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UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

s

António Tavares Borges de Pinho - 75 Anos
- Rua Almeida Garret-Pindelo-Oliveira de Azeméis -

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

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 presenças amigas na liturgia de 
7º dia, em sufrágio pela sua alma que se realizou na passada terça-
feira, dia 04 de outubro, na Igreja Matriz de Pindelo.

António Teixeira de Aguiar - 94 Anos
- Nogueira do Cravo -

Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos www.alcinoefilho.com 
Tel: 256412007 – 917571219

As cerimónias realizaram-se, em Carregosa, no passado dia 28 de 
setembro.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor.

Manuel Eugénio Pimenta da Silva - 75 Anos
- Tonce-Loureiro -

Sua esposa, filhos, genro, netos e demais família, profundamente 
sensibilizados, vêm por este meio, participar a todas as pessoas o 
falecimento do seu ente-querido e o funeral realizado no dia 23 de 
setembro. Agradecem a todos os que lhes manifestaram condolên-
cias ou que de outra forma lhes manifestaram o seu pesar. Para 
todos a sua profunda gratidão. 

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

Mário Pimenta Gonçalves - 80 Anos
- Penedo-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filhos, noras, genro e netos vêm, por este meio, agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das 
cerimónias fúnebres que se celebram hoje, terça-feira, dia 11 de 
outubro, pelas 17h30, na Igreja Matriz da Vila de Cucujães. Reno-
vam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 7º dia 
em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima segunda-fei-
ra, dia 17 de outubro, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

sAurora Oliveira da Silva - 89 Anos
- Rua da Quinta-Santiago de Riba-Ul -

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos vêm, por este meio, 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das 
cerimónias fúnebres ou que de outra forma se lhes associaram na 
dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na litur-
gia de 7º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima 
quinta-feira, dia 13 de outubro, pelas 19h00, na Capela do Senhor 
da Campa.

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

s

Júlia Maria Gomes Ferreira da Costa - 58 Anos
- Margonça-Vila de Cucujãe -

Seu pai, irmão, cunhada, sobrinhos e demais família vêm por este 
meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte 
das 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.

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

s

Manuel de Jesus Correia - 60 Anos
- Vila Cova-Santiago de Riba-Ul -

Sua esposa, filhos e neta vêm por este meio, agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a tomar parte das cerimónias fúne-
bres 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.

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

s

Domingos Ferreira da Costa - 80 Anos
- Rua do Castilhão-Oliveira de Azeméis -

Sua esposa, filhos, nora, genros, netos e bisnetos vêm por este 
meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte 
das 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.

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

s

Justina Correia da Silva - 77 Anos
- Fôjo-Vila de Cucujães -

Seu marido, filhos, noras e netos vêm por este meio, agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das cerimónias 
fúnebres ou que de outra forma se lhes associaram na dor. Reno-
vam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 7º dia 
em sufrágio pela sua alma.

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

Adosinda Soares - 88 Anos
- Oliveira de Azeméis -

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

A Família  de Adosinda Soares , 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.

Arlindo Soares - 80 Anos
- Oliveira de Azeméis -

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

A Família de Arlindo Soares, 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 terça-feira, dia11 de 
outubro, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Oliveira de Azeméis.
A todos a nossa eterna gratidão.

Brilhantina Martins D`Almeida de Oliveira - 76 Anos
- Macinhata da Seixa -

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

A Família de Brilhantina Martins D`Almeida de Oliveira , 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.

Carmen da Silva Velhas - 90 Anos
- Palmaz -

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

A Família de Carmen da Silva Velhas , 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.

Eng. Licínio Vieira Dias - 80 Anos
- Oliveira de Azeméis -

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

A Família de Eng. Licínio Vieira Dias , 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 terça-
feira dia 11 de outubro, pelas 19h00 na Igreja Matriz de Oliveira de 
Azeméis.
A todos a nossa eterna gratidão.

Maria Madalena do Carmo Santos Baptista - 74 Anos
- Oliveira de Azeméis -

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

A Família de Maria Madalena do Carmo Santos Baptista  , sensibi-
lizada e reconhecida com todas as provas de carinho e pesar rece-
bidas aquando do seu falecimento. Participa que a Missa de 7º dia, 
será celebrada sexta-feira, dia 14 de outubro, pelas 19h00, na Igreja 
Matriz de Oliveira de Azeméis.
A todos a nossa eterna gratidão.

