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

 

 

 

 Henrique Alves da Cunha - 77 anos  
- Rua Padre António Rocha-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filho, nora, neto 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 realiza hoje, terçafeira, dia 15 de março, 
pelas 16h00, na Capela Mortuária de Cucujães 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 segundafeira, dia 21 de março, 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

 Joaquim Adelino dos Santos Correia - 81 anos  
- Rua Dr. Maciel-São João da Madeira -

Sua esposa, filhos, genro, 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 realiza hoje, terçafeira, dia 15 de março, 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 pre-
senças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra 
no próximo sábado, dia 19 de março, 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

 Isabel Ferreira Tavares - 69 anos  
- Rua José Moreira-São João da Madeira -

Seu marido, 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. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturg-
ia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima 
quintafeira, dia 17 de março, 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

 Fernando António de Sousa - 84 anos  
- Travessa do Tapado-Portela-Romariz -

Sua esposa, filhos, noras, genros, 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 
associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra 
amanhã, quartafeira, dia 16 de março, pelas 19h00, em 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

 Ermelinda Dias dos Santos - 84 anos  
- Rua da Granja-Escapães -

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 do 7.º dia em 
sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, quartafeira, dia 16 de 
março, pelas 18h00, em Escapães.

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

 Rosalina Rosa Bernardo - 89 anos  
- Av. Manuel Luís Leite Júnior-S. João da Madeira -

Seus 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 quarta
feira, dia 23 de março, pelas 19h30, em Cesar.

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

 Laura Martins Sebastião - 85 anos  
- Rua do Bocage-Arrifana -

Seus filhos, noras, 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 liturgia 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima sexta
feira, dia 18 de março, 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

 Carminda da Silva Pereira Caetano - 88 anos  
- Rua de Clube Desportivo Arrifanense-Arrifana -

Seus filho, nora, 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 su-
frágio pela sua alma que se celebra hoje, terçafeira, dia 15 de março, 
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 Augusta Gonçalves Pinho - 90 anos  
- Praça da República-São João da Madeira -

Seu marido, 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 hoje, terça
feira, dia 15 de março, 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 da Costa Ribeiro - 79 anos  
- Rua Vila de Cesari-Cesar -

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. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, quarta
feira, dia 16 de março, pelas 19h30, em Cesar.

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

 Dulce Emília da Costa - 90 anos  
- Rua António Correia de Oliveira-São João da Madeira -

Sua filha, genro, 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 liturgia 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra hoje, terçafeira, 
dia 15 de março, 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

 Manuel Bastos da Costa - 90 anos  
- Rua de São José-Arrifana -

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, terçafeira, dia 15 
de março, 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

Rosa Pereira Brandão da Silva - 73 Anos
- Salgueiro-Santiago de Riba-Ul -

Seus filhos, noras 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 no próximo sábado, dia 19 de março, pelas 17h30, na 
Igreja de Santiago de RibaUl.

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

Maria António Moreira da Silva - 86 Anos
- Faria de Baixo-Vila de Cucujães -

Seu marido, 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 as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças 
amigas na liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima sextafei-
ra, dia 18 de março, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

José Martins Nunes - 78 Anos
- Covelos-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filhos, noras, genro, netos e bisneto 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 18 de março, 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 Inês Oliveira Ribeiro Fernandes - 90 Anos
- Lugar de Damonde-Travanca - 

Seu marido, filhas, genros, netos e demais família agradecem reco-
nhecidamente, a todas as pessoas que de alguma forma fizeram che-
gar 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 sábado, dia 19 de março, pelas 
18h30, na Igreja Matriz de Travanca.

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
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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

 

5.º Aniversário Lutuoso - 16/03/2022 

Maria Nunes de
Andrade 
 - Santiago de Riba-Ul -

Pela passagem do seu 5.º aniversário so-
bre o falecimento de Maria Nunes de An-
drade seu marido, filhos, noras, netos e 
demais família recordam  com profunda e 
eterna saudade este seu ente querido.

