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

Severino Rodrigues de Oliveira - 88 anos  
- Rua da Campinha-Sanfins -

Sua esposa, filhos, noras, genros, 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 realizam hoje, terça-feira, dia 22 de março, 
pelas 16h00, na Capela Mortuária de Sanfins 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 
no próximo sábado, dia 26 de março, pelas 17h00, em 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

Maria Glória Correia Leite - 67 anos  
- Rua das Ribas-Escapães -

Suas filhas, genros 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 
março, pelas 15h30, 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

Maria Olinda da Silva Almeida Cardoso - 87 Anos
- Fonte Joana-Oliveira de Azeméis - 

Sua filha, 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 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

 Dulce Soares Correia - 89 anos  
- Av. Dr. Renato Araújo-S. João da Madeira -

Seus filhos, genro, 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 realizam hoje, terça-feira, dia 22 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 26 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

 Maria de Fátima de Lima Fernandes Alves - 53 anos  
- Rua Irmãs São Vicente de Paulo-Vila de Cucujães -

Seu marido e filhos 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 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

 Maria Fernanda Lacerda da Silva - 84 anos  
- Rua Eça de Queirós-São João da Madeira -

Sua família vem 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 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

 Alberto Pereira da Silva - 84 anos  
- Rua do Emigrante-Arrifana -

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 
associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na 
próxima sexta-feira, dia 25 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

 Virgílio da Silva Almeida - 84 anos  
- Rua Eça de Queirós-São João da Madeira -

Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram a tomar parte das ceri mónias fúne-
bres, 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 
março, pelas 19h00, na Igreja Matriz de 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

 Maria de Lurdes Martins de Andrade - 79 anos  
- Rua Comendador Rainho-São João da Madeira -

Seus filhos, 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 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 março, pelas 19h00, em 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

 Porcina de Sousa - 90 anos  
- Av. Manuel Luís Leite Júnior-São 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 as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra 
amanhã, quarta-feira, dia 23 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

 Domingos da Silva Franqueira - 91 anos  
- Rua Santa Maria da Feira-São João da Madeira -

Seus filhos, genros, 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 hoje, terça-feira, 
dia 22 de março, pelas 19h00, em 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

Maria Arminda Pereira - 92 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seus filhos, genros, netos, bisnetos 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 quinta-feira, dia 24 de março, pelas 
19h00, na Igreja Matriz de Ul.

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

Albino da Costa - 92 Anos
- Lomba-Vilar-Oliveira de Azeméis -

Seu filho, nora, netas e demais família 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 quarta-feira, dia 23 de março, pelas 19h00, na Igre-
ja Matriz 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

Abel Fabrica da Costa - 89 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Abel Fabrica da Costa, 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.

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

Manuel Fernandes Nunes - 94 Anos
- Ferreiros-Palmaz -

A Família de Manuel Fernandes Nunes, sensibilizada e reconheci-
da com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando 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

Preciosa Augusta de Sousa Maria - 83 Anos
- Ossela -

A Família de Preciosa Augusta de Sousa Maria, 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, sábado, pelas 19h00, 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
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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

1.º Aniversário Lutuoso - 21/03/2022 

Ana da Silva Londreira
Há um ano Deus levou-te; Para junto dele quis levar-te
Com saudade e tristeza; Te continuaremos a recordar
Sua família recorda com profunda e eterna saudade este 
seu ente querido. Manda celebrar missa em sufrágio pela 
sua alma no dia 23 de Março às 19h00, na Igreja Matriz de 
S. Roque.

 
29.º Aniversário Lutuoso - 29/03/2022 

Maria Margarida Correia 
 - Faria de Baixo-Cucujães -

Pela passagem do 29.º aniversário lutuoso de Maria Mar-
garida Correia, seu marido e restante família recordam 
com profunda e eterna saudade este seu ente querido.

 
10.º Aniversário Lutuoso - 26/03/2022 

Domingos Reis dos Santos 
 - Cucujães -

No dia em que se completa o 10.º aniversário sobre o falecimento 
de Domingos Reis dos Santos, seus filhos, genros, netos e bis-
netos recordam com profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. 

 
9.º Aniversário Lutuoso - 22/03/2022 

Manuel Gomes 
Vieira 

 - Fajões -

Pela passagem de mais um aniversário 
sobre o falecimento de Manuel Gomes 
Vieira, a sua família recorda-o com pro-
funda e eterna saudade.

6.º Aniversário Lutuoso - 16/03/2022 

Manuel Maria Cardoso 
 - Oliveira de Azeméis -

Guardamos a tua imagem; Ver jamais te veremos
Apesar da longa distância, nunca te esquerecemos

No dia em que se completa o 6.º aniversário sobre o seu faleci-
mento suas filhas, genros, netos e bisneto recordam com pro-
funda e eterna saudade este seu ente querido.

 3.º Aniversário Lutuoso - 23/03/2022 

Joaquim da Silva Pinho 
 - Oliveira de Azeméis -

No dia em que se completa o 3.º aniversário sobre o falecimento 
de Joaquim da Silva Pinho, sua família recorda com profunda e 
eterna saudade este seu ente querido. Mandam celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma, amanhã, quarta-feira, dia 23 de março, 
na Igreja Matriz de Oliveira de Azeméis.

