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

 
20.º Aniversário Lutuoso - 04/03/2022 

Armindo da Costa Correia Pinho 
 - S. Roque -

Pela passagem do 20.º aniversário sobre o falecimento de Ar-
mindo da Costa Correia Pinho, sua família recorda com profunda 
e eterna saudade este seu ente querido. Manda celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma na sexta-feira, 04 de março, na Igreja 
Matriz de S. Roque.

 

 

13.º Aniversário Lutuoso - 23/02/2022

Margarida Barbosa  
Ferreira Pinho

A tua ausência súbita 
e inesperada é reflexo da 
imprevisibilidade da vida 
e da vulnerabilidade humana. 
Tentamos encontrar 
as palavras certas
Para te dizer o que sentíamos
Mas não conseguimos... 
Passamos noites em claro 
a pensar,
Como te podíamos ajudar
Fizemos tudo o que podíamos 
para te ter junto a nós
Mas de nada valeu
O tempo foi passando
E o medo fez-se refém 
da nossa coragem.
Um dia nós esperávamos-te,
Entusiasmados para te mostrar 
o quanto eras importante 
para nós
Mas... 

Tu não vieste.
Não porque não quiseste
Mas porque a vida não quis 
que viesses
Choramos muito
Lamentamos muito
Sofremos muito
Partiste sem te despedires
A nossa vida marcaste
Um pedaço do nosso coração 
levaste
E uma Eterna Saudade deixaste. 
Resta-nos acreditar 
que quando olhamos para o céu,
E observamos todas aquelas 
estrelas a brilhar,
Tu serás uma delas,
A que ilumina o sentido 
da nossa vida.

Do teu marido, filha, genro, neta 
e demais família.

António Oliveira de Almeida - 79 anos  
- Rua Jorge Sena-Arrifana -

Sua esposa, filha, genro, 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 22 de fevereiro, pelas 
16h00, na Igreja Matriz de Arrifana ou que de outra forma se lhes as-
sociem na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra sexta-feira, dia 
25 de fevereiro, 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

António Fial Rocha - 66 anos  
- Lugar de Barbeito-Fajões -

Seus irmãos, sobrinhos e demais família vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias fúne-
bres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro, pelas 11h00, 
na Igreja Matriz de Fajões 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 quinta-feira, dia 03 de março, 
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

 Eduardo de Pina - 86 anos  
- Rua da Gândara-São Roque -

Sua filha, genro, neto 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 26 de 
fevereiro, pelas 17h00, em 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

 Aureliano Martins da Costa Leal - 59 anos  
- Rua de Vila Nova-Vila de Cucujães -

Sua mãe 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 25 de fever-
eiro, pelas 19h00, em Cucujães.

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

 Iolanda da Costa Ramos Tavares - 90 anos  
- Rua Manuel Luís Leite Júnior-São João da Madeira -

Seus filhos, genros, 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 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, quarta-
feira, dia 23 de fevereiro, 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

 
Hernâni Rodrigues Neto - 91 anos  

- Rua dos Bombeiros Voluntários-São João da Madeira -
Sua esposa, filhos, nora, genros, netos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a to-
mar 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.

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 Isabel Jesus Soares - 44 anos  
- Rua Santa Maria da Feira-São João da Madeira -

Seu marido, filhos, neto 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 sufrágio pela sua alma que se celebra hoje, terça-feira, dia 22 
de fevereiro, 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 Augusta Marques - 99 anos  
- Rua Oliveira Júnior-São João da Madeira -

Suas filhas, genros, 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 sufrágio pela sua alma que se celebra hoje, terça-feira, dia 22 
de fevereiro, 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

 Manuel Gomes de Pinho Campos - 86 anos  
- Rua do Casal-Milheirós de Poiares -

Sua esposa, filhos, genros, 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 asso-
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, 
quarta-feira, dia 23 de fevereiro, pelas 19h00, em 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

 Rui Fernando de Sousa Almeida - 57 anos  
- Rua de São Martinho-Fajões -

Sua mãe, irmã, sobrinhos 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 sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima segunda-
feira, dia 28 de fevereiro, 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

 Rodica Maria Moruz - 55 anos  
- Rua do Vale Grande-Vila de Cucujães -

Seu marido, filho, noras, 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 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã quarta-
feira, dia 23 de fevereiro, pelas 19h00, em Cucujães.

