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UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

 

 

Estarás sempre presente no meu coração
No dia do 1.º aniversário sobre o falecimento de Beatriz do 
Marco Pereira seu marido recorda-a com profunda e eterna 
saudade. Manda celebrar missa no dia 11 de julho, pelas 
17h00, na Capela de São Lázaro.

1.º Aniversário Lutuoso -  11/07/2022

Beatriz do Marco Pereira
- S. Martinho da Gândara -

"A saudade existe não porque estamos longe,
mas porque um dia estivemos juntos"

No dia em que se completa o 3.º aniversário sobre o falecimento de Maria 
da Conceição Fernandes Martins Resende, seus filhos, genro e neto re-
cordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido. Mandam 
cele brar missa em sufrágio pela sua alma no próximo dia 07 de julho, 
pelas 19h00, na Igreja Matriz de S. João da Madeira.

3.º Aniversário Lutuoso -  07/07/2022

Maria da Conceição Fernandes Martins Resende
- S. João da Madeira -

A tua alma era luz; No olhar trazia a bondade
Falaremos sempre de ti; Com eterna saudade

No dia em que se completa o 1.º aniversário do seu falecimento, 
sua esposa e filhos recordam com eterna saudade o seu ente 
querido. Mandam cele brar missa em sufrágio pela sua alma no 
próximo dia 07 de julho, pelas 19h00, na Capela do Senhor da 
Campa, em Santiago de Riba-Ul.

1.º Aniversário Lutuoso -  06/07/2022

Sérgio Paulo Soares Tavares

Pela passagem do 28.º aniversário sobre o falecimento de Edu-
ardo Almeida Silva, sua esposa, filhos, netos e bisnetos recordam 
com profunda e eterna saudade este seu ente querido. Participam 
que será celebrada missa em sufrágio pela sua alma, no dia 09 de 
julho, pelas 17h00, na Igreja Matriz de Nogueira do Cravo.

28.º Aniversário Lutuoso -  06/07/2022

Eduardo Almeida Silva
- Nogueira do Cravo -

Maria Rosa Rocha dos Santos Pina - 67 Anos
- Travessa da Torre-Fajões -

As cerimónias realizaram-se em Fajões no passado sábado, dia 
02 de julho. A família agradece a todas os que de alguma forma se 
lhes associaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 06 de 
julho, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Fajões.

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

Manuel Melo Caetano de Almeida - 89 Anos
- Carregosa-Oliveira de Azeméis -

As cerimónias realizaram-se em Carregosa no passado dia 29 de 
junho. A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes 
associaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 08 de 
julho pelas 19h30, 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

Longe dos nossos olhos, eternamente no nosso coração, 
onde guardamos todas as lembranças como um tesouro.

Pela passagem de mais um aniversário sobre os falecimentos, 
de José Maria da Silva Valente e Maria Isabel Tavares Gomes 
Valente a família recorda com profunda e eterna saudade estes 
seus entes queridos. Mandam celebrar missa em sufrágio pelas 
suas almas no dia 09 de julho, pelas 17h30, na Capela de Bustelo.

2.º Aniversário Lutuoso -  09/07/2022

José Maria da Silva 
Valente

- S. Roque -

4.º Aniversário Lutuoso -  14/07/2022

Maria Isabel Tavares 
Gomes Valente

- S. Roque -

Faz 16 anos que partiste, 
mas as saudades continuam sempre connosco.

A tua filha, genro e netos mandam celebrar missa em sufrágio pela 
sua alma no próximo dia 11 de julho, na Igreja de Santiago de 
Riba-Ul, às 09h30.

16.º Aniversário Lutuoso - 19/07/2022

Abel da Silva Pereira
- Santiago de Riba-Ul -

No dia 05 de julho faz 14 anos que partiste,
 a saudade é muita.

A tua mulher, filho, filha, genro e netinhos lembram-te com muita 
saudade. Mandam celebrar missa por sua alma na próxima segun-
da-feira, dia 11 de julho, na Igreja de Santiago de Riba-Ul, às 09h30.