Há três anos que partiste; Ficou a dor e a saudade
A ausência permanece; Para toda a eternidade

Ana de Oliveira Tavares - 94 Anos
-Rua 13 de Julho - Ínsua-Carregosa -

As cerimónias realizaram-se, em Carregosa, no passado dia 16 
de março.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes asso-
ciaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 25 de março 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Carregosa.

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

Alice de Oliveira Soares - 94 Anos
- Faial – Loureiro -

Seus sobrinhos 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 19 de março. Agra-
decem 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

3.º Aniversário Lutuoso - 22/03/2022 

José Marques Tavares 
 - Pindelo -

No dia em que se completa o 3.º aniversário sobre o falecimento 
de José Marques Tavares, sua esposa, filhas, genros e netos re-
cordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido. 
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma, no próximo 
sábado, dia 26 de março, pelas 17h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

Casa Museu Regional de Oliveira de Azeméis
Assembleia Geral Ordinária

Convocatória
Nos termos do artigo 11º ponto 1, alínea b) e 15º ponto 1, 
dos Estatutos e Regulamento Interno desta Instituição Cul-
tural, convoco todos os seus Associados Efetivos para uma 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar na sua Sede, sita 
na Rua António Alegria, 119-131, em Oliveira de Azeméis, 
no próximo dia 29 de março de 2022 (terça-feira), pelas 18 
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Leitura e aprovação da ata nº 94 da Assembleia Geral 
Ordinária anteriormente realizada no dia 20/12/2021;
2- Apresentação, discussão e votação do Relatório e Con-
tas do exercício do ano 2021, assim como o Relatório do 
Conselho Fiscal.
3- Meia hora destinada à apreciação de qualquer assunto 
de interesse para a Instituição.
Se à hora marcada não estiver presente o número legal de 
Associados, a Assembleia reunirá, meia hora depois, com 
os Associados presentes.

Oliveira de Azeméis, 15 de março de 2022
O presidente da Assembleia Geral

(Dr. Rui Jorge da Silva Luzes Cabral)
C. A. n.º 4925 de 22/03/2022

Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho
Assembleia Geral Ordinária

Convocatória

Ao abrigo do Art.º 13º, ponto 2, dos Estatutos, convocam-se 
todos os associados desta Instituição para a Assembleia-
Geral Ordinária que terá lugar pelas 20h00, no próximo dia 
30 de março de 2022, na sede à Rua Padre Manuel José 
Oliveira, nº 80, desta cidade de Oliveira de Azeméis.
1- Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas 
da Direcção referente ao exercício de 2021, assim como o 
relatório do Conselho Fiscal.
2- Outros assuntos de interesse para a Instituição.
De acordo com as disposições estatutárias, Art.º 16º, ponto 
1, se à hora indicada não estiver presente o número de as-
sociados previstos, a Assembleia Geral Ordinária iniciar-se-
á uma hora depois da inicialmente marcada com qualquer 
número de associados.

Oliveira de Azeméis, 3 de março de 2022
O presidente da Assembleia Geral

(Dr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares)
C. A. n.º 4925 de 22/03/2022

6.º Aniversário Lutuoso - 31/03/2022 

Luís Andrade Alves
- Costa Má-S. Roque -

Faz seis anos que partiste; Foste amigo e companheiro
Aquele que Deus levou; 

Foste na vida uma lâmpada acesa que um dia se apagou
Partiste para longe de nós mas nos nossos corações teu amor ficou

Será realizada a missa em sua memória nesse dia pelas 19h00, na Igreja 
de S. Roque.

 Edson José Raposo - 64 Anos
- Faria de Baixo-Vila de Cucujães -

Seus filhos, noras, genro e netos vêm, por este meio agrade cer 
a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimó-
nias 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 segunda-feira, dia 
28 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

MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
CONCESSÃO DE SEPULTURAS PERPÉTUAS

NO
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Eng. Joaquim Jorge, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Oliveira de Azeméis e em representação do Mu-
nicípio de Oliveira de Azeméis torna público, em cumprimento 
das disposições do Regulamento do Cemitério Municipal de 
Oliveira de Azeméis que, por deliberação de reunião de câma-
ra datada de 24/02/2022, foi decidido abrir um procedimento 
para a concessão de 43 sepulturas, sendo 1 (uma) sepultura 
com o n.º 58 do cantão 6 perpétuo e as restantes 42 (qua-
renta e duas) sepulturas a construir no talhão 8, no Cemitério 
de Oliveira de Azeméis, cujo programa de concurso pode ser 
consultado na pagina eletrónica do município em www.cm-
oaz.pt e na Loja do Munícipe, devendo as propostas serem 
apresentadas até ao vigésimo dia útil contados a partir da pub-
licação deste edital num jornal local e locais de estilo.

O Presidente
Joaquim Jorge Ferreira

C. A. n.º 4925 de 22/03/2022