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 Helena da Silva - 103 anos  

- Rua Alexandre Herculano-São João da Madeira -

Seus filhos, 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 as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão 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

Faça-se 
assinante
Contate-nos: 
256 609 087
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UM SÉCULO DE SERVIÇO PÚBLICO. UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

Maria de Almeida Marques - 93 Anos
- Curval de Cima-Pinheiro da Bemposta - 

Sua filha Maria Fernanda Almeida Lourenço; seu genro: José Augusto Fernandes Duarte; 
seus netos: Cláudio André Almeida Duarte, Isabel Maria de Almeida Duarte, bisnetos e de-
mais família comunicam o falecimento do seu ente querido. Agradecem a todas as pessoas 
que participaram no seu funeral que se realizou no dia 10 de fevereiro, na Igreja Matriz do 
Pinheiro da Bemposta e que  possam ter  comparecido na missa de sétimo dia, por sua alma, 
realizada no dia 12 de fevereiro, na Igreja Matriz do Pinheiro da Bemposta.  Agradecem ain-
da a todas as pessoas que pelas mais diversas formas e mesmo à distância, dada a situação 
provocada pela pandemia do Covid19 em que vivemos, se uniram e acompanharam este 
momento de dor, vêm por este meio expressar a sua mais profunda gratidão por este gesto.

Funerária David Pires da Conceição, Lda | Rua Nossa Senhora das Dores | 3850-503 Branca, ALB
Telms: 919 809 098 / 916 239 487 Telf: 234 541 121 | funerariadpconceicao@gmail.com | www.funerariadpconceicao.pt

Albino Martins Marques - 88 Anos
- Rua Dr. Albino dos Reis-Loureiro -

Sua esposa, filhos, genro, nora, netos e demais família, profun-
damente sensibilizados, vêm por este meio, participar a todas a 
pessoas o falecimento do seu ente querido e o funeral realizado 
no dia 16 de fevereiro. 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. 

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

 5.º Aniversário Lutuoso - 26/01/2022 

António Peixoto
9.º Aniversário Lutuoso - 26/02/2022 

Maria Isaura Pereira Marques 
 - Ul -

No dia em que se completa mais um aniversário sobre o fa-
lecimento de António Peixoto e Maria Isaura Pereira Marques, 
seus filhos e restante família recordam com profunda e eterna 
saudade estes seus entes queridos. Mandam celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma amanhã, quarta-feira, dia 23 de fe-
vereiro,  pelas 19h00, na Igreja Matriz de Ul.

 22.º Aniversário Lutuoso - 22/02/2022
Manuel Valente Soares

- Loureiro -
Pede um pouco por todos; A quem deixaste a chorar; 
Que nós aqui todos juntos; Continuaremos a te amar

Pela passagem do 22.º aniversário sobre o falecimento de Manuel 
Valente Soares, sua esposa, filhos, nora, genros e netos recor-
dam com profunda e eterna saudade este seu ente querido.

 6.º Aniversário Lutuoso - 24/02/2022 

Maria Fátima da Silva Costa 
 - Oliveira de Azeméis -

No dia em que se completa o 6.º aniversário sobre o falecimento 
de Maria Fátima Silva Costa, sua família recorda com profunda 
e eterna saudade este seu ente querido. Manda celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma no próximo dia 24 de fevereiro, pelas 
19h00, na Igreja Matriz de Oliveira de Azeméis.

 6.º Aniversário Lutuoso - 06/03/2022 

Neiva Pinho Silva  
 - S. Roque -

Faz seis anos que partiste; Recordar-te é sempre emoção
Viver sem ti é muito triste; Jamais saíras do meu coração!

No dia em que se completa o 6 .º aniversário sobre o falecimento 
de Neiva Pinho Silva seu marido, filho, nora e neto recordam-na 
com profunda e eterna saudade este seu ente querido.

 35.º Aniversário (caso fosse vivo) - 28/02/2022 
Tiago Filipe Sousa Matos

- Arrota -
Hoje o céu está em festa pelo 
aniversário de uma pessoa muito 
especial.
Não é fácil perder o que amamos 
tanto fica um vazio, um adeus 
constante, tantas lembranças, tanto 
amor, tanto saudade, mas tenho a 

certeza não foi um adeus, é somente 
um até já. Querido filho.
Com saudade de teus pais e restante 
família e amigos.
Celebramos missa em sufrágio pela 
sua alma no dia 27 de fevereiro, pelas 
11h00, na Igreja Matriz de Loureiro.

 17.º Aniversário Lutuoso - 22/02/2022

Fernando Augusto da Silva
- S. Roque -

No dia em que se completa o 17.°aniversário sobre o faleci-
mento de Fernando Augusto da Silva, seus filhos, netos e 
demais família recordam com profunda e eterna saudade 
este seu ente querido.

Joaquim Queiroz Gomes - 79 Anos
- Pinhão-Pindelo-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 a realizar no próximo domingo dia 27 de fevereiro, pe-
las 08h30, na Capela de Pinhão, em Pindelo.

