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CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.
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Ligue-nos:Ligue-nos:  256 609 087256 609 087

Adelaide de Sousa Paiva Amaral - 82 anos  
- Rua da Gândara-Milheirós de Poiares -

Seu marido, filho, nora, netos e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 10 de maio, pelas 17h00, 
na Igreja Matriz de Milheirós de Poiares 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 sába-
do, dia 14 de maio, 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

 Adosinda de Resende Almeida - 63 anos  
- Rua Gil Vicente-Arrifana -

Seu marido, filho, nora, mãe e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 10 de maio, pelas 17h00, 
na Igreja Matriz de Milheirós de Arrifana 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 na próxima 
terça-feira, dia 17 de maio, 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

 Domingos Ferreira - 70 anos  
- Rua José Henriques de Bastos-Pigeiros -

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 pro-
funda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio 
pela sua alma que se celebra amanhã, quarta-feira, dia 11 de maio, pelas 
18h00, 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

 Maria Rosa Duarte - 92 anos  
- Rua de Adoufe-Arrifana -

Seus filhos, noras, genros, 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 sexta-feira, dia 13 
de maio, 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

 José Gomes da Silva (Tomé) - 91 anos  
- Rua Burgo de Ryfana-Arrifana -

Seus filhos, genro, noras, netos, bisneta 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 sexta-feira, dia 13 
de maio, 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

 Isabel Maria Mendes Cêrca - 62 anos  
- Rua Manuel José de Sá-Romariz -

Seus filhos, nora, genro, 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 pro-
funda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio 
pela sua alma que se celebra amanhã, quarta-feira, dia 11 de maio, pelas 
19h00, em Romariz.

 Maria Helena da Silva Costa - 87 anos  
- Rua Comandante Grande Guerra-S. João da Madeira -

Seus filhos, noras, 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 hoje, terça-feira, dia 10 de maio, 
pelas 19h00, em S. 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

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

 Carminda da Silva Santos - 85 anos  
- Rua Eça de Queirós-Nogueira do Cravo -

Sua família vem 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 10 de maio, pelas 19h00, em Nogueira 
do Cravo.

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

 Delfim dos Santos Lima - 67 anos  
- Rua Terras Santa Maria-Arrifana -

Sua esposa, filhos, 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. 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

 Maria Rosa Moreira de Pinho - 95 anos  
- Rua de São Martinho-Fajões -

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 asso-
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas 
na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra aman-
hã, quarta-feira, dia 11 de maio, pelas 19h00, em Fajões.

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

Lindolfo Tavares - 99 Anos
- Rua da Cavadinha-Carregosa- 

As cerimónias realizaram-se em Carregosa no passado dia 7 de 
maio.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 14 de maio, 
pelas 16h00, na igreja matriz de Carregosa.

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com 
Tel: 256 412 007 – 917 571 219

Manuel Augusto Almeida Oliveira - 51 Anos
- Rua das Arroteias-Macieira de Sarnes- 

As cerimónias realizaram-se, em Macieira de Sarnes, no passado 
dia 5 de maio.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 11 de maio, 
pelas 20h00, na igreja matriz de Macieira de Sarnes.

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com 
Tel: 256 412 007 – 917 571 219

Maria Alice Almeida - 96 Anos
- Calçada da Covada-Vila Chã-São Roque- 

As cerimónias realizaram-se, em São Roque, no passado dia 07 
de maio.
A família agradece a todas os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 14 de maio, 
pelas 19h00, na igreja matriz de São Roque.

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com 
Tel: 256 412 007 – 917 571 219
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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

Maria da Conceição Borges de Pinho - 83 Anos
- Rebordões-Vila de Cucujães -

Sua filha, genro, netos e bisnetas vêm, por este meio agrade cer 
a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimó-
nias 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 amanhã, quarta-feira, dia 11 de maio, 
pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

 

 4.º Aniversário Lutuoso - 11/05/2022 
Álvaro Olindo Ferreira de Castro 

 - Cucujães -
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 4.º aniversário sobre o falecimento 
de Álvaro Olindo Ferreira de Castro, sua esposa e filhos recordam 
com profunda e eterna saudade este seu ente querido.

