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

 

 

 

Zilda Pereira Soares - 96 Anos
- Salgueiros-Ossela-Oliveira de Azeméis -

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes 
associaram na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 7º 
dia em sufrágio pela sua alma.

LUZ DO HORIZONTE – Funerária, Lda. (M. Augusto Sousa & Rui Santos) – Vale de Cambra
Tms. 918 712 770 / 914 542 819

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Núcleo de Competências da Gestão Urbanística 

da Equipa Multidisciplinar de Planeamento, 
Gestão Urbasnística e Ambiente

AVISO
Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 136/2014 de 
9 de setembro, toma-se público que a Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis, emitiu em 12 de maio de 2022, UM ADITA-
MENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 56/93, em nome 
de Maria Alexandra Correia Alves, portadora do número de 
contribuinte 178 026 018 e de Artur Agostinho e Pinho Costa, 
portador do número de contribuinte 175 347 450, que titulam 
a aprovação da alteração ao prédio identificado como lote nº 
14, situado em Fermil, na freguesia de Cucujães e concelho de 
Oliveira de Azeméis, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Azeméis sob o n.º 1538/19940126 e inscrito 
na respetiva matriz urbana sob o artigo 3782 da respetiva freg-
uesia.
Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal (P.D.M.) de Oliveira 
de Azeméis e pela Operação de Loteamento titulada pelo Alvará 
de Loteamento nº 56/93. 
Alteração ao Alvará 

A alteração do presente aditamento consiste na alteração da 
área de construção, implantação e número de pisos da habita-
ção e alteração da altura dos muros no lote nº 14. 
O lote n.º 14 apresenta-se, de acordo com as alterações introdu-
zidas pelo referido aditamento, com as seguintes características: 
Lote n.º 14- Tem a área de 460,00m2 e destina-se a um edifício 
para habitação unifamiliar (1 fogo), cuja área de implantação e 
de construção será de 150,00 m2, constituída por 1 piso acima 
da cota de soleira. 
Nota Final 
Em tudo mais, mantêm-se as prescrições do alvará de lotea-
mento n.º 56/93, e dos demais documentos que integram o res-
petivo processo de aditamento ao loteamento, que se encontra 
arquivado nesta Câmara Municipal- Processo n.º Pl/3246/2021. 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para 
todos os efeitos prescritos no Decreto  Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 136/2014 de 
9 de setembro.

Paços do Município, 12 de maio de 2022
Por delegação do presidente da Câmara Municipal,

A Vereadora:
Ana Filipa Oliveira, Arq.ª

C. A. n.º 4932 de 17/05/2022

Banda de Música Pinheiro da Bemposta
Assembleia Geral Ordinária - Convocatória

Nos termos da lei e dos Estatutos que regem a Sociedade 
Musical Harmonia Pinheirense, convoco os Associados para 
reunirem em Assembleia-Geral Ordinária, a realizar no dia 20 
de maio do corrente ano, pelas 21h00, na Sede Social da 
Instituição, sita na Rua da Banda de Música, 13, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apreciação, discussão e votação do relatório de atividades 
e contas da Direção referente ao exercício do ano 2021;
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.
Nota: De acordo com o estabelecido nos estatutos desta In-
stituição, se à hora marcada para a Assembleia não se veri-
ficar a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia funcionará 
em segunda convocatória, meia hora mais tarde com qual-
quer número de presenças, com a mesma ordem de trabal-
hos e no mesmo local.

Pinheiro da Bemposta, 13 de maio de 2022
O Presidente da Assembleia-Geral

José António Lourenço
C. A. n.º 4932 de 17/05/2022

Clarisse Araújo de Almeida - 81 anos  
- Rua do Parrinho-São João da Madeira -

Seus filhos, nora, genros, 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 17 de maio, pelas 11h00, 
na Capela Mortuária do Cemitério nº 3 de S. João da Madeira ou que de 
outra forma se lhes associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas pre-
senças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra 
na próxima sexta-feira, dia 20 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

Armando Luís Rodrigues de Amorim - 95 anos  
- Rua Regimento da Engenharia de Espinho-Arrifana -

Sua esposa, filhos, genro, 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 sexta-feira, dia 
20 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

 Laurinda de Jesus Silva - 72 anos  
- Rua São Salvador-Fornos -

Sua filha, neta 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 21 de maio, pelas 15h30, em Es-
capães.

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 Manuel Maia das Neves - 60 anos  
- Rua Afonso de Albuquerque-São João da Madeira -

Seus filhos, pais, irmãos, companheira 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 na próxima quinta-feira, dia 19 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

 Leonina Santos de Sá - 86 anos  
- Rua Padre Pereira da Costa-São Roque -

Seus filhos, genro, 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 sexta-feira, dia 20 
de maio, pelas 19h00, em São Roque.

