
18 Terça-feira, 11 de janeiro de 2022 NECROLOGIA

 

 

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

Sérgio Ferreira dos Santos - 73 anos  
- Rua das Travessas-São Roque -

Sua esposa, filhos, 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 ama
nhã, quarta-feira, dia 12 de janeiro, pelas 19h00, em S. Roque.

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 Henriques da Fonseca - 82 anos  
- Rua das Cavadas-Pigeiros -

Seus filhos, noras, 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.

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 do Céu Pinho da Silva - 51 anos  
- Av. do Brasil-S. João da Madeira -

Seu filho, pais, irmãs 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.

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 Rosa Nunes Teixeira - 86 anos  
- Rua Manuel Menina-Macieira de Sarnes -

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 associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas pre
senças 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

 Ana Paula Gomes Alves - 51 anos  
- Av. Dr. Renato Araújo-S. João da Madeira -

Seu marido, filhos, noras, 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.

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 Tavares Fernandes - 87 anos  
- Rua Dr. António Castro Alves Ferreira Silva-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filhos, genros, nora, 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

 Arménio de Pinho Rocha - 79 anos  
- Rua Alfredo Santiago-Romariz -

Seus 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 pre
senças 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

 Gabriela Rosa da Cunha - 98 anos  
- Rua Fundo de Vila-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 associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas pre
senças 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

 António Marques da Costa - 56 anos  
- Rua Arlindo Leite da Silva-Fajões -

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 gra
tidão 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 Rosária Dias de Almeida - 86 anos  
- Rua de São Paulo-S. João da Madeira -

Seu marido, filhos, genro, 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 pre
senças 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

 Clarisse Alves da Silva Oliveira - 68 anos  
- Rua da Liberdade-Arrifana -

Seu filho, nora, neta 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.

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 Gomes da Silva - 73 anos  
- Av. da Buciqueira-S. João da Madeira -

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 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

 Germano Gomes da Costa - 93 anos  
- Rua José Régio-S. 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 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

 Maria Cândida da Silva Resende - 91 anos  
- Rua de Milheirós de Poiares-S. 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 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

 Maria José Dias Gonçalves de Almeida - 60 anos  
- Rua da Campinha-Sanfins -

Sua filha, 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. Reno
vam 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

 Francisco Pereira da Silva - 76 anos  
- Rua Alves Redol-Arrifana -

Sua esposa, filhas, 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 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
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 Maria Amália Gomes dos Santos - 69 anos  
- Rua Aquilino Ribeiro-Arrifana-

Seu marido, 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.

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 Fernandes de Sousa - 94 anos  
- Rua Saul Eduardo Rebelo Valente-Arrifana-

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos 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

 José Pedro Soares da Costa - 38 anos  
- Rua das Arainhas-São Roque-

Seus pais, irmão, cunhada 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.

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

OS OLIVEIRENSES SABEM QUE PODEM CONTAR COM O SEU JORNAL.

18.º Aniversário Lutuoso - 15/01/2022 

José Ferreira 
da Costa Júnior 

- Cucujães -
No dia em que se completa o 18.º ani-
versário sobre o falecimento de José 
Ferreira da Costa Júnior, sua esposa, 
filhos, noras e netos, recordam com 
saudade este seu ente querido. Man
dam celebrar missa em sufrágio pela 
sua alma no próximo sábado, dia 15 de 
janeiro, pelas 18h00, na Igreja Paroqui
al de Cucujães.

7.º Aniversário Lutuoso - 15/01/2022 
Silvino Duarte Lopes 

- Madail -
No dia em que se completa o 7.º aniversário sobre o falecimento 
de Silvino Duarte Lopes, sua esposa, filha, e demais família e 
amigos, recordam com profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. Agradecem desde já as presenças amigas na missa em 
sua memória, que se irá celebrar no dia 15 de janeiro, sábado, 
pelas 18h45, na Igreja Matriz de Madail.

 Ilídio Ferreira dos Santos - 88 anos  
- Rua Central de Goda-Mozelos-

Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família vêm por este meio agra
decer a todas as pessoas que se dignem a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, que se realizam hoje, dia 11 de janeiro, pelas 11h00, na Igreja 
Paroquial de Cristo Rei da Vergada 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 realiza no próximo sábado, dia 15 
de janeiro, pelas 17h00, na Igreja Paroquial de Cristo Rei da Vergada.

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

 Ema Rosa da Silva Amorim - 91 anos  
- Rua João Correia-São João da Madeira-

Seu marido 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 realiza na próxima sexta-feira, dia 14 
de janeiro, 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 Augusta Ferreira da Costa - 91 anos  
- Bairro de Espadanal-S. João da Madeira -

Suas filhas, 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 amigas na 
liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se realiza amanhã, 
quarta-feira, dia 12 de janeiro, 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

 Laurentina Marques - 90 anos  
- Rua da Lomba-Milheirós de Poiares -

Suas filhas, 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 associaram 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se realiza amanhã, 
quarta-feira, dia 12 de janeiro, 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

 Carlos Manuel da Costa Assunção - 72 anos  
- Rua da Várzea-Arrifana -

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 gra
tidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio 
pela sua alma que se realiza hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro, 
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

2.º Aniversário Lutuoso - 30/12/2021 
José Ferreira da Silva

- Carcavelos-Santiago de Riba-Ul - 

Faz 2 anos que partiste; Ficou connosco a recordação; 
Tudo se tornou mais triste; Viverás no nosso coração

No dia em que se completa o 2.º aniversário sobre o falecimento 
de José Ferreira da Silva, sua família recorda, com profunda e 
eterna saudade, este seu ente querido.