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

Álvaro Lopes de Resende - 92 Anos
- Abolembra-S. Martinho da Gândara -

Seus sobrinhos 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 18 de fevereiro.
Agradecem a todos os que lhes manifestaram condolências 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

Aniversários Lutuosos 
  

36° de Raimundo Francisco de Pinho 
27.02.1986 

 
19° de Maria Miranda de Oliveira 

11.03.2003 
 

Que foram do Lugar das Môutas 
  Vila de Fajões 

 
Em sua memória, seus filhos, netos, bisnetos e demais família, recordam 
estas datas com eterna saudade. 
 

É vão o amor, o ódio, ou o desdém;                                                                  Todos somos no mundo "Pedro Sem",  

Inútil o desejo e o sentimento...                                                                         Uma alegria é feita dum tormento, 

Lançar um grande amor aos pés d'alguém                                                      Um riso é sempre o eco dum lamento,  

O mesmo é que lançar flores ao vento!                                                             Sabe-se lá um beijo donde vem! 

Florbela Espanca 

 4.º Aniversário Lutuoso - 25/02/2022 

Manuel Francisco Marques Correia
- Bustelo-S. Roque -

No dia em que se completa o 4.º aniversário sobre o falecimento 
de Manuel Francisco Marques Correia, sua companheira recorda 
com profunda e eterna sadaude este ente querido.

6.º Aniversário Lutuoso - 24/02/2022

José Fernandes Duarte

Com eterna saudade da tua esposa, filhos, genros, nora, netos e bisneto.
A família informa que a missa do 6º aniversário lutuoso decorrerá no dia 26 
de fevereiro, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Cesar.

Deus levou-te para junto Dele; Mas sabemos que continuas a cuidar de nós
Mesmo longe tu estás perto; Não nos deixas sentir sós

Permaneces no nosso coração; Porque o amor não desaparece
Estás e estarás semre na nossa vida; E acredita: ninguém te esquece!

 36.º Aniversário Lutuoso - 24/02/2022 

Manuel Pereira Ferreira 
 - Escravilheira-Oliveira de Azeméis -

No dia em que se completa o 36.º aniversário sobre o falecimento 
de Manuel Pereira Ferreira, sua família recorda com profunda e 
eterna saudade este seu ente querido. 

Faz 36 anos que partiste e connosco apenas permanecem 
as recordações de uma vida partilhada. As saudades são imensas, 

mas o nosso conforto, vem de certeza de estares em paz.

 7.º Aniversário Lutuoso - 02/03/2022 
Adão Soares Correia 

 - Carregosa -
Pede um pouco por todos; A quem deixaste a chorar
Que nós aqui todos juntos; Continuaremos a te amar

Pela passagem do 7.º aniversário sobre o falecimento de Adão 
Soares Correia, sua família recorda com profunda e eterna saudade 
este seu ente querido. Agradecem a todos quantos estiverem pre-
sentes na missa em sufrágio pela sua alma.
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CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.

Este espaço
pode ser 

seu
Contate-nos: 
256 609 087

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Secção de Atas e Apoio aos Órgãos Municipais

EDITAL

Bernardo Amaro Moreira Simões, Presidente da Assem-
bleia Municipal de Oliveira de Azeméis, torna público que, 
nos termos do n.º 3 do artigo 49º do anexo I, da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e ao abrigo 
do n.º 1 e 5 do artigo 3º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, na redação atual, se vai realizar a próxima Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, no dia 25 de fevereiro 
(sexta-feira), com início 17:00 horas, na Sala Polivalente 
da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.
Intervenção do público: Atendendo às circunstâncias 
excecionais atuais, decorrentes do surto de doença por 
coronavírus - SARS-Cov2, agente causal do Covid-19, e 
as contingências que daí advêm, será possível a presença 
física do público nesta sessão aos cidadãos, limitado às 
condições da sala e garantindo as normas de segurança, 
no entanto, poderá qualquer cidadão/ã intervir mediante 
inscrição prévia no local ou através do preenchimento do 
formulário disponível no site do Município - Assembleia 
Municipal, a enviar por via eletrónica para: am.azemeis@
cm-oaz.pt, dirigido à Mesa da Assembleia, interven-
ção essa que o Senhor Presidente da Assembleia ou 
Secretário/a designado/a irá ler em voz alta no dia da Ses-
são e no período próprio.

