosa

REFLETINDO NO EVANGELHO
Jesus, nosso tudo
[Jesus] é o único mestre que há de ensinar-nos, o único 
Senhor de quem havemos de depender, o único chefe a quem 
havemos de estar unidos, o único modelo com quem havemos 
de nos conformar, o único médico que há de curar-nos, o 
único pastor que há de alimentar-nos, o único caminho que 
há de conduzir-nos, a única verdade em que havemos de crer, 
a única vida que há de vivificar-nos, o nosso único tudo em 
todas as coisas, que há de bastar-nos. Não nos foi dado outro 
nome debaixo do céu para além do nome de Jesus, pelo qual 

devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para 
a nossa salvação, para a nossa perfeição e a nossa glória, que 
não seja Jesus Cristo; todo o edifício que não assente sobre 
esta rocha firme assenta sobre areias movediças, e acabará 
inevitavelmente por cair, mais cedo ou mais tarde. Qualquer fiel 
que não esteja unido a Ele, como a cepa à videira, cairá, secará 
e apenas servirá para ser lançado ao fogo. Se estivermos em 
Jesus Cristo e Jesus Cristo estiver em nós, não temos de 
temer a condenação: nem os anjos dos Céus, nem os homens 
da Terra, nem os demónios dos infernos, nem qualquer outra 
criatura pode fazer-nos mal, porque ninguém pode separar-nos 
da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo.