 26.º Aniversário Lutuoso - 15/05/2022 

Manuel Pinho Rocha 
 - Fajões -

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 26.º aniversário sobre o falecimento 
de Manuel Pinho Rocha, sua esposa, filhos, netas e restante família 
recordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido. Man-
dam celebrar missa em sufrágio pela sua alma no próximo dia 15 de 
maio, pelas 09h00, a Igreja Matriz de Fajões.

1.º Aniversário Lutuoso - 10/05/2022 

Rosália da Costa Pereira 
 - Lações de Baixo-Oliveira de Azeméis -

“Quem parte para o outro mundo deixa lágrimas
de saudade e lembranças imortais.”

No dia em que se completa o 1.º aniversário sobre o falecimen-
to de Rosália da Costa Pereira, seus sobrinhos recordam com 
profunda e eterna saudade este seu ente querido.

 
2.º Aniversário Lutuoso - 05/05/2022 

António da Silva Jardim 
 - Currais-Carregosa -

Passado dois anos da sua partida para a morada eterna, a família 
recorda-o com profunda saudade.
Agradece a todos quantos estiveram presentes na missa em su-
frágio pela sua alma.

10.º Aniversário Lutuoso - 11/05/2022 

Francisco Fernandes de Oliveira 
 - Cucujães -

No dia em que se completa o 10.º aniversário sobre o faleci-
mento de Francisco Fernandes de Oliveira, sua esposa, filhos, 
netos, genros e nora recordam com profunda e eterna saudade 
este seu ente querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela 
sua alma amanhã, quarta-feira, dia 11 de maio, pelas 19h00, na 
Igreja Matriz de Cucujães.

Mário Florindo de Bastos - 82 Anos
- Loureiro - 

Sua esposa, filhos, nora, genros, 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

Maria de Fátima Ferreira Bastos - 71 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Suas filhas, genros, netos e demais família agradecem reconhecida-
mente, a todas as pessoas que de alguma forma fizeram chegar pala-
vras de muito conforto, no falecimento do nosso ente querido, ou que 
de outra forma lhes manifestaram o seu pesar, assim como na missa 
do 7º dia que será celebrada sexta-feira, dia 13 de maio, pelas 19h00, 
no Salão Paroquial de Oliveira de Azeméis.

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 Maria da Silva - 59 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filha, netos e demais família agradecem reconhecidamen-
te, 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

9.º Aniversário Lutuoso - 13/05/2022 

Armindo Soares Rosa 
 - Oliveira de Azeméis -

"Quando o amor é forte, nenhum adeus é eterno.”

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos mandam celebrar missa 
em sua memória, sexta-feira, pelas 19h00, no Salão Paroquial de 
Oliveira de Azeméis.

Davide da Silva Nunes - 78 Anos
- Pinheiro da Bemposta -

A família de Davide da Silva Nunes , sensibilizada e reconhecida com 
todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu faleci-
mento. Participa que a  Missa de 7º. Dia será celebrada quarta-feira, 
dia 11 de maio, pelas 18h00, na Igreja Matriz de Pinheiro da Bemposta.
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

Deolindo Nunes Martins - 89 Anos
- Pinheiro da Bemposta -

A família de Deolindo Nunes Martins , sensibilizada e reconhecida com 
todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu faleci-
mento. Participa que a  Missa de 7º. Dia será celebrada sexta-feira, dia 
13 de maio, pelas 18h00, na Igreja Matriz de Pinheiro da Bemposta.
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

Guilhermina Gomes da Silva - 99 Anos
- Vila de Cucujães -

A família de Guilhermina Gomes da Silva , 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

 José Manuel Ferreira dos Santos - 68 Anos
- Igreja-Vila de Cucujães -

Seus irmãos, cunhados e sobrinhos 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 amanhã, quarta-feira, dia 11 de 
maio, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

 Daniel de Almeida Xará - 78 Anos
- Bustelo-S. Roque -

Sua esposa, filhos, nora e netos vêm, por este meio agrade cer 
a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimó-
nias 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 quinta-feira, dia 12 
de maio, pelas 19h00, na Capela de Bustelo.

 Eufémia Rosa Ferreira - 90 Anos
- Ínsua-Vila de Cucujães -

Seus filhos, noras, genro e netos vêm, por este meio agrade cer 
a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimó-
nias 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 13 
de maio, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

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


