
AGENDA 15 de Dezembro 2020

Bicicletas - Scooters - Motos - MotoSerras
Motores de Rega - Atomizadores - Roçadoras

Acessórios - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Revendedor GALP-GÁS

Telefone: 232 622 365
Rua Azurara da Beira, nº 81/87

3530 - 271Mangualde

Festas Felizes a todos os clientes e amigos

ERVANÁRIA STª TERESINHA
Deseja a todos os Clientes e 
Amigos Um Feliz Natal e 
Um Próspero Ano Novo

Rua do Mercado, nº 17
3530-233 Mangualde
Telefone: 232613295 

Telemóvel: 936302138
www.ervanariasantateresinha.pt

Votos de Boas Festas

Rua 1º de Maio - Centro Comercial Caracas em 
Mangualde     Telem. - 914050024

BAÚ DAS 
FLORES

15% de desconto 
em toda a loja 

até ao próximo dia 24 
de dezembro

Boas Festas

Boas Festas

Feliz Natal

Natal, a data mais especial do ano!

António Fortes
Subdiretor

Serafim Tavares
Diretor

A época em que os nossos corações renovam as 
esperanças e o entusiasmo enche o rosto das crianças.

A festa que aquece os nossos corações e transmite 
amor a todos os que mais amamos e reunimos à volta 
de uma mesa para a Ceia de Natal.

Recordar e comemorar o Nascimento de Jesus é fazer 
uma celebração de paz, amor e entreajuda.

E os momentos de felicidade mais pura 
podem ser também os mais simples.

Que o amor que há em nós permaneça 
sempre nas nossas vidas e que os problemas 
e a tristeza sejam substituídos por sorrisos e 
carinho.

A melhor mensagem de Natal é aquela que 
sai do nosso coração e vai aquecer o coração 
daqueles que sofrem.

Pensar também naqueles que 
não têm Natal.

Caro leitor

Mais um ano se passou e a cada ano renovamos 
pensamentos, projetos, desejos e como diz o ditado, 
“O Homem põe e Deus dispõe”. Foi assim no Natal 
transato. Desejamos mil coisas, mil projetos e, no 
início deste ano 2020, demos conta desta pandemia – 
COVID-19, que abalou o mundo inteiro.
Neste Natal, vamos ser simples…

Vamos começar por fazer feliz alguém que 
amamos muito, dizendo-lhe hoje e mais do que 
nunca, para ser bom, porque é em vida irmão… 
em vida!
Se desejares dar uma flor, não esperes que 
morram, manda-a hoje com amor… em vida!
Se desejares dizer gosto de ti às pessoas de tua 
casa, ao amigo mais próximo ou afastado, diz-lhe 
em vida irmão… em vida!
Não esperes que as pessoas morram para 
lhes quereres bem, faz-lhes sentir o teu afeto. 
Fá-lo em vida irmão… em vida!
Tu serás muito mais feliz se aprenderes a 
fazer felizes todos os que te rodeiam. Nunca 
enchas túmulos de flores, mas enche corações 
de amor, em vida irmão… em vida!

A todos os assinantes, 
colaboradores, anuncian-
tes, leitores e amigos, que 
Jesus nos dê um Feliz 
Natal um Próspero Ano 
Novo e que este flagelo da 
pandemia nos deixe em 
Paz.
Um abraço Amigo,

Desejos de 
Boas Festas e 

um 2021 repleto 
de saúde, 

alegria e pros-
peridade.

Natal uma festa que devia 
unir todo o mundo.


