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O secretário-geral das Nações Unidas manifestou hoje preocupação face ao 
anúncio do líder norte-coreano, que pretende retomar os ensaios nucleares e de 
mísseis balísticos intercontinentais, e defendeu a retoma do diálogo com vista à 

desnuclearização completa daquela península.

GERAL

ANO NOVO
O Natal já terminou
Novo Ano vai chegar
Vamos todos ter esperança
Para o vermos terminar…

Terminar com saúde
Dinheiro para gastar
Vivendo com dignidade
Igualdade p’ra viver
Igualdade p’ra amar…

Mas igualdade não chega
É preciso dar a mão
P’ra não se fazer injustiça
Onde às vezes há razão…

Greta é uma menina
Uma simples mensageira
Que nos alerta para o perigo
Que corre na Terra inteira…

O mundo está a mudar
E vê-se no dia a dia
Os glaciares a derreter
A terra aquecer
Animais a desaparecer
Em muitos lados arder…

Tem que se tentar salvar
Salvar todo o seu encanto
Da nossa Mãe Natureza
Olhai com o coração
Pois o encanto da vida
Está Senhores na vossa mão…

Mãos poderosas
Tudo podem fazer
Pensai um pouco no Mundo
Para não o deixar morrer…

E com fé e Esperança
Vamos todos acreditar
Que o mundo do passado
Será para continuar…

Feliz Ano Novo
Isabel Pina

mANuel 
ArmANdO 
mArques 
figueiredO

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu na sua residência em 

Mangualde, no passado dia 30 de dezembro, com 
71 anos de idade, o Sr. Manuel Armando Marques 
Figueiredo, natural de Água Levada.
O estimado e saudoso finado era casada com a Srª. 
D. Maria Violete Neves Rodrigues Figueiredo e pai 
dos Srs. Drª. Sandra Raquel Rodrigues Figueiredo e 
Rodrigo Rodrigues Figueiredo.
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, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Moimenta de Maceira Dão, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ANÍBAl de 
AlBuquerque

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu na sua residência em 
Gouveia - Gare no passado 
dia 30 de dezembro, com 98 

anos de idade, o Sr. Aníbal de Albuquerque, natural 
de Vila Franca da Serra.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Joaquina dos Santos e pai da Srª. D. Maria de 
Lurdes Santos Albuquerque Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de Ribamondego onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Ribamondego, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

mAriA 
ArmiNdA dA 
silVA OliVeirA 
CAlAdO

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 31 de dezembro, 
com 89 anos de idade, a 

Srª. D. Maria Arminda da Silva Oliveira Calado, 
natural de Almada e residente que foi no Bairro da 
Imaculada Conceição - Mangualde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Libertário Gomes Calado e mãe dos Srs. Drª. 
Anabela de Oliveira Calado Pascoal, Bioquimico 
Pedro Manuel Oliveira Calado e Engª Paula Cristina 
de Oliveira Calado.
Foi a cremar no crematório de Mangualde.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

«mANguAlde, O NOssO 
PATrimÓNiO!»:
PrimeirO desTAque de 
2020 É A AlmiNHA de 
TABOsA

AUTARQUIA APROXIMA A 
POPULAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
MANGUALDENSE
A campanha «Mangualde, o nosso património!» 
destaca em janeiro de 2020 a Alminha de Tabosa. 
Promovida pela autarquia, esta campanha tem 
como objetivo aproximar a população do património 
mangualdense do mais belo que existe no concelho.
Alminha de Tabosa
“Hoje, já não se fazem. Terão os escultores perdido o 
jeito? Terão os mandantes perdido o interesse? A fé 
no purgatório desvaneceu? Saíram de moda. Mudam-
se os tempos, mudam-se as vontades!
As alminhas são, na fé popular, os testemunhos que 
mais campeiam na paisagem. Independentemente 
do seu tamanho, da sua decoração, mais copiosa ou 
mais ingénua, apelando à oração pelos que expiam 
ainda os seus pecados para puderem, depois, ascen-
der ao reino dos céus, estes monumentos marcam 
de forma indelével a paisagem dos territórios. Ora 
colocadas em meio urbano, ora dispersas por ermos 
ou em abandonados caminhos florestais, em cruza-
mentos, ou metidas em muros, perpetuam o fim de 
uma estética romântica e uma tradição secular. Este 
exemplar, pequenino, quase imperceptível, lá está, 
como que marcando a ligação de um velho caminho 
com a renovada via de ligação de Tabosa a Fornos 
de Maceira Dão. A data de 1906, inscrita na base da 
cruz, assinala a longínqua data da sua execução e 
colocação.”