C. A. n.º 4924 de 15/03/2022

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO 
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS (AECOA)

Convocatória

Nos termos do n.º 3 do art. 12.º, da alínea b) do art. 14.º e do n.º 1 do 
art.º 15.º dos Estatutos, convoco os Associados da Associação Em-
presarial do Concelho de Oliveira de Azeméis (AECOA), para re-
unirem em ASSEMBLEIA-GERAL, no próximo dia 30 de março, 
pelas 18h00, na sua sede, localizada no edifício da Escola Superior 
Aveiro Norte – UA (Gab. 1), Estrada do Cercal, n.º 449, 3720-509 
Santiago de Riba-Ul, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
2. Discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas da Direção 
do ano de 2021, bem como do Parecer do Conselho Fiscal. 
3. Outros assuntos de interesse. 
De acordo com o art.º 19º dos Estatutos, a Assembleia-geral reunirá 
à hora marcada, desde que estejam presentes, pelo menos, metade 
dos associados com direito a voto ou meia hora mais tarde, com 
qualquer número de associados presentes. 

Oliveira de Azeméis, 11 de março de 2022, 
O Presidente da Assembleia-Geral, 

(assin. ileg.)
Manuel Albino Casimiro de Almeida / Proleite/Mimosa – SGPS, S.A.

Manuel José Sá Couto 
Costa Santos

(Enfermeiro)

No dia em que se completa o 11.º an-
iversário sobre o falecimento de Manuel 
José Sá Couto Costa Santos, sua esposa, 
filhos, nora e netos recordam-no com pro-
funda e eterna saudade.
Mandaram celebrar missa no dia 14 de 
março, às 19h00, na Igreja de Oliveira de 
Azeméis.

11.º Aniversário Lutuoso  - 14/03/2022

2.º Aniversário Lutuoso - 21/03/2022 

Maria de Lurdes de Jesus Ribeiro
Seus filhos, noras e netos, recordam com muita saudade.
Será celebrada Missa, dia 22 de Março às 19h00, na Ca-
pela de Sto. António - Ínsua.

Alice Ribeiro de Oliveira Estrela - 97 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família  de Alice Ribeiro de Oliveira Estrela, sensibilizada e reco-
nhecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquan-
do do seu falecimento. Participa que a Missa de 7º. dia será cele-
brada quinta-feira, pelas 19h00 no Salão Paroquial.
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

Anselmo Ferreira da Costa Santos - 94 Anos
-Pindelo-Oliveira de Azeméis -

A Família de Anselmo Ferreira da Costa Santos, sensibilizada e reco-
nhecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando 
do seu falecimento. Participa que a  Missa de 7º. Dia será celebrada, 
hoje, terça-feira, pelas 19h30, na Igreja Matriz de Pindelo e no próximo 
sábado, dia 19, pelas 17h00, na Igreja Matriz de Macinhata da Seixa. 
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

João da Silva Costa - 83 Anos
- Santiago de Riba-Ul -

A família de João da Silva Costa, 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 quinta-

-feira pelas 19h00, na Capela do Senhor da Campa.
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

Sr. Dr. Manuel Ribeiro 
de Lima - 82 Anos

- Santiago de Riba-Ul -

A família de Manuel Ribeiro de Lima, sensibi-
lizada e reconhecida com todas as provas de 
carinho e pesar recebidas aquando do seu 
falecimento. Participa que a Missa de 7º. dia 
será celebrada quinta-feira, pelas 19h00, na 
Capela do Senhor da Campa.
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

Arminda de Oliveira Frias - 82 Anos
-Lavoura-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 na próxima terça-feira, dia 22 
de março, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Pindelo.

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

Jornal Correio de Azeméis seleciona Distribuidor
Não é necessário experiência

Dá-se preferência a aposentados. 
- Integração equipa constituída

- Acompanhamento permanente
- Retribuição acima da média

Resposta ao email: geral@correiodeazemeis.pt




