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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

Luís Miguel Pinho dos Santos Costa - 45 anos
- Rua Eça de Queirós-São Roque -

Sua esposa, fi lhos 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 do 7.º dia 
em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima sexta-feira, 
dia 11 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

Roberto Carlos dos Santos Oliveira - 48 Anos
- Rua do Cruzeiro-Oliveira de Azeméis - 

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.

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

Maria da Conceição Alves da Costa Pereira - 94 anos 
- Travessa dos Reis-Macieira de Sarnes -

Seu irmão, 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. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra no próximo 
sábado, dia 12 de fevereiro, pelas 16h00, em Macieira de Sarnes.

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 Augusto dos Santos Pereira Leite - 68 anos 
- Rua A do Orreiro-São João da Madeira -

Sua esposa, fi lha, genro, 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 liturgia 
do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima sex-
ta-feira, dia 11 de fevereiro, 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

António dos Santos Sousa - 91 anos
- Rua do Cruzeiro-Nogueira do Cravo -

Sua esposa, fi lhos, 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 08 de fevereiro, pelas 19h00, 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

Augusto da Costa Pedrosa - 88 anos
- Rua do Emigrante-São João da Madeira -

Sua esposa, fi lhos, 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 asso-
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima 
quinta-feira, dia 10 de fevereiro, 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

Alberto Pereira de Sousa - 69 anos
-  Monte Calvo-Romariz -

Sua esposa, fi lhos, nora, 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 no próximo sábado, dia 
12 de fevereiro, pelas 20h00, 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

Sérgio Soares de Pinho - 69 anos
- Rua Comendador Rainho-São João da Madeira -

Seus fi lhos, 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 amanhã, quarta-
feira, dia 09 de fevereiro, 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

Eng. Doutor José Bernardo da Costa Sabugosa 
Portal Madeira - 43 anos

- Rua da Pregosa-Arcos-Ponte de Lima -

Sua mãe, fi lhas, irmão 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 09 de fevereiro, 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

Diamantino Ferreira - 88 anos
- Travessa da Calçada-Mirões-Cesar -

Seus fi lhos, 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 na 
próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro, 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

    
85.º Aniversário (Caso fosse vivo) - 09/02/2021

Gualter Valente 
de Oliveira

- Loureiro -
Hoje o céu está em festa pelo aniversário 
de uma pessoa especial que já não está 

entre nós, mas que ainda mora 
nos nossos corações

No dia em que Gualter Valente de Oliveira 
completaria o 85.º aniversário natalício, caso 
fosse vivo, sua esposa, fi lhos e netos recor-
dam com profunda e eterna saudade este 
seu ente querido.

Cucujães 
vence 
na Taça 
Nacional de 
Promoção
Depois de ter per-
dido com o Oliveira 
do Douro (2-5) na 
primeira jornada 
da Taça Nacional 
de Promoção — 1.ª 
fase - Série C —, o 
Atlético Clube de 
Cucujães (na foto) 
venceu, no passado domingo, o SC Salgueiros, fora de portas, por 0-3. Na mesma 

série, o FC Cesarense perdeu por 7-2 na deslocação a casa do líder Oliveira do Dou-

ro. Na jornada 3, marcada para 19 de fevereiro, há dérbi concelhio com o Cucujães a 

receber o Cesarense.

Mulheres do 
Cesarense foram 
mais fortes em 
Loureiro
Em jogo a contar para o Campeo-
nato Distrital de Sub-19 Femi-
nino, o Cesarense foi ao campo 
da Quinta do Barão vencer o CD 
Loureiro por 2-1. Os golos da for-
mação de Cesar foram apontados 
por Beatriz Barroso (20’ e 37’) e já 
na segunda parte Filipa Sousa, na 
transformação de um grande pe-
nalidade, estabeleceu o resultado 
final de 2-1. No próximo dia 13 de 
fevereiro há novo dérbi concelhio 
com o Loureiro a receber o Cucu-
jães. Já o Cesarense joga em casa 
do NEGE.

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

António de Oliveira Roque Godinho - 72 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

A família de António de Oliveira Roque Godinho, 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 segunda-feira, pelas 19h00, no Salão Paroquial de Oli-
veira de Azeméis . 

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

D. Maria de Fátima dos Santos Silva 
Saraiva - 58 Anos

- Oliveira de Azeméis - 
A família  de Mª. de Fátima dos Santos Silva Saraiva , 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 sexta-feira, pelas 19h00, no Salão Paroquial de Oliveira 
de Azeméis. 