Maria Luisa Marques de Oliveira (7 Almas) - 77 Anos
- Oliveira de Azeméis -

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

A Família de Maria Luisa Marques de Oliveira, sensibilizada e recon-
hecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando 
do seu falecimento. Participa que a Missa de 7º dia, será celebrada 
Sábado dia 15 de outubro, pelas 17h00, na Igreja Matriz de Macin-
hata da Seixa.
A todos a nossa eterna gratidão.
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Fernando Joaquim Moreira da Cruz - 67 Anos
- Rua Nossa Senhora do Carmo-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

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família vêm, por este meio, 
agradecer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri
mónias fúnebres que se celebram amanhã, quartafeira, dia 12 de outubro, 
pelas 11h00, na Capela Mortuária de Romariz  ou que, de outra forma, se 
lhes associem na dor.

Manuel dos Santos Rebelo - 87 Anos
- Rua dos Descobrimentos-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

Seus filhos, nora, netos e demais família vêm, por este meio, agradecer a 
todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias fúnebres 
que se celebram amanhã, quartafeira, dia 12 de outubro, pelas 17h30, na 
Igreja Matriz de Arrifana  ou que, de outra forma, se lhes associem na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se celebra na próxima sextafeira, dia 14 
de outubro, pelas 19h00, em Arrifana.

José Carvalho da Silva - 67 Anos
- Rua das Teixugueiras-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

Sua esposa, filhos, noras, genro, netos e demais família vêm, por este 
meio, agradecer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres que se celebram hoje, terçafeira, dia 11 de outubro, 
pelas 16h00, na Igreja Matriz de S. Roque  ou que, de outra forma, se lhes 
associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia de 7º dia em sufrágio pela sua alma, que se celebra no próximo 
sábado, dia 15 de outubro, pelas 19h00, em S. Roque.

Vitória Carmo Lopes - 86 Anos
- Rua do Mergulhão-Samil-S. 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

Seus filhos, genros, nora, netos, bisnetos e demais família vêm, por este 
meio, agradecer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres que se celebram hoje, terçafeira, dia 11 de outubro, 
pelas 11h00, na Igreja Matriz de S. Roque  ou que, de outra forma, se lhes 
associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia de 7º dia em sufrágio pela sua alma, que se celebra no próximo 
sábado, dia 15 de outubro, pelas 19h00, em S. Roque.

Manuel Basílio dos Reis Costa Leite - 62 Anos
- Rua Alexandre Herculano-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

Suas filhas, genro, netas, sua 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. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se celebra na próxima sextafeira, dia 14 
de outubro, pelas 19h00, em S. João da Madeira.

Manuel Lopes de Oliveira - 68 Anos
- Rua Manuel Pereira Godinho-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

Sua esposa, filhos, nora, 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 de 7º dia em sufrágio 
pela sua alma, que se celebra hoje, terçafeira, dia 11 de outubro, pelas 
19h00, em Nogueira do Cravo.

Joaquim de Oliveira Santos - 79 Anos
- Rua Urbanização da Gândara-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

Sua esposa, filhos, genros, 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 de 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se celebra amanhã, quartafeira, dia 12 de 
outubro, pelas 18h00, em Pigeiros.

Ilda da Silva Oliveira - 75 Anos
- Rua D. Afonso Henriques-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

Seu pai, irmãos, cunhados, sobrinhos 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 de 7º dia em 
sufrágio pela sua alma, que se celebra amanhã, quartafeira, dia 12 de 
outubro, pelas 19h00, em S. João da Madeira.

Maria Mafalda de Paiva Lemos Coelho Faria - 92 Anos
- Rua da Quintã-Sanfins - 

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

Seus filhos, genro, nora, 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 de 7º dia em sufrágio 
pela sua alma.

Albano Lima dos Santos - 81 Anos
- Rua Francisco Sá Carneiro-Sanfins - 

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

Sua esposa, filhas, 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 de 7º dia em 
sufrágio pela sua alma.

Gonçalo Almeida Cerqueira da Silva - 23 Anos
- Rua Santa Maria da Feira-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

Sua madrinha e Susana 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 de 7º dia em sufrágio pela 
sua alma.

Maria de Fátima Rodrigues Paiva - 72 Anos
- Rua do Barroco-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

Seus filhos, nora, 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 de 7º dia em sufrágio pela sua 
alma que se celebra amanhã quartafeira, dia 12 de outubro, pelas 19h00, 
em Fajões.

Zélia da Conceição da Silva Aguiar - 70 Anos
- Rua Manuel Pereira Godinho-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

Seu marido, 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 de 7º dia em sufrágio 
pela sua alma que se celebra hoje, terçafeira, dia 11 de outubro, pelas 
19h00, em Nogueira do Cravo.

Maria Julieta Lemos Azevedo de Pinho - 82 Anos
- Travessa do Choupelo-Romariz - 

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

Seus sobrinhos 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 de 7º dia em sufrágio pela sua alma.

