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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

Agostinho Vieira - 90 anos  
- Av. do Vale-São João da Madeira -

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tetaraneta e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 19 de abril, pelas 
11h00, na capela Mortuária junto da Igreja Matriz de S. João da Madeira 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 sexta-feira, dia 22 de abril, 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

Gracinda Soares de Oliveira - 89 Anos
- Travanca - 

Seus filhos, nora, genro, netos, bisneto e demais família agradecem 
reconhecidamente, a todas as pessoas que de alguma forma fizeram 
chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nosso ente que-
rido, assim como na missa do 7º dia, ou que de outra forma lhes mani-
festaram 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

4.º Aniversário Lutuoso - 20/04/2022 
António Pinheiro Rodrigues 

 - Ul -
“Quatro anos se passaram e a saudade cresceu até se tornar infinita 
e em momento algum deixaste de estar presente no nosso coração.”

Sua esposa, filha, genro, neta e demais família recordam – no com carinho 
e comunicam que será celebrada missa sábado, dia 23 de abril, pelas 
17h30, na Igreja Matriz de Ul. 
O nosso muito obrigado a todos que participarem nesta santa eucaristia.

Prof.ª Esmerinda da Silva Mendes - 75 Anos
- Pinheiro da Bemposta - 

Seu marido, filhos, nora, neta e demais família agradecem reconheci-
damente, a todas as pessoas que de alguma forma fizeram chegar pa-
lavras 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

Célia Cristina Rodrigues de Assunção - 39 Anos
- São João da Madeira - 

Seu marido, filha, pais, irmão e demais família agradecem reconhe-
cidamente, a todas as pessoas que de alguma 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, quarta-feira, dia 20 de abril, pelas 
19h00, na Igreja Matriz de São João da Madeira.

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

Idalina Ribeiro Soares de Almeida - 82 Anos
- Pinheiro da Bemposta - 

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

Dalila da Costa Ferreira Alves - 93 Anos
- Bustelo - 

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetas e demais família agrade-
cem reconhecidamente, a todas as pessoas que de alguma forma 
fizeram chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nos-
so ente querido, ou que de outra forma lhes manifestaram o seu 
pesar, assim como na missa do 7º dia, que será celebrada, sábado, 
dia 23 de abril, pelas 17h30, na Capela de Bustelo.

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

Mário da Silva Ferreira - 88 Anos
- Ul - 

Sua filha, genro, netos, bisneta e demais família agradecem reco-
nhecidamente, a todas as pessoas que de alguma forma fizeram 
chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nosso ente 
querido, ou que de outra forma lhes manifestaram o seu pesar, as-
sim como na missa do 7º dia, que será celebrada, sábado, dia 23 
de abril, pelas 17h30, 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

Dioguina Almeida Pinho - 86 anos  
- Madail -

A família de Dioguina Almeida Pinho, sensibilizada e reconhecida 
com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do 
seu falecimento. Participa que a Missa de 7º. Dia  será celebrada 
sábado, dia 23 de abril, pelas 18h45, na Igreja Matriz de Madail. 
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 Preciosa Jesus Oliveira - 95 anos  

- Lugar da Baixa-Ul -
A família de Maria Preciosa Jesus Oliveira , sensibilizada e recon-
hecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquan-
do do seu falecimento. Participa que a Missa de 7º. Dia  será cele-
brada sábado, dia 23 de abril, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Ul.
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 de Lurdes Lopes - 92 anos  
- Rua das Travessas-São João da Madeira -

Seu marido, filha, genro, netos, bisnetas e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignararam 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 21 
de abril, 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

 Maria Manuela de Barros Santos Teixeira - 94 anos  
- Rua de Olivença-São João da Madeira -

Suas filhas, genros, netos, bisnetos e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignararam 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 sexta-feira, dia 22 de 
abril, 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

 Edmundo Manuel das Neves Guimarães - 66 anos  
- Av. Dr. Sá Carneiro-São João da Madeira -

Seus filhos, neto e demais família vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignararam 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 21 de abril, 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 Pereira dos Santos - 86 anos  
- Rua 5 de Outubro-Macieira de Sarnes -

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, bisneto e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignararam 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 20 
de abril, pelas 20h00, em Macieira de Sarnes.

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

 
Celanira de Castro Silva - 79 anos  

- Rua 1º de Dezembro-Arrifana -

Seu marido, filhos, netos e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignararam a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram 
na dor.

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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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

  

 100.º Aniversário (Se fosse viva) - 22/04/2022 

Laurinda Gomes Soares 
(Tia Zaurinda da Vendeira)

Querida mãe,
No dia em que Laurinda Gomes Soares completaria o 100.º ani
versário natalício, se fosse viva, seu filho recorda com profunda e 
eterna saudade este seu ente querido.

Lembrança do seu filho Tomás S. Martins.