14.º Aniversário Lutuoso - 05/07/2022

José Cerveira Marques Neves
- Santiago de Riba-Ul -

Ana da Silva Xará
84 Anos

Casada com Manuel de Almeida
- Residia no Fundo do Lugar - S. Roque -

Seu marido, filhos, nora, netos, bisneta a demais 
família vêm, por este meio agrade cer a todas 
as pessoas que se dignaram a tomar parte nas 
cerimónias fúnebres que se realizaram no dia 
28 de junho, pelas 16h00, na Igreja Matriz de S. 
Roque.
Renovam profunda gratidão pelas presenças 
amigas na missa do 7.º dia que se realiza ama-
nhã, quarta-feira, dia 06 de junho, pelas 19h00, 
na Igreja Matriz de S. Roque.

José Filipe Gomes Costa Assunção - 44 Anos
- Av. do Brasil-São João da Madeira -

Sua mãe, irmã, cunhado 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.

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

 
Maria Augusta Ferreira da Silva - 84 Anos

- Faria de Cima-Vila de Cucujães -

Seus filhos, noras, genro, 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.

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

 
7.º Aniversário Lutuoso - 06/07/2022 

João Manuel Godinho
de Sousa

- Oliveira de Azeméis -

Pela passagem do 7.º aniversário sobre o falecimen-
to de João Manuel Godinho de Sousa, sua esposa, 
filhos e restante família recordam com saudade este 
seu ente querido.
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma, 
amanhã, quarta-feira,  dia 06 de julho, pelas 19h00, 
na Igreja Matriz de Oliveira de Azeméis.

É a esperança de te encontrar um dia 
que diminiu a dor da nossa saudade

Maria Ângela de Almeida Santos - 70 Anos
- São João da Madeira -

A família de Maria Ângela de Almeida Santos, 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



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

Maria da Conceição Xavier de Quadros 
Pereira de Melo Ferreira - 96 Anos

- Pinheiro da Bemposta - 
Seus fi lhos, nora, netos, bisnetos e demais família agradecem reco-
nhecidamente a todas as pessoas que de alguma forma fi zeram che-
gar palavras de muito conforto no falecimento do nosso ente querido, 
assim como na missa do 7º dia, ou que de outra forma lhes manifes-
taram 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

Palmira Maria dos Santos Ferreira - 80 Anos
- Pinheiro da Bemposta - 

Sua fi lha, genro, netos, bisnetos e demais família agradecem reconhe-
cidamente a todas as pessoas que de alguma forma fi zeram chegar 
palavras de muito conforto no falecimento do nosso ente querido, as-
sim 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

Cremilda Resende de Bastos da Silva - 93 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seus fi lhos, nora, genros, netos e demais família agradecem reconhecida-
mente a todas as pessoas que de alguma forma fi zeram 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 realizada quinta-feira, dia 07 de julho, 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

Fernanda Espada Simões dos Santos - 96 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seus fi lhos, nora, netos e demais família agradecem reconhecidamente, a 
todas as pessoas que de alguma forma fi zeram 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 
realizada segunda-feira, dia 11 de julho, 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

Fernandina da Silva Resende - 61 anos
- Rua das Laceiras-Arrifana -

Seu marido, fi lho, nora, neto e demais família vêm por este meio agradec-
er a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias fúne-
bres, que se realizam amanhã, quarta-feira, dia 06 de julho, pelas 17h00, 
na Igreja Matriz 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 sexta-feira, dia 08 
de julho, 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

Carlos Alberto Carvalho dos Santos - 57 anos
- Calçada da Lavandeira-Fajões -

Sua esposa, fi lhos, 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. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na litur-
gia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima 
quinta-feira, dia 07 de julho, 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

Diogo Oliveira Reis - 26 anos
- Rua do Mourão-Caldas de São Jorge -

Seus pais, irmã, cunhado, 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 liturg-
ia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra no próximo 
sábado, dia 09 de julho, pelas 19h30, em Caldas de S. Jorge.

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

Estrela Maria Bastos de Pinho - 85 anos
- Rua dos Centenos-Arrifana -

Seu marido, fi lhos, 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 asso-
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas 
na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra no hoje, 
terça-feira, dia 05 de julho, 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

Maria Alice Gomes Trindade - 92 anos
- Rua José Reis-São João da Madeira -

Seu marido, fi lho, nora, 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 liturg-
ia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra hoje, terça-
feira, dia 05 de julho, 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

José Manuel Soares Ferreira da Silva - 86 anos
- Rua Alão de Morais-São João da Madeira -

Sua esposa, fi lhos, 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. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturg-
ia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma.
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