
NECROLOGIA

CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.

 Manuel Pereira da Costa - 86 anos  
- Rua Dr. Domingos Silva Coelho-Escapães-

Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignem a tomar parte das ceri mónias fúnebres, que se 
realizam amanhã, quarta-feira, dia 08 de junho, pelas 16h00, na Capela 
Mortuária de Santa Maria da Feira ou que de outra forma se lhes associem 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra no próximo sábado, dia 
11 de junho, pelas 18h30, em Santa Maria da Feira.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Abel Ferreira Coelho - 93 anos  
- Rua Cristóvão Colombo-Arrifana -

Sua filha, netos, bisnetos e demais família vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignem a tomar parte das ceri mónias fúnebres, 
que se realizam hoje, terça-feira, dia 07 de junho, pelas 17h00, na Igreja 
Matriz de Arrifana ou que de outra forma se lhes associem na dor. Reno-
vam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em 
sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima terça-feira, dia 14 de 
junho, pelas 19h00, em Arrifana.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Margarida Joaquina de Jesus - 105 anos  
- Rua do Cadaval-Nadais-Escapães -

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, tetaraneta e demais família 
vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignem a tomar 
parte das ceri mónias fúnebres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 07 
de junho, pelas 16h00, na Capela Mortuária de Escapães ou que de outra 
forma se lhes associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas presen-
ças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra 
no próximo sábado, dia 11 de junho, pelas 15h30, em Escapães.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Maria Rosa dos Santos - 85 anos  
- Rua da Aldeia-Nadais-Escapães -

Seus filhos, genro, noras, netos, bisneto e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, quarta-feira, dia 08 de 
junho, pelas 18h30, em Escapães.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Francisco Álvaro da Silva Santos - 69 anos  
- Rua do Barreiro-Pigeiros -

Sua esposa, filhas e demais família vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a tomar parte das ceri mónias fúnebres, ou 
que de outra forma se lhes associaram na dor. Renovam profunda gra-
tidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua 
alma que se celebra no próximo sábado, dia 11 de junho, pelas 16h00, 
em Pigeiros.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Carlinda Vieira Leite - 84 anos  
- Rua José Soares da Silva-São João da Madeira -

Seus filhos, noras, netos e demais família vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das ceri mónias fúnebres, 
ou que de outra forma se lhes associaram na dor. Renovam profunda gra-
tidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua 
alma que se celebra na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, pelas 19h00, 
em São João da Madeira.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Álvaro Moreira Fernandes - 84 anos  
- Travessa da Aldeia-Escapães -

Sua esposa, filhos, genro, netos, bisnetos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
em sufrágio pela sua alma que se celebra no próximo sábado, dia 11 de 
junho, pelas 15h30, em Escapães.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Maria Helena da Costa Ferreira - 84 anos  
- Bairro do Hospital-Devesa Velha-São João da Madeira -

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima quinta-feira, dia 09 
de junho, pelas 19h00, em São João da Madeira.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 José Gomes Ribeiro - 75 anos  
- Rua Saúl Eduardo Rebelo Valente-Arrifana -

Sua esposa, filhas, genro, netas e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. Renovam pro-
funda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio 
pela sua alma que se celebra no próximo sábado, dia 11 de junho, pelas 
19h00, em Arrifana.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 Maria da Conceição Pinho Brandão - 60 anos  
- Rua Bernardo Costa-Milheirós de Poiares -

Seu marido, filhos, nora, genros, netos e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das ceri-
mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. Reno-
vam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em 
sufrágio pela sua alma que se celebra no próximo sábado, dia 11 de junho, 
pelas 17h00, em Milheirós de Poiares.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 
Albano Gomes da Silva - 84 anos  
- Rua Gaspar Alves Moreira-Milheirós de Poiares -

Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
em sufrágio pela sua alma.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

 António Pereira Caetano - 91 anos  
- Rua Fernando Pessoa-São João da Madeira -

Sua esposa, filhos, genro, nora, netos, bisnetos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte 
das ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na 
dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º 
dia em sufrágio pela sua alma que se celebra hoje, terça-feira, dia 07 de 
junho, pelas 19h00, em Arrifana.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com

Carlos Alberto Marques - 50 Anos
- Palmaz - 

Seus irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais família agradecem re-
conhecidamente a todas as pessoas que de alguma forma fizeram 
chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nosso ente 
querido, assim como na missa do 7º dia, ou que de outra forma 
lhes manifestaram o seu pesar.

Agência Funerária Beira-Mar – Rua Conde Santiago de Lobão, n.º 230 – Oliveira de Azeméis
Velório: Rua António Pinto de Carvalho, nº 149 (Farrapa) - OAZ

Telf.: 256 682 905 * Telm.: 917 533 018 / 912 340 749 / 918 961 969

Ilda de Almeida - 91 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seus filhos, noras, genros, netos e demais família agradecem re-
conhecidamente a todas as pessoas que de alguma forma fizeram 
chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nosso ente 
querido, assim como na missa do 7º dia, ou que de outra forma 
lhes manifestaram o seu pesar.