Glória Soares de Almeida - 92 Anos
- Av. José Godinho-Pindelo-OAZ - 

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dig
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra forma 
se lhes associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas pre
senças amigas na liturgia de 7º dia, em sufrágio pela sua alma a 
realizar no próximo domingo dia 23 de abril, pelas 17h30, na Igreja 
Matriz de Pindelo.

Júlia Irene da Silva Matos - 84 Anos
- Coxo-Loureiro - 

Sua filha, genro, neta e demais família profundamente sensibiliza
dos, vêm por este meio, participar a todas as pessoas o falecimen
to da sua entequerida e o funeral realizado no dia 14 de abril 2022.
Agradecem a todos os que lhes manifestaram condolências ou que 
de outra forma lhes manifestaram o seu pesar. Para todos a sua 
profunda gratidão. 

Trata Agência Funerária Resende Lda. - Tlf. 256 502 200 - Tlm. 918 684 233 -- 919 764 922

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

Maria Gomes Moreira - 94 Anos
- Cimo de Vila-Cesar -

As cerimónias realizaram-se, em Fajões, no passado dia 09 de 
abril.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes asso
ciaram na dor.

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com
Tel: 256 41 2007 – 917 571 219

Olímpia Martins - 93 Anos
- Rua das Terças-Macieira de Sarnes -

As cerimónias realizaramse, em Macieira de Sarnes, no passado 
dia 11 de abril.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes as
sociaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 20 de abril, 
pelas 20h00, na igreja matriz de Macieira de Sarnes.

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com
Tel: 256 41 2007 – 917 571 219

 12.º Aniversário Lutuoso - 24/04/2022 
Aurora Andrade Almeida Gomes 

 - Cucujães -
Não importa quanto tempo passa da tua memória

Continuará sempre viva nos nossos corações

No dia em que se completa o 12.º aniversário sobre o  seu faleci
mento, seus filhos recordam-na com profunda e eterna saudade. Man
dam celebrar missa em sufrágio da sua alma no dia 24 de abril, pelas 
08h00, na Igreja Matriz de Cucujães.

1.º Aniversário Lutuoso - 26/04/2022 
Abel da Fonseca 
 - Ul-Oliveira de Azeméis -

No dia em que se completa o 1.º aniversário sobre o  seu faleci
mento, sua família recorda com profunda e eterna saudade este 
seu ente querido. Será realizada missa em sua memória no dia 30 
de abril (sábado), pelas 17h30, na Igreja Matriz de Ul.

Carlos Francisco de Almeida - 73 Anos
- Pedra Branca-Macieira de Sarnes -

As cerimónias realizaramse, em Macieira de Sarnes, no passado 
dia 15 de abril.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes as
sociaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 20 de abril, 
pelas 20h00, na igreja matriz de Macieira de Sarnes.

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com
Tel: 256 41 2007 – 917 571 219

Maria Helena Rodrigues Ferreira - 88 Anos
- Costa-Vila de Cucujães -

Sua família vem, 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.

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

 Aurora Moreira Guimarães - 84 Anos
- Margonça-Vila de Cucujães -

Seus filhos, noras, genros, 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 que se realiza amanhã, quarta-feira, dia 
20 de abril, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

 Alda da Ressurreição Silva - 91 Anos
- Rua do Mosteiro-Vila de Cucujães -

Seus filhos, noras, 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 associaram 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima sextafeira, dia 22 de 
abril, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

 António Jesus de Almeida - 77 Anos
- Manta-Vila de Cucujães -

Sua companheira, filhas, genros 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 asso
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami
gas na liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima sextafeira, 
dia 22 de abril, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

 Palmira de Almeida Tavares Gabriel - 69 Anos
- Rua de Angola-São João da Madeira -

Seus irmãos, cunhados e sobrinhos vêm, por este meio agrade cer a 
todas as pessoas que se dignem a tomar parte nas cerimónias fúnebres 
que se realizam hoje, terça-feira, dia 19 de abril, pelas 11h00, na Igreja 
Matriz da Vila de Cucujães, ou que, de outra forma, se lhes associem 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia 
do 7.º dia que se realiza na próxima segundafeira, dia 25 de abril, pelas 
19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

 Maria Alzira da Costa Mateus - 85 Anos
- Rebordões-Vila de Cucujães -

Seu marido, filhos, genro, netas e bisneto vêm, por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se dignem a tomar parte nas cerimónias 
fúnebres que se realizam hoje, terça-feira, dia 19 de abril, pelas 17h30, 
na Igreja Matriz da Vila de Cucujães, ou que, de outra forma, se lhes 
associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas 
na liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima segundafeira, dia 25 de 
abril, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

Crispim Santos  
Correia

A morte deixou uma dor que 
ninguém pode curar.

Mas o amor deixou memórias que 
ninguém as pode apagar

Ainda nos é difícil aceitar a tal viagem 
que a todos é certa mesmo com 

o tempo assim a passar.
Mais e mais a nossa dor desperta

Com muita saudade da tua esposa, filhos e 
netos.

14.º Aniversário Lutuoso - 27/04/2022

 - Serrazina-S. Martinho da Gândara -


