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“Se um aluno insulta um professor na sala de aula não se pode ficar por um 
processo disciplinar. Isso é crime”

Cada vez mais diretores pedem ajuda à polícia para encontrar formas de gerir 
conflitos na escola, manter a disciplina nas salas de aula e evitar agressões

GERAL

maria alcina 
marques 
alexandre 
henriques

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 janeiro, 
com 61 anos de idade, a Srª. 

D. Maria Alcina Marques Alexandre Henriques, 
natural e residente que foi em Aldeia de Carvalho.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António Ferreira Henriques, filha dos Srs. Júlio 
Marques Alexandre e D. Maria da Anunciação 
Alexandre Marques (já falecida) e irmã dos Srs. 
António José Marques Alexandre, Pedro Manuel 
Marques Alexandre e D. Maria Teresa Marques 
Alexandre.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Cruz, 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, onde ficou 
depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

carlOs 
alberTO 
cOrreia 
GOnçalves

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 20 de janeiro, 
com 62 anos de idade, o 

Sr. Carlos Alberto Correia Gonçalves, natural 
e residente que foi no Bairro de S. João em 
Mangualde.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Dolores Pina Santos e pai dos Srs. David 
Santos Gonçalves e Olivier Santos Gonçalves.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial de Mangualde, 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.

alice de 
sOusa

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 22 de janeiro, 
com 95 anos de idade, a Srª. 

D. Alice de Sousa, natural e residente que foi em 
Corvaceira.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Alberto João dos Santos e tia dos Srs. Pedro 
Manuel Pedroso de Sousa e Paulo Miguel Pedroso 
de Sousa.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Casa 
Mortuária de Corvaceira, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja de S. Miguel onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Corvaceira, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

enGº jOsé 
rOdriGues 
carOlinO

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 Cândido 
Figueiredo em Tondela, no 
passado dia 24 de janeiro, 
com 88 anos de idade, o Sr. 

Engº José Rodrigues Carolino, natural e residente 
que foi em Mesquitela.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Maria da Glória Gomes Henriques Carolino e 
pai da Srª. D. Maria Alexandra Leal Carolino.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Capela 
Mortuária de S. José, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de S. Mamede 
em Mesquitela onde foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Mesquitela, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

marGarida 
de jesus 
cabral 
mOnTeirO

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 24 de janeiro, 
com 87 anos de idade, a Srª. 

D. Margarida de Jesus Cabral Monteiro, natural e 
residente que foi Tibalde.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
Eduardo Campos Ferreira e mãe das Srªs. D. 
Maria Adélia Monteiro Ferreira Couto e D. Lucília 
Monteiro Ferreira Santos.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de S. Domingos, onde esteve em câmara ardente, 
para a Igreja Paroquial de S. Miguel em Fornos de 
Maceira Dão onde foram celebradas as últimas 
cerimónias fúnebres, tendo ido de seguida a 
sepultar no cemitério de Fornos de Maceira Dão, 
onde ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

abíliO lOpes 
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 de 
Serafim Tavares

Faleceu no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 25 de janeiro, 
com 83 anos de idade, o Sr. 

Abílio Lopes da Fonseca, natural de Estrumil - Vila 
Verde - Braga e residente que foi em Corvaceira.
O estimado e saudoso finado era casado com 
a Srª. D. Maria Ascensão Albuquerque Amaral 
Fonseca e pai dos Srs. D. Ana Paula Albuquerque 
Fonseca e José António Albuquerque Fonseca.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Casa 
Mortuária de Corvaceira, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja de S. Miguel onde foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Corvaceira, 
onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.
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manuel 
almeida

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 15 de janeiro, 
com 81 anos de idade, o Sr. 

Manuel Almeida natural e residente que foi em 
Freixiosa.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Matilde Jesus Cunha Almeida e pai das Srªs. 
D. Ermelinda Cunha Almeida Sequeira, D. Maria 
Elizabete Cunha Almeida, D. Maria Adelaide Cunha 
Almeida e D. Maria de Lurdes Cunha Almeida.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Casa 
Mortuária de Freixiosa, onde esteve em câmara 
ardente, para a Igreja Paroquial de Freixiosa onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Freixiosa, 
onde ficou depositado.
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.

fausTO 
sOares

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 14 de janeiro, 
com 89 anos de idade, o Sr. 

Fausto Soares, natural de Treixedo - Santa Comba 
Dão e residente que foi em Freixiosa.
O estimado e saudoso finado era viúvo da Srª. 
D. Palmira Duarte Cardoso e pai dos Srs. Paulo 
Alexandre Cardoso Soares e Fausto Jorge Cardoso 
Soares.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da Igreja 
Paroquial de Chãs de Tavares, onde esteve 
em câmara ardente e foi celebrada missa de 
corpo presente, tendo ido de seguida a sepultar 
no cemitério de Chãs de Tavares, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

TereZa da 
fOnseca 
pereira

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 
16 de janeiro, com 92 anos 
de idade, a Srª. D. Tereza da 

Fonseca Pereira, natural de Vila Cova do Covelo.
A estimada e saudosa finada era viúva do Sr. 
António dos Santos Figueiredo e mãe das Srªs. D. 
Maria Fernanda Pereira de Figueiredo Almeida, D. 
Delmira Pereira Cabral de Figueiredo e D. Maria 
Helena Pereira de Figueiredo Castillo.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Capela 
Mortuária da Igreja de Nª. Srª. da Conceição no 
Complexo Paroquial de Mangualde, 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.

jOãO almeida 
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 na sua residência em 
Lobelhe do Mato, no passado 
dia 18 de janeiro, com 82 
anos de idade, o Sr. João 

Almeida Rodrigues.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Rosa Almeida Cunha Rodrigues e pai dos 
Srs. João Luís Almeida Cunha Rodrigues e Carlos 
Manuel Almeida Cunha Rodrigues.
O funeral do saudoso extinto teve lugar da sua 
residência, onde esteve em câmara ardente, para 
a Igreja Paroquial de S. Paulo em Lobelhe do Mato  
onde foi celebrada missa de corpo presente, tendo 
ido de seguida a sepultar no cemitério de Lobelhe 
do Mato, onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

anTóniO 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 no Hospital de 
S. Teotónio em Viseu, no 
passado dia 17 de janeiro, 
com 97 anos de idade, o Sr. 

António de Albuquerque natural e residente que foi 
em Vila Mendo de Tavares.
O estimado e saudoso finado era casado com a 
Srª. D. Amélia de Jesus Ferreira e pai da Srª D. 
Isabel Maria Ferreira Albuquerque.
O funeral do saudoso extinto teve lugar do Salão 
Paroquial de Nª. Srª. da Esperança, onde esteve em 
câmara ardente, para a Igreja de S. Domingos onde 
foi celebrada missa de corpo presente, tendo ido 
de seguida a sepultar no cemitério de Vila Mendo 
de Tavares onde ficou depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

cacilda 
cOnceiçãO 
dOs sanTOs

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 19 de janeiro, 
com 84 anos de idade, a 

Srª. D. Cacilda Conceição dos Santos, natural e 
residente que foi em Fagilde.
A estimada e saudosa finada era madrinha da Srª. 
D. Cacilda da Conceição Santos Marques.
O funeral da saudosa extinta teve lugar da Igreja 
de Stª Luzia, onde esteve em câmara ardente e foi 
celebrada missa de corpo presente, tendo ido de 
seguida a sepultar no cemitério de Fagilde, onde 
ficou depositada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.