Oliveira de Azeméis, 09 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(Bernardo Amaro Moreira Simões)
C. A. n.º 4922 de 22/02/2022

Fábrica de Calçado Senhora Z. Ind. em São João da Madeira 

ADMITE
1 OPERADOR PARA ACABAMENTO - 

POLIVALENTE (PREFERÊNCIA HOMEM)
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

Contactar: 256 065 264

ADMITE-SE
Colaborador para ramo automóvel

C/ carta de condução
Idade entre 25 e 40 anos

C/ alguma experiência
Contacto: 915 325 484

Cozinheiro/a de 1ª
Funcionário/a de sala

PRECISA-SE

Restaurante 
em O. de Azeméis

912 157 463

Fábrica de Calçado em Oliveira de Azeméis
PROCURA

- Costureiras de 1ª máquina
- Gaspeadeiras de mão

- Acabamento
- Montador de máquina

- Colador de Solas
Contacto: 912 729 686 / 915 531 723

APARTAMENTOS
em 

CONSTRUÇÃO
Várias Tipologias

Contacto:   
963 021 817

VENDE-SE

Escola Livre de Azeméis
Convocatória Assembleia Geral

De acordo com os Estatutos em vigor e, conforme alínea 
a) do número 1 do artigo 32.º do Regulamento Geral da 
ESCOLA LIVRE DE AZEMÉIS, convoco os seus associa-
dos, no pleno gozo dos seus direitos, para a Assembleia-
Geral Ordinária a realizar nas Instalações do clube, sito 
em Praceta da Escola Livre de Azeméis, nº 25 em Oliveira 
de Azeméis, pelas 21 horas do dia 05 de março de 2022, 
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um – Leitura e aprovação da ata da Assembleia 
Geral anterior;
Ponto Dois – Retificação, votação e aprovação das alter-
ações ao Regulamento Geral, de acordo com a legislação 
em vigor;
Ponto Três – Apresentação, discussão e votação do 
Relatório de Prestação de Contas e do parecer do Con-
selho Fiscal, referente ao ano de 2021;
Ponto Quatro – Outros assuntos de interesse para o clube.
De acordo com o estipulado nos Estatutos e no número 
4 do artigo 31.º do Regulamento Geral da ELA, a Assem-
bleia funcionará trinta minutos após, caso à hora marcada 
não se registe a presença da maioria dos associados no 
pleno gozo dos seus direitos.

Oliveira de Azeméis, 21 de fevereiro de 2022
O Presidente da Assembleia Geral,

Assinatura elegível

Para poder participar na Assembleia é obrigatório o cumprimento 
das normas da DGS.

C. A. n.º 4922 de 22/02/2022

 

António Aguiar da Silva - 65 Anos
- Rua do Monte-Cesar - 

As cerimónias realizaram-se em Cesar no passado dia 18 de fe-
vereiro.
A família agradece a todas os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia pelas 19h30 do dia 
25 de Fevereiro, na igreja matriz de Cesar.

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

Maria Amélia Figueiredo da Silva Pinho - 84 Anos
- Moutas-Fajões - 

As cerimónias realizaram-se, em  Fajões, no passado dia 20 de 
fevereiro.
A família agradece a todas os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 4 de março 
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

Carlos António da Costa Gonçalves - 80 Anos
- Rua da Gândara-São Roque -

Sua esposa, filhos, noras, genro 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 sexta-feira, 
dia 25 de fevereiro, pelas 19h00, na Igreja de São Roque.

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

Maria José Reis Ferreira Gomes Ribeiro - 72 Anos
- Castelo-Cesar - 

As cerimónias realizaram-se, em Cesar, no passado dia 19 de fe-
vereiro. A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes 
associaram na dor e comunicam missas do 7.º dia em Carregosa, 
no dia 25 de Fevereiro pelas 19h00, e em Cesar no dia 2 de Março 
pelas 19h30.

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

Élio Filipe da Silva Almeida - 54 Anos
- Oliveira de Azeméis  - 

Sua esposa, filhos, mãe, irmãos, sogra, cunhados, sobrinhos e demais fa-
mília agradecem 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 missa do 7º dia que será celebrada quinta-feira, dia 24 de feverei-
ro, 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

Maria Alice da Conceição Correia da Rocha - 75 Anos
- Rua Dª Claudina Brandão-Vila de Cucujães -

Seu marido, filhos, nora, genro 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.

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

Maria José Ferreira da Silva - 92 Anos
- Rua Dr. Ilídio Cardoso de Freitas Pereira-Santiago de Riba-Ul -

Sua filha, genro 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 associaram na dor. Renovam 
profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
que se realiza na próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro, pelas 
19h00, na Capela do Senhor da Campa.

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

4.º Aniversário Lutuoso - 26/02/2022

José Alves da Silva
- Vermoim-Ossela - 

Faz quatro anos que partiste 
Ficou connosco  a recordação

Tudo se tornou mais triste
Viverás no nosso coração.

No dia em que completa o 4º. Aniversário sobre o 
seu falecimento.
Sua Família recorda com profunda e eterna sau-
dade este seu ente querido. Será celebrada Missa 
em sufrágio pela sua alma no próximo dia 26 de 
fevereiro,pelas19h00, na Igreja Matriz de Ossela.
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