Agência Funerária Beira-Mar – Rua Conde Santiago de Lobão, n.º 230 – Oliveira de Azeméis
Velório: Rua António Pinto de Carvalho, nº 149 (Farrapa) - OAZ

Telf.: 256 682 905 * Telm.: 917 533 018 / 912 340 749 / 918 961 969

Maria Fernanda de Almeida Tavares - 87 Anos
- Lugar da Areosa-Pinheiro da Bemposta - 

Seu marido, filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família 
agradecem reconhecidamente a todas as pessoas que de alguma 
forma fizeram chegar palavras de muito conforto, no falecimento 
do nosso ente querido, assim como na missa do 7º dia, ou que de 
outra forma lhes manifestaram o seu pesar.

Agência Funerária Beira-Mar – Rua Conde Santiago de Lobão, n.º 230 – Oliveira de Azeméis
Velório: Rua António Pinto de Carvalho, nº 149 (Farrapa) - OAZ

Telf.: 256 682 905 * Telm.: 917 533 018 / 912 340 749 / 918 961 969

 Manuel Augusto de Carvalho Dias Leite - 84 anos  
- Rua Fernão Lopes-Arrifana -

Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram na dor. Renovam 
profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrá-
gio pela sua alma que se celebra hoje, terça-feira, dia 07 de junho, pelas 
19h00, em Arrifana.

António Oliveira & Guedes, Lda - Agência Funerária - Rua do Casal n.º 68 - 3700-732 Milheirós de Poiares
Fax: 256 811 124 - Tlm: 968 685 709 / 965 815 114 - E-mail: agencia.funeraria.ag@hotmail.com
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UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

Maria Dorinda de Almeida Oliveira - 81 Anos
- Ladeira-Pindelo-Oliveira de Azeméis -

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra for-
ma se lhes associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia de 7º dia, em sufrágio pela sua alma 
a realizar na próxima terça-feira, dia 14 de junho, pelas 19h30, na 
Igreja Matriz de Pindelo.

LUZ DO HORIZONTE – Funerária, Lda. (M. Augusto Sousa&Rui Santos) – Vale de Cambra
Tms. 918 712 770 / 914.542.819

Aldina Rosa de Bastos - 81 Anos
- Vermoim-Ossela-Oliveira de Azeméis -

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra for-
ma se lhes associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia de 7º dia, em sufrágio pela sua alma 
a realizar na próxima quinta-feira dia 09 de junho, pelas 18h00, na 
Igreja Matriz de Ossela.

LUZ DO HORIZONTE – Funerária, Lda. (M. Augusto Sousa&Rui Santos) – Vale de Cambra
Tms. 918 712 770 / 914.542.819

Emília da Silva Pinto - 89 Anos
- Santiago de Riba-Ul -

A família de Emília da Silva Pinto, sensibilizada e reconhecida com 
todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu 
falecimento e Missa de 7º.dia.
A todos a nossa eterna gratidão.

Funerária José Pina Lda. - Praça José da Costa n.º 107 – 3720-217 -Oliveira de Azeméis  - R. Visconde n. 2259 – 
3700-269 S. João da Madeira - Tel. 919743670 e 256682116 - E-mail: funerariajosepina@hotmail.com

Maria Irene de Sá Serafim Guedes - 82 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Maria Irene de Sá Serafim Guedes, sensibilizada e reconhecida com todas 
as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu falecimento. Participa que a 
Missa de 7º dia será celebra quarta-feira, dia 08 de junho, pelas 19h00 no Salão Paro-
quial de Oliveira de Azeméis.
A todos a nossa eterna gratidão.

Funerária José Pina Lda. - Praça José da Costa n.º 107 – 3720-217 -Oliveira de Azeméis  - R. Visconde n. 2259 
3700-269 S. João da Madeira - Tel. 919743670 e 256682116 - E-mail: funerariajosepina@hotmail.com

Júlia Rodrigues Carreira - 90 Anos
- Ul -

A família de Júlia Rodrigues Carreira, sensibilizada e reconhecida 
com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu 
falecimento.
A todos a nossa eterna gratidão.

Funerária José Pina Lda. - Praça José da Costa n.º 107 – 3720-217 -Oliveira de Azeméis  - R. Visconde n. 2259 – 
3700-269 S. João da Madeira - Tel. 919743670 e 256682116 - E-mail: funerariajosepina@hotmail.com

Eng. Paulo Sérgio Ferreira da Costa - 50 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Paulo Sérgio Ferreira da Costa, sensibilizada e reconheci-
da com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu 
falecimento. Participa que a Missa de 7º dia será celebra quarta-feira, 
dia 08 de junho, pelas 19h00 no Salão paroquial de Oliveira de Azeméis. 
A todos a nossa eterna gratidão.

