Desde donde estoy, que no es Buenos Aires, participaré mañana de la misa en Santo Domingo.
Un abrazo!!
Enrique Corti
*
Participaré espiritualmente, ya que físicamente estoy en Londres.
Gracias por hacer oficiar una misa por nuestro querido José Antonio.
Marta Daneri
*
Por la presente quiero hacerles llegar mi pesar por la muerte del Dr. José Antônio de Camargo
Rodriguez de Souza quien fuera un importantísimo referente del pensamiento Medieval en su país,
en Latinoamérica y en Europa. Su fecunda obra es capital para quienes hemos compartido con él
nuestro amor por el período, muchos Congresos, debates, la lectura de sus obras e inspiradoras
conversaciones.
Me disculpo por no poder compartir este momento de luctuosa despedida, motivos académicos me
lo impiden. Acerco mis condolencias a su familia.
Adiós apreciado Presidente Honorario de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval
Susana Violante
*
Obrigada pela informação.
A minha oração estará com vocês, para lembrar e orar pelo José António C. R. de Souza
Maria Manuela Martins
*
Estarei presente com meu espírito..
Perdemos o grande idealizador de nosso grupo!
Luis Alberto De Boni
*
Me uno a la oración de todos por su eterno descanso con la confianza de que ya goza de la visión de
la Verdad Completa y Plena que siempre deseó contemplar, rezo también por su familia.
Hna. María Elisa Ladrón de Guevara
*
Soube essa triste notícia.
Ele foi uma pessoa muito importante para todos nós, devemos lembrar-nos dele sempre com
respeito.
João Lupi
*

Muy sentida pérdida
Analia Manzur

+
Que notícia tão triste. Tínhamos falado há pouco por mail e perguntou-me quando voltava a
Aracaju. A vida é assim, faleceu um bom amigo, e que Descanse em Paz e que Nosso Senhor o guie
e acompanhe.
Maria de Lourdes Sirgado Ganho
*
Una muy triste noticia. Gracias por la comunicación,
Claudia D’Amico
*
É com tristeza que informamos que faleceu hoje, de enfarte, o Prof. José Antônio de Souza.
Abraços,
Marcos Nunes
*
Mi unisco al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi di José Antonio, al quale ero legato da
un antico legame di amicizia,risalente al 1992.
Un abbraccio fraterno da
Gregorio Piaia
*
É com profundo pezar que recebo a notícia do falecimento do nosso amigo e Presidente Honorário
da RED.
Devo dizer também que hoje se realizou aqui no Porto o funeral do Bispo do Porto, por quem
tínhamos muita estima!!! Foi uma morte inesperada.
Agradeço imenso a mensagem que a colega Celina me envia e só me resta dizer o quanto lamento.
Não esquecerei jamais o apoio que o prof. José António Carmargo me deu ao longo destes anos.
Transmitirei ainda hoje uma mensagem à Waldinice
Com um abraço da
Maria Manuela Martins
*
Adhiero al pésame. Una pena.
Silvia Magnavacca
*
Lamento mucho la noticia.
Rezamos para que descanse en paz.
Beatriz Reyes Oribe

Mis condolencias a la familia y mis oraciones por el eterno descanso de José Antonio
Rafael Cúnsulo OP
*
Professora escrevo para lhe comunicar que, hoje pela manhã, perdemos nosso grande mestre José
Antonio Rodrigues de Souza da Universidade Federal de Goiais.
Terezinha Oliveira