José da Silva Sousa - 76 Anos
- Av. Eng. Arantes de Oliveira-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

Sua esposa, filhos, genro, nora, 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. Reno
vam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 7º dia em 
sufrágio pela sua alma.

Alírio Ribeiro da Silva - 82 Anos
- Rua Pedro Alvares Cabral-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

Sua esposa, filhos, nora, genro, 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 de 7º dia em 
sufrágio pela sua alma.
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4.º Aniversário Lutuoso - 08/10/2022

Maria de Fátima da Silva Soares
- Rua Vicente Ferreira Pinto-Ul-Oliveira de Azeméis -

"Há 4 anos Deus levou-te, Para junto Dele quis levar-te
Com saudade e tristeza Te continuaremos a recordar"

No dia em que se completa o 4.º aniversário sobre o falecimento de Ma-
ria de Fátima da Silva Soares, seu marido, filha, genro, neto e restante 
família recordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido.

Maria Fernanda dos Reis Fonseca - 64 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filhos, nora, netos 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, 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 José Freitas
95 Anos

- Rua de São Pedro - Cesar - 

Suas filhas, genros, netos, bisnetos e demais fa-
mília agradecem reconhecidamente, 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 pe-
sar.

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
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3.º Aniversário Lutuoso -  10/10/2022

Maria Emília de 
Pinho 

Casimiro de Castro
- Ossela -

Na passagem de mais um aniversário te re-
cordam com saudade.
Teu marido, filhos, neto, bisnetos e demais fa-
mília.

8.º Aniversário Lutuoso - 13/10/2022

Maria Joaquina Bastos Oliveira Reis
No dia em que se completa o 8.º aniversário sobre o falecimento 
de Maria Joaquina Bastos Oliveira Reis, seu marido, filha e genro 
recordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido.
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma no próximo 
dia 15 de outubro, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Loureiro.

5.º Aniversário Lutuoso - 17/10/2022

Maria da Conceição Pina Fernandes
"Aqueles que amamos nunca morrem

apenas partem antes de nós"
No dia em que se completa o 5.º aniversário do seu falecimento, 
seu marido, filhas e netas recordam com eterna saudade o seu 
ente querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma 
no próximo dia 15 de outubro de 2022, na Igreja Matriz de San-
tiago de Riba-Ul.

7.º Aniversário Lutuoso - 14/10/2022

Manuel Almeida Oliveira
- Palmaz -

Faz 7 anos que partiste; Para junto do Senhor
Nosso coração está triste; Ficou cheio de dor

No dia em que se completa o 7.º aniversário sobre o falecimento de 
Manuel Almeida Oliveira, sua esposa, filhos, noras e neto recordam-
no com muita saudade. Será celebrada missa em sua memória no dia 
16 de outubro, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Palmaz.

Ana da Conceição de Pinho da Costa - 80 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filhos, noras, netos 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, assim como na missa do 7º dia, ou que de outra forma 
lhes manifestaram o seu pesar.
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Maria Alice Barbosa Coelho Santiago - 70 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filhos, nora, netos e demais família agradecem reconhecida-
mente, 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 12 de outubro, pelas 19h00, na Igreja Ma-
triz de Oliveira de Azeméis.
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Severa Pereira Santiago - 86 Anos
- Travanca - 

Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família agrade-
cem reconhecidamente, 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 mis-
sa do 7º dia que será celebrada sábado, dia 15 de outubro, pelas 19h00, na 
Igreja Matriz de Travanca.
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Rufino Moreira da Costa - 69 Anos
- Rua da Reguenga-Romariz - 
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Sua companheira, filhos, enteada 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 de 7º dia em 
sufrágio pela sua alma.

Maria Azília da Silva - 88 Anos
- Rua do Pedregoso-Milheirós de Poiares - 

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família vêm, por este 
meio, agradecer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das 
ceri mónias fúnebres que se celebra hoje, terça-feira, dia 11 de outubro, 
pelas 16 horas, na Igreja Matriz de Milheirós de Poiares ou que, de outra 
forma, se lhes associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas pre-
senças amigas na liturgia de 7º dia em sufrágio pela sua alma que se 
celebra no próximo sábado, dia 15 de outubro, pelas 17h00, em Milheirós 
de Poiares.

13.º Aniversário Lutuoso - 13/10/2022

Cláudio Vieira 
Lopes

"Enquanto existe lembrança,
A saudade é eterna"

No dia em que se completa o 13.º an-
iversário do seu falecimento, sua esposa, 
filhos, nora e netos recordam com eterna 
saudade o seu ente querido. Mandam cel-
ebrar missa em sufrágio pela sua alma no 
próximo dia 13 de outubro, pelas 19h00, 
na Capela de Santa Luzia, em Cucujães.
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