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Sobram 2.607 vagas nas universidades e politécnicos públicos
O final do concurso nacional de acesso ao ensino superior regista 2.607 vagas 
que sobram nas instituições públicas, mais do que o total de candidatos que não 

conseguiram colocação nas suas opções, segundo dados oficiais revelados.

GERAL

fernando 
correia lopes

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 13 de outubro, 
com 84 anos de idade, o 
Sr. Fernando Correia Lopes 

(Agente da PSP Aposentado), natural e residente 
que foi em Tibaldinho.
O estimado e saudoso finado era casado com a Srª. 
D. Maria Fernanda Ferreira e pai das Srªs. D. Maria 
Elsa Ferreira Lopes Coelho e D. Ana Bela Ferreira 
Lopes Rodrigues.
O funeral do saudoso extinto tem lugar hoje, dia 
15, da Igreja de S. Lourenço onde está em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de Alcafache, onde 
será celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério de Alcafache.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Mudança da Hora 
27 ouTubro 2019
Na madrugada de 27 de Outubro de 2019 
(domingo), a Hora Legal muda do regime de 
Verão para o regime de Inverno.
Em Portugal continental às 2:00 horas da 
manhã atrasamos o relógio 60 minutos, 
passando para a 1:00 hora da manhã

enTreGa de HabiTaçÃo eM Vila noVa de 
espinHo
O dia 15 de Outubro de 2017 ficou marcado 
pelos incêndios que assolaram a nossa freguesia, 
concelho e País deixando um rasto de destruição 
nunca antes visto. A Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) com 
seu programa de apoio à reconstrução de habitação 
permanente (PARHP) contemplou o Concelho de 
Mangualde com duas casas, uma em Abrunhosa do 
Mato e outra em Vila Nova de Espinho. 
Deixo um agradecimento à Câmara Municipal de 

Mangualde e seus pelouros envolvidos, à Junta da 
Freguesia de Espinho, à população de Vila de Nova 
de Espinho, à empresa Embeiral, à família do senhor 
Jerónimo e o senhor Miguel que emprestou a sua 
casa e também ao próprio senhor Jerónimo o feliz 
contemplado. 
Partilho convosco com orgulho a entrega da habitação 
reconstruída que permitirá um recomeço de vida.

António Monteiro
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OBITUÁRIO

Maria 
Manuela 
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 no Lar de Santiago, 
no passado dia 1 de outubro, 

Ferraz & Alfredo, Lda

com 92 anos de idade, a Srª D. Maria Manuela 
Figueiredo, natural e residente que foi em Fundões.
A estimada e saudosa finada era mãe do sr. António 
José Figueiredo Rosa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
Paroquial de Santiago de Cassurrães, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério local.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

ana da 
Glória raMos 
paiVa

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.
Agradece ainda, de forma particular, às Irmandades de 
Moimenta de Maceira Dão e Espinho.

Funeral a cargo da Agência de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 3 de outubro, 
com 63 anos de idade, a Srª 
D. Ana da Glória Ramos Paiva, 
natural e residente que foi em 

Moimenta de Maceira Dão.
A estimada e saudosa finada era casada com o 
Sr. António Costa Paiva e mãe dos Srs. D. Sandra 
Maria Costa Couto, casada com o Sr. José Sérgio 
Couto e Nuno Gonçalo Ramos Paiva, casado com a 
Srª. D. Rosária Ribeiro.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária de Moimenta de Maceira Dão onde 
esteve em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 
de Nª Srª. das Neves onde foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério local.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

libânia de 
jesus GoMes

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 Tibaldinho de 
onde era natural, no passado 
dia 6 de outubro, com 96 
anos de idade, a Srª D. 
Libânia de Jesus Gomes

A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Alberto Ferreira  e mãe dos Srs. Altino Lopes 
Ferreira e Leonel Lopes Ferreira (já falecido).
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja de 
S. Lourenço onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de Alcafache onde foi celebrada 
missa de corpo presente, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Alcafache.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

josé dos 
anjos duarTe

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 6 de outubro, 
com 81 anos de idade, o 
Sr. José dos Anjos Duarte, 

natural e residente que foi em Vilar de Ordem - 
Povolide.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Irene de Jesus Freitas e pai da Srª. D. Maria 
Isabel de Jesus Duarte Coelho, casada com o Sr. 
José Marques Coelho.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
de Stª Eufémia onde esteve em câmara ardente e 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Povolide.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

Teresa 
rosa jesus 
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 Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 7 de outubro, 
com 84 anos de idade, 
a Sr.ª D. Teresa Rosa 

Jesus Rodrigues, natural e residente que foi em 
Mangualde.
A estimada e saudosa finada era mãe da Srª. D. 
Ana Paula Rodrigues Correia, casada com o Sr. 
José Carlos Fernandes Pais.
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.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

anTónia 
Marques 
MonTeiro 
nunes

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 Unidade de 
Cuidados Continuados de 
Mangualde, no passado dia 
13 de outubro, com 84 anos 
de idade, a Sr.ª D. Antónia 

Marques Monteiro Nunes, natural e residente que 
foi em Lobelhe do Mato.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Caetano Almeida Nunes e mãe dos Srs. João 
Monteiro Almeida, Lourenço Monteiro Almeida 
Nunes, D. Maria da Conceição Almeida Couto e 
Luís Filipe Monteiro Almeida Nunes.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da 
residência de sua filha em Lobelhe do Mato onde 
esteve em câmara ardente, para a Igreja Paroquial 
de S. Paulo, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, tendo ido de seguida a sepultar no 
cemitério local.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