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

António Carlos Almeida Marques - 63 Anos
- Ossela - 

A família de António Carlos Almeida Marques, 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

Maria Amália Pereira - 83 Anos
- Avenal-Ul - 

A família  de Maria Amália Pereira , 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 17h30, na Igreja de Ul. 

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

1.º Aniversário Lutuoso - 09/02/2021

António Silva Tavares
- Vila de Cucujães -

Não é fácil perder quem amamos fica um vazio, um adeus constante, 
tantos porquês, tantas lembranças, tanto amor, tanta saudade, mas 

tenho a certeza não foi um adeus é somente um até já.
Saudade de filha e restante família. Celebramos uma missa em sufrágio 
pela tua alma, no dia 9 de fevereiro na Igreja Matriz de Vila de Cucujães, 
pelas 19h00. Oremos por ti.

Preciosa da Costa Soares - 91 Anos
- Cidacos-Oliveira de Azeméis  - 

Seus filhos, nora, genro, 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 nos-
so 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

Laurinda Oliveira da Silva - 104 Anos
- Cidacos-Oliveira de Azeméis - 

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família agradecem 
reconhecidamente, a todas as pessoas que de alguma forma fizeram 
chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nosso ente que-
rido, assim como na missa do 7º dia, ou que de outra forma lhes mani-
festaram 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

António de Pinho e Silva - 85 Anos
- Bustelo - 

Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 
agradecem reconhecidamente, a todas as pessoas que de alguma for-
ma fizeram chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nos-
so 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 10 
de fevereiro, pelas 19h00 horas, na Capela de Bustelo.

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

Cândido Costa - 87 Anos
- Bustelo - 

Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, bisnetos 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

José Bastos Marques de Castro - 69 Anos
- Rua de São Martinho-Ossela - 

As cerimónias realizam-se hoje, dia 8 de fevereiro, em Ossela.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes asso-
ciem na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 12 de fevereiro 
pelas 19h00, na igreja matriz de Ossela.

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

Reinaldino Augusto Vicente Dias Ferreira - 90 Anos
- Vila Nova-Vila de Cucujães -

Seus filhos, noras, genros, 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 asso-
ciaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima segunda-feira, 
dia 14 de fevereiro, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

Carlos Fernando Dias Ferraz de Figueiredo 
Queirós - 52 Anos

- Rua Dr. Maciel-São João da Madeira -
Seus filhos, pais, irmã, cunhado e sobrinho 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.

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

Ângela Godinho Coelho - 73 Anos
- Faria de Cima-Vila de Cucujães -

Seu marido, irmãos, cunhados 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 as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças 
amigas na liturgia do 7.º dia que se realiza amanhã, quarta-feira, 
dia 09 de fevereiro, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

Fernando Maciel Vieira - 81 Anos
- Faria de Cima-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filhas, genros, netas e enteados 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 amanhã, quarta-feira, 
dia 09 de fevereiro, pelas 19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

Danilo Moreira dos Santos - 83 Anos
- Pereira-Santiago de Riba-Ul -

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.

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

Amélia da Costa Andrade (Amelita) - 74 Anos
- Rebordões-Vila de Cucujães -

Seus irmãos, cunhados 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
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UM SÉCULO DE SERVIÇO PÚBLICO. UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

 

 

 
12.º Aniversário Lutuoso - 03/02/2022 

Jorge Ferreira Novo 
 - Passos-Oliveira de Azeméis -

No dia em que se completa o 12.º aniversário so-
bre o falecimento de Jorge Ferreira Novo, seu filho 
e nora recordam com profunda e eterna saudade 
este seu ente querido. 
Agradecem a todos quantos estiveram presentes 
na missa em sufrágio pela sua alma.

Pede um pouco por todos
A quem deixaste a chorar
Que nós aqui todos juntos
Continuaremos a te amar Longe dos nossos olhos, 

eternamente no nosso coração, 
onde guardamos todas as lembranças 

como um tesouro.
Sua família manda celebrar missa por sua 
alma, dia 18 de fevereiro, pelas 19h00.

10.º Aniversário Lutuoso - 06/02/2022 

Ana Margarida 
Teixeira Tavares
- Carregosa-Oliveira de Azeméis -

António Oliveira Pinho - 78 Anos 
 - Natural de Carregosa-O. Azeméis -
- Residente em S. Miguel de Souto -

Sua esposa, filhos, neto e genro vêm por este meio agradecer 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.