António Tavares, Gabinete de Gestão e Programação do 
Património Cultural da Câmara Municipal de Mangualde

Com esta campanha todos ficam mais próximos do 
vasto esplendor patrimonial do nosso concelho. Nes-
se sentido, continua a ser colocada, em vários pontos 
de encontro do concelho, informação sobre o monu-
mento/património apresentado. 
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OBITUÁRIO

Ferraz & Alfredo, Lda

CelesTe 
rOdrigues

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Lar Morgado do 
Cruzeiro em Mangualde, no 
passado dia 19 de dezembro, 
com 91 anos de idade, a Srª. 

D. Celeste Rodrigues, natural e residente que foi 
em Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. João 
Rebelo dos Santos e mãe dos Srs. D. Adelina 
Rodrigues Santos Costa e Abel João Rodrigues 
Rebelo dos Santos (já falecido).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Casa 
Mortuária de Moimenta de Maceira Dão, onde 
esteve em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 
de Moimenta de Maceira Dão onde foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida 
a sepultar no cemitério daquela localidade, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Agora com funerais desde 
1000 euros, na cidade, 

tudo incluído menos flores.
Qualidade respeito e 

profissionalismo é esta a 
sua empresa.

AidA mAriA 
de OliVeirA 
ANãO 
VeNâNCiO

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 de 
Serafim Tavares

Faleceu em Viseu, no passado 
dia 21 de dezembro, com 
83 anos de idade, a Srª. D. 
Aida Maria de Oliveira Anão 

Venâncio, natural de Lisboa e residente que foi em 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
Hermínio Martins Carvalho Venâncio e mãe dos 
Srs. D. Maria do Rosário Oliveira Venâncio, casada 
com o Sr. Fernando Manuel Pais Pereira e José 
António Oliveira Venâncio, casado com a Srª. D. 
Paula Alexandra Manita d’Antas Marques.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

luiz mANuel 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 21 de dezembro, 
com 69 anos de idade, o Sr. 

Luiz Manuel de Sousa Ferrão Osório, natural e 
residente que foi em Mangualde.
O estimado e saudoso finado era irmão do Sr. 
João Avelino de Sousa Ferrão Osório (já falecido), 
cunhado da Srª. D. Maria da Luz Vieira Gonçalves 
Camelo Osório (enfermeira aposentada do Centro 
de Saúde de Mangualde), tio dos Srs. Nuno David 
Camelo Osório e D. Raquel Leonor Ferrinho da 
Fonseca Felício e Primo da Srª. Enfª Maria Teresa 
de Sousa Ferrão.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial, onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Mangualde, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

mANuel 
ferNANdes

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.
Um agradecimento particular, aos médicos, enfermeiros 
e pessoal auxiliar dos Hospital de S. Teotónio pelos 
cuidados prestados ao seu ente querido.

Funeral a cargo da Agência de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 24 de dezembro, 
com 92 anos de idade, o Sr. 
Manuel Fernandes, natural e 
residente que foi em Cunha 
Baixa.

O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Mabília D’Almeida e pai dos Srs. Drª. Elisa 
Maria de Almeida Fernandes e Júlio Manuel de 
Almeida Fernandes.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária do Sr. dos Passos, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja Paroquial de S. Tomé 
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Cunha 
Baixa, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

mAriA 
AugusTA 
gONçAlVes 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital Dr. 
Sousa Martins na Guarda no 
passado dia 25 de dezembro, 
com 77 anos de idade, a Srª. 

D. Maria Augusta Gonçalves Ferreira, natural e 
residente que foi em Pousade - Guarda.
A estimada e saudosa finada era casada com o Sr. 
João Ferreira Romano.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
do Espírito Santo, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de Pousade, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério local, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

rOsA de 
AlmeidA 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 29 de dezembro, 
com 84 anos de idade, a Srª. 
D. Rosa de Almeida Ramos, 
residente que foi em Água 

Levada.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. Luís Filipe Ramos e das Srªs. D. Ana Manuela 
Almeida Ramos e D. Arminda Almeida Ramos 
Marques (Proprietária do Salão Cabeleireira Minda 
em Mangualde), casada com o Sr. António Eduardo 
Oliveira Marques (Tony - Funcionário da Caixa de 
Crédito Agrícola Mutuo de Mangualde).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. João e foi celebrada missa de corpo presente, 
tendo ido de seguida a sepultar no cemitério de 
Espinho, onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