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

 Augusto de Pinho Moreira - 60 anos  
- Urbanização do Seixal-Milheirós de Poiares -

Sua esposa, filhos, 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 
profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrá-
gio pela sua alma que se celebra hoje, terça-feira, dia 17 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

 Ana Tavares Correia - 90 anos  
- Rua das Travessas-São João da Madeira -

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 gra-
tidão 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

 Margarida Moreira Santos Martins - 94 anos  
- Antero de Quental-Arrifana -

Seus filhos, nora,  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 pre-
senças 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 Tavares de Pinho - 88 Anos
- Ferral-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filha, 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 amanhã, dia 18 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

 Angelina Teixeira de Figueiredo - 85 Anos
- Rua dos Covelos-Vila de Cucujães -

Sua irmã, cunhados e sobrinhos 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, dia 18 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

 Abílio dos Santos Matos - 63 Anos
- Rua Venda Nova-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filhos, neto e demais família 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 as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças 
amigas na liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima sexta-fei-
ra, dia 20 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
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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

 

 

 

Manuel Almeida da Costa - 91 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

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

António Brilhante de Almeida - 78 Anos
- Lugar de Avenal - Ul - 

Sua esposa, filho, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais 
família agradecem reconhecidamente, a todas as pessoas que de al-
guma forma fizeram chegar palavras 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 quinta-feira, 
dia 19 de maio, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Ul.

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 Lurdes Choupeiro de Pina - 83 Anos
- Lugar do Sobral - Ul - 

Seus filhos, genro, netas 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 quinta-feira, dia 19 de maio, pelas 19h00, 
na Igreja Matriz de Ul.

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

Angélica Rodrigues de Azevedo Coelho - 77 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Angélica Rodrigues de Azevedo Coelho, 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

António Ferreira Dias Pedro - 91 Anos
- Loureiro -

A família de António Ferreira Dias Pedro, 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 celebrada no 
Sábado pelas 19h00, na Igreja Matriz de Loureiro.                                                       

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

 10.º Aniversário Lutuoso - 17/05/2022 
Piedade Godinho Marques

- Cruzeiro - Oliveira de Azeméis - 

"Há sempre saudade no adeus quando nos corações bate 
verdadeiro sentimento.”

No dia em que se completa o 10.º aniversário sobre o falecimento 
de Piedade Godinho Marques, sua filha e neto, recordam com pro-
funda e eterna saudade este seu ente querido.

 14.º Aniversário Lutuoso - 19/05/2022 
Armando Lopes Nino

- Santiago de Riba-Ul - 

No dia em que se completa o 14.º aniversário sobre o falecimento 
de Armando Lopes Nino, sua esposa, filhas, genros e netos re-
cordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido. 
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma no próximo dia 
21 de maio, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Santiago de Riba-Ul.

28.º Aniversário Lutuoso - 18/05/2022 

Maria Celina da Conceição Almeida
- Pindelo - 

Seu marido, filha, genro e demais família recordam com pro-
funda saudade este seu ente querido, pela passagem do 28.º 
aniversário sobre o seu falecimento.
Participam que se celebra missa em sufrágio pela sua alma, no 
dia 17 de maio, pelas 19h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

2.º Aniversário Lutuoso - 12/05/2022 

Maria Fernanda 
da Silva

Há 2 anos Deus levou-te
Para junto Dele quis levar-te

Com saudade e tristeza
Te continuaremos a recordar

No dia em que se completou o 2.° aniversário 
sobre o falecimento de Maria Fernanda da 
Silva seu marido, filhos, nora, genro, netos 
e bisnetos recordam com profunda e eterna 
saudade este seu ente querido. 

 1.º Aniversário Lutuoso - 10/05/2022 

Rosária 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 Rosária da Costa Pereira, seus sobrinhos recordam com 
profunda e eterna saudade este seu ente querido.

 17.º Aniversário Lutuoso - 17/05/2022 
Manuel Coelho da Silva

- Nogueira do Cravo - 

No dia em que completa o 17.º aniversário sobre o seu falecimento, 
sua esposa e filhas recordam com profunda e eterna saudade este 
seu ente querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua 
alma no dia 18 de maio, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Fajões.

Faz 17 anos que partiste; Ficou connosco a recordação
Tudo se tornou mais triste; Viverás no nosso coração

2.º Aniversário Lutuoso - 16/05/2022 

Maria de Fátima Rocha Santos 
 - Ossela -

Faz dois anos que partiste
A tua memória continua viva na nossa. 

O cordão da união não quebrou
A saudade e o amor que fica.

Eterna saudade de marido e filhos.

10.º Aniversário Lutuoso - 17/05/2022 
83.º Aniversáro (caso fosse vivo) - 20/05/2022 

Manuel Oliveira Rodrigues
- Pinheiro da Bemposta - 

10 anos se pasaram, nunca imaginávamos que nos 
fosses deixar tão cedo, ainda com tanto por viver 

e tanto para ensinar. O mundo fica mais pobre 
e nos nossos corações existe um enorme vazio. 

Agradecemos todos os momentos fantásticos que 
vivemos ao teu lado, restam memórias que serão 

guardadas como um tesouro e a esperança 
de um dia reencontrar-te. Descansa em Paz.

No dia em que se completa o 10º aniversário sobre o 
falecimento de Manuel Oliveira Rodrigues, e o 83º an-
iversário (caso fosse vivo), sua esposa, noras, genro e 
netos recordam com profunda e eterna saudade este seu 
ente querido. Mandam celebrar missa em sua memória no 
dia 21 de maio, pelas 17h00, na Igreja Matriz do Pinheiro 
da Bemposta.

Laura Tavares Marques Queirós - 86 Anos
- Pinheiro da Bemposta -

A família de Laura Tavares Marques Queirós, sensibilizada e reconhe-
cida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do 
seu falecimento. Participa que a Missa de 7º. Dia será celebrada sex-
ta-feira, dia 20 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