1.º Aniversário Lutuoso - 13/02/2022 

Ana de Lurdes R. Rodrigues Reis 
 - Tv. Arrôta-Loureiro -

A tua lembrança continua vida e presentes nas 
nossas vidas e nunca irá desaparecer

Seu marido recorda com profunda e eterna saudade este seu 
ente querido. Manda celebrar missa em sufrágio pela sua alma, 
no próximo domingo, dia 13 de fevereiro, pelas 11h00, na Igreja 
Matriz de Loureiro.

11.º Aniversário Lutuoso - 07/02/2022

Maria de Almeida
O tempo vai passando mas de si ninguém se esquece, 

as lágrimas vão secando, mas a dor cá permanece

No dia em que se completa o 11.º aniversário sobre o falecimento 
de Maria de Almeida, sua família recorda com profunda e eterna 
saudade este seu ente querido. 

Isilda Soares Lopes - 88 Anos
- Rua do Emigrante-Loureiro -

Seus filhos, genro, nora, netos 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 05 
de fevereiro. Agradecem a todos os que lhes manifestaram con-
dolências 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

Ana Lúcia Alves Dias - 32 Anos
- Serrado-Loureiro -

Seus pais, irmãos e demais família profundamente sensibiliza-
dos, vêm por este meio, participar a todas as pessoas o fale-
cimento da sua ente-querida e o funeral realizado no dia 03 de 
fevereiro. Agradecem a todos os que lhes manifestaram condo-
lências 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

4.º Aniversário Lutuoso - 27/01/2022 

Fernando Martins Batista
- Pinheiro da Bemposta -

Na passagem de mais um aniversário lutuoso sua esposa, filhos e 
restante família recordam com profunda e eterna saudade este seu 
ente querido. Agradecem a todos quantos estiveram presentes na 
missa em sufrágio pela sua alma.

Faz 4 anos que partiste; Ficou connosco a recordação
Tudo se tornou mais triste; Viverás no nosso coração

APARTAMENTOS
em 

CONSTRUÇÃO
Várias Tipologias

Contacto:   
963 021 817

VENDE-SE

Casinha, T3 c/ varanda
ALUGO
Centro da cidade

(Junto das Bombas da 
BP-OAZ), Preço: 350€

Contacto: 
256 673 027
919 444 443

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

ADMITE
1 OPERADORA PARA COSTURA

2 OPERADORES PARA ACABAMENTO
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

Contactar: 256 065 264

4.º Aniversário Lutuoso - 11/02/2022

Emilia Andrade Godinho
Faz quatro anos que partiste

Recordar-te é sempre emoção
Viver sem ti é muito triste

Jamais saíras do meu coração!
No dia 11 de fevereiro, em que se completa o 4.º aniversário sobre o 
falecimento de Emilia Andrade Godinho, seus filhos e restante família 
recordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido.

Grupo Juvenil Pinheiro da Bemposta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Nos termos da lei e dos Estatutos que regem o Grupo Juvenil de Pinheiro da Bem-
posta, convoco todos os Associados da Coletividade para reunirem em Assembleia-
geral Ordinária, a realizar no dia 11 de fevereiro do corrente ano, pelas 21h00, na 
Sede do Grupo Juvenil, sito na Rua do Lagar de Azeite, 21 com a seguinte ordem 
de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Apreciação, discussão e deliberação sobre os relatórios de atividades e contas de 
gerência, referente aos exercícios do 2020 e 2021;
3. Apreciação, discussão e deliberação sobre o plano de Atividades e Orçamento para 2022;
4. Outros assuntos de interesse para a Coletividade.
De acordo com o estabelecido nos estatutos desta Associação, se à hora marcada 
para a Assembleia não se verificar a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia fun-
cionará em segunda convocatória, meia hora mais tarde com qualquer número de 
presenças, com a mesma ordem de trabalhos e no mesmo local.

Pinheiro da Bemposta, 1 de fevereiro de 2022
O Presidente da Assembleia-geral

José António Lourenço
C. A. n.º 4920 de 08/02/2022

António Maria Fernandes Tavares - 84 Anos
- Contumil-Loureiro -

Sua esposa, filhos, genros, nora, netos e demais família, profun-
damente sensibilizados, vêm por este meio, participar a todas as 
pessoas o falecimento do seu ente-querido e o funeral realizado 
no dia 08 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. 
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