Funerária José Pina Lda. - Praça José da Costa n.º 107 – 3720-217 -Oliveira de Azeméis  - R. Visconde n. 2259 – 
3700-269 S. João da Madeira - Tel. 919743670 e 256682116 - E-mail: funerariajosepina@hotmail.com

 6.º Aniversário Lutuoso - 31/05/2022 
Glória Jesus Marques Reis

- Loureiro - 

No dia em que se completa o 6.º aniversário sobre o falecimento de 
Glória Jesus Marques Reis, sua família continua a recordá-la com 
muito amor e saudade.

Faz seis anos que partiste
Ficou connosco a recordação

Tudo se tornou mais triste
Viverás no nosso coração

6.º Aniversário Lutuoso -  17/06/2022

Manuel Oliveira de Almeida
- Rebordões-Cucujães -

Pede um pouco por todos a quem deixaste a chorar; 
Que nós aqui todos juntos; Continuaremos a te amar

No dia em que se completa o 6.º aniversário sobre o falecimento de Man-
uel Oliveira de Almeida, sua esposa, filhos, netos e bisnetos recordam 
com profunda e eterna saudade, este seu ente querido. 
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma, no próximo dia 17 de 
junho, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Cucujães.

100.º Aniversário (Se fosse viva) - 08/06/2022

Mafalda da Silva Ribeiro
- S. Mamede-Fajões -

No dia em que Mafalda da Silva Ribeiro completaria o 100.º ani-
versário natalício, se fosse viva, seus filhos, filhas, genros, noras, 
netos e bisnetos recordam com profunda e eterna saudade, este 
seu ente querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua 
alma, no próximo dia 08 de junho, quarta-feira, pelas 19h00, na 
Igreja Matriz de Fajões.

Ana Maria de Pinho Lopes Cardeal - 59 Anos
- Pindelo-Oliveira de Azeméis -

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra for-
ma se lhes associaram na dor.  Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia de 7º dia, em sufrágio pela sua alma 
a realizar na próxima terça-feira, dia 07 de junho, pelas 19h30, na 
Igreja Matriz de Pindelo.

LUZ DO HORIZONTE – Funerária, Lda. (M. Augusto Sousa&Rui Santos) – Vale de Cambra
Tms. 918 712 770 / 914.542.819

2.º Aniversário Lutuoso - 11/06/2022

Lourenço da Silva Sequeira
- Ossela -

“Enquanto existir lembrança, a saudade é eterna.”
Sua família recorda-o com carinho e participam que será celebra-
da missa pela sua alma, sábado, dia 11 de junho, pelas 16h00, 
na Igreja Matriz de Macieira de Sarnes.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que participa-
rem nesta eucaristia.

Longe ou perto de ti; Estamos sempre a recordar
Estás à beira de Jesus; Onde um dia te iremos encontrar

No dia em que se completa o 6.º aniversário sobre o faleci-
mento de Pedro Filipe Soares Monteiro, sua família recorda 
com profunda e eterna saudade, este seu ente querido.

6.º Aniversário Lutuoso -  16/06/2022

Pedro Filipe Soares Monteiro

 Albino Gomes da Costa - 93 Anos
- Faria de Baixo-Vila de Cucujães -

Seus filhos e netas vêm por este meio agrade cer a todas as pessoas 
que se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que, de 
outra forma, se lhes associaram na dor. Renovam profunda gratidão 
pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima 
segunda-feira, dia 13 de junho, pelas 19h00, na Igreja Matriz da Vila 
de Cucujães.

Funerária Cristino Ld.ª - Santiago de Riba-Ul - Telf.: 256 682 451 * Telm.: 919 697 374

 Palmira Ferreira de Resende - 82 Anos
- Rua dos Ribeiros-São João da Madeira -

Seu marido, filhos, noras, genro e netos vêm, por este meio agrade cer 
a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimónias 
fúnebres, ou que, de outra forma, se lhes associaram na dor. Renovam 
profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia que se 
realiza na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, pelas 19h00, na Igreja 
de São João da Madeira.

Funerária Cristino Ld.ª - Santiago de Riba-Ul - Telf.: 256 682 451 * Telm.: 919 697 374

 Maria da Costa Martins - 99 Anos
- Samil-São Roque -

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos vêm por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se diganaram a tomar parte nas cerimó-
nias fúnebres, ou que, de outra forma, se lhes associaram na dor. Re-
novam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
que se realiza amanhã, quarta-feira, dia 08 de junho, pelas 19h00, na 
Igreja de São Roque.

Funerária Cristino Ld.ª - Santiago de Riba-Ul - Telf.: 256 682 451 * Telm.: 919 697 374

 
Benvinda Correia da Cruz - 83 Anos

- Manta-Vila de Cucujães -

Seu marido, filhos, noras, genro, netos e bisnetos vêm, por este 
meio agrade cer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte 
nas cerimónias fúnebres, ou que, de outra forma, se lhes asso-
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7.º dia.

Funerária Cristino Ld.ª - Santiago de Riba-Ul - Telf.: 256 682 451 * Telm.: 919 697 374


