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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

 

 

Maria da Conceição Rocha da Costa Almeida - 71 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filhos, genros, netos, irmãos, cunhadas, cunhados, sobri-
nhos e demais família agradecem reconhecidamente, a todas as pes-
soas 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 Pedro Nunes - 86 Anos
- Nogueira do Cravo - 

Sua esposa, filhos, nora, genros, netos 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

Evaristo da Silva Ferreira - 71 Anos
- Loureiro - 

Sua esposa, filha, genro, neta, cunhadas, cunhados, sobrinhos e de-
mais família agradecem reconhecidamente, a todas as pessoas que 
de alguma forma fizeram chegar palavras de muito conforto, no faleci-
mento do nosso ente querido, ou que de outra forma lhes manifesta-
ram o seu pesar, assim como na missa do 7º dia, que será celebrada 
sábado, dia 28 de maio, pelas 19h00, Igreja Matriz de Loureiro.

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 José Monteiro da Costa - 90 Anos
- Macieira-Loureiro  -

Seu filho, nora, netos, bisnetos e demais família, profundamente sen-
sibilizados, vêm por este meio, participar a todas as pessoas o fale-
cimento do seu ente-querido e o funeral realizado no dia 19 de maio. 
Será celebrada missa de 7.º dia sábado dia 28 de maio, às 19h00, na 
Igreja Paroquial de Loureiro. Agradecem a todos os que lhes manifes-
taram condolências ou que de outra forma lhes manifestaram o seu 
pesar. Para todos a sua profunda gratidão. 

Adelino Manuel Barbosa Ramos - 91 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família  de Adelino Manuel Barbosa Ramos, sensibilizada e reco-
nhecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquan-
do 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 Maria da Costa Arieiro - 95 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família  de António Maria da Costa Arieiro , 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 sexta-feira 
dia 27 de maio, 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

 20.º Aniversário Lutuoso - 25/05/2022 

Isbelto Aguiar Silva
- Nogueira do Cravo - 

Na passagem do 20.º aniversário lutuoso de Isbelto Aguiar Silva, sua espo-
sa, filhas e netos recordam com profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. Participam que será celebrada missa em sufrágio pela sua alma 
no dia 28 de maio, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Nogueira do Cravo.

Vinte anos se passaram
Longe ou perto de ti; Estamos sempre a recordar

Estás à beira de Jesus; Onde um dia te iremos encontrar

 15.º Aniversário Lutuoso - 28/05/2022 
António Costa Oliveira

- Nogueira do Cravo - 
No dia em que se completa o 15.º aniversário sobre o falecimento 
de António Costa Oliveira, sua esposa, filha e restante família re-
cordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido.
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma, no próximo 
dia 28 de maio, pelas 19h00, na Igreja Matriz de São João da 
Madeira.

 3.º Aniversário Lutuoso - 29/05/2022 

Adosinda da Silva Ferreira da Costa
- Santiago de Riba-Ul - 

Faz 3 anos que partiste; Ficou connosco a recordação
Tudo se tornou mais triste; Viverás no nosso coração

Sua família recorda com profunda e eterna saudade este seu 
ente querido. Manda celebrar missa em sufrágio pela sua alma no 
próximo domingo, dia 29 de maio, pelas 08h00, na Igreja Matriz 
de Cucujães.

 19.º Aniversário Lutuoso - 24/05/2022 
Agostinho Moreira da Silva

- Santiago de Riba-Ul - 
No dia em que se completa o 19.º aniversário sobre o faleci-
mento de Agostinho Moreira da Silva, sua esposa, filhos, filha, 
noras, genro, netos e bisnetos recordam com profunda e eterna 
saudade este seu ente querido. Mandam celebrar missa em suf-
rágio pela sua alma no próximo dia 26 de maio, pelas 19h00, na 
Capela do Sr. da Campa, em Santiago de Riba-Ul.

1.º Aniversário Lutuoso - 29/05/2022 
Albano Gomes Ruela

- Bustelo-Oliveira de Azeméis - 
Pela passagem do 1.º aniversário do falecimento de Albano 
Gomes Ruela, suas irmãs, cunhados, sobrinhos/as amigos e 
restante família recordam com profunda e eterna saudade este 
seu ente querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua 
alma no próximo sábado, dia 28 de maio, pelas 17h30, na Capela 
de Bustelo.

14.º Aniversário Lutuoso -  26/05/2022

Israel da Cunha
- Cucujães -

Ocorre no dia 26 de maio o 14.º aniversário do seu falecimento. 
Lembrando esta data seu filho, nora e netos recordam com 
muita saudade este seu ente querido. Mandam celebrar missa 
dia 26 de maio, na Capela de Santa Luzia, pelas 19h00.

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

4.º Aniversário Lutuoso - 27/05/2022 

Augusto de Oliveira
A saudade ficou no coração de quem te conheceu

No dia em se completa o 4.º aniversário sobre o falecimento de 
Augusto de Oliveira, sua família recorda, com profunda e eterna 
saudade, este seu ente querido, hoje e para o resto da vida.

 9.º Aniversário Lutuoso - 23/05/2022 
José Carlos Gonçalves de Pina

- Santiago de Riba-Ul - 

No dia em que se completa o 9.º aniversário sobre o falecimento 
de José Carlos Gonçalves de Pina, sua esposa, filho e restante 
família, recordam com profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma no 
próximo dia 26 de maio, pelas 19h00, na Capela do Senhor da 
Campa, Santiago de Riba-Ul.

Augusto da Silva Oliveira - 86 Anos
- Pinheiro da Bemposta -

A família de Augusto da Silva Oliveira, sensibilizada e reconhecida com 
todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu faleci-
mento 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 de Lurdes Sousa Cravo - 48 Anos
- Luxemburgo -

Seu marido, filhos e demais família profundamente sensibilizados, 
vêm por este meio, participar a todas as pessoas o falecimento da 
sua ente-querida e o funeral realizado no dia 25 de maio. Agrade-
cem a todos os que lhes manifestaram condolências ou que de 
outra forma lhes manifestaram o seu pesar. Para todos a sua pro-
funda gratidão. 

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