27.º Aniversário Lutuoso - 15/01/2022

Porfírio da Silva Santos
- Santiago de Riba-Ul -

Faz 27 anos que partiste; Ficou connosco a recordação
Tudo se tornou mais triste; Viverás no nosso coração

No dia em que se completa o 27.º aniversário sobre o falecimento de 
Porfírio da Silva Santos, sua esposa recorda, com profunda e eterna 
saudade, este seu ente querido. Manda celebrar missa em sufrágio 
pela sua alma, no próximo sábado, dia 15 de janeiro, pelas 17h30, na 
Igreja Matriz de Santiago de Riba-Ul.
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CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.

Claudia Sofia de Almeida Rodrigues - 44 Anos
- Residente em Paris, sepultada em Carregosa - 

As cerimónias realizaram-se, em Carregosa, no passado dia 24 
de dezembro. A família agradece a todos os que de alguma forma 
se lhes associaram na dor assim como na missa do 7.º dia reali-
zada no passado dia 07 de janeiro, pelas 19h00, na Igreja Matriz 
de Carregosa.

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

Domingos da Silva Teixeira - 56 Anos
- Rua de Mirões-Cesar  - 

As cerimónias realizaram-se em Cesar no passado dia 30 de de-
zembro. A família agradece a todos os que de alguma forma se 
lhes associaram na dor assim como na missa do 7.º dia realizada 
no passado dia 05 de janeiro, pelas 19h30, na Igreja Matriz de 
Cesar.

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

Manuel Gomes Moreira de Pinho - 94 Anos
- Rua 10 de Maio-Fajões  - 

As cerimónias realizaram-se em Fajões no passado dia 31 de 
dezembro. A família agradece a todos os que de alguma forma 
se lhes associaram na dor assim como na missa do 7.º dia reali-
zada no passada 05 de janeiro, pelas 19h00, na Igreja Matriz de 
Fajões.

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

Manuel José da Rocha Gouveia - 64 Anos
- Costeira-Carregosa  - 

A família agradece uma vez mais a todos os que de alguma for-
ma se lhes associaram na dor assim como na missa do 7.º dia 
realizada no passado dia 07 de Janeiro, pelas 19h00, na Igreja 
Matriz de Carregosa.

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

Margarida Jesus Cruz Almeida - 87 Anos
- Rua Dona Eduarda Vasques-Carregosa  - 

As cerimónias realizaram-se em Carregosa no passado dia 27 de 
dezembro. A família agradece a todos os que de alguma forma se 
lhes associaram na dor assim como na missa do 7.º dia realizada 
no passado dia 07 de janeiro, pelas 19h00, na Igreja Paroquial 
de Carregosa.

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

Guiomar Pereira Ferreira - 77 Anos
- Besteiros-Travanca -

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 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

Alcides Soares da Costa - 80 Anos
- Faria de Cima-Vila de Cucujães-

Sua esposa, filhas, genros 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. Re-
novam 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

Diamantino da Costa Ribeiro - 74 Anos
- Vila Chã-São Roque-

Sua esposa, filhas e genros vêm, por este meio agrade cer a todas 
as pessoas que se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúne-
bres 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

Eduardo Gomes - 92 Anos
- Vila Chã-São Roque-

Sua esposa, filho, nora e neto 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. Re-
novam 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

Altino Pereira da Costa - 91 Anos
- Rua da Gândara-São Roque-

Seus filhos, noras, netas, netos e demais família 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 de Lurdes de Jesus Pereira da Silva - 62 Anos
- Rua Camilo Castelo Branco-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 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.

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

Áurea da Silva Reis - 91 Anos
- Rua Joaquim Moreira-Madail-

Sua família vem, 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 grati-
dão 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 Cidália Marques de Sousa - 84 Anos
- Graciosa-Loureiro-

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família, pro-
fundamente sensibilizados, vêm por este meio, participar a todas 
as pessoas o falecimento da sua ente-querida e o funeral realizado 
no dia 30 de dezembro. Agradecem a todos os que lhes manifesta-
ram 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

Manuel José Pinto Nunes - 78 Anos
- Aguincheira-Santiago de Riba-Ul -

Sua esposa, filhos, nora, 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 celebra na próxima quinta-feira, dia 13 de 
janeiro, pelas 19h00, na Capela do Senhor da Campa.

Maria Cecília Barbosa de Bastos - 91 Anos
- Carcavelos-Santiago de Riba-Ul-

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 associaram 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia.

João Carlos da Silva Almeida - 77 Anos
- Rua do Ferral-Vila de Cucujães-

Sua esposa, 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. Re-
novam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º 
dia que se celebra amanhã, quarta-feira, dia 12 de janeiro, pelas 
19h00, na Igreja da Vila de Cucujães.

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

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

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



21Terça-feira, 11 de janeiro de 2022NECROLOGIA

Faça-se assinanteFaça-se assinante
Ligue-nos:Ligue-nos:  256 609 087256 609 087

Maria Helena Fernandes Duarte - 72 Anos
- Rua das Fontaínhas-Azagães-Carregosa  - 

As cerimónias realizaram-se em Carregosa no passado dia 2 de 
Janeiro. A família agradece a todos os que de alguma forma se 
lhes associaram na dor assim como na missa do 7.º dia realizada 
a 07 de janeiro, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Carregosa.

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

1.º Aniversário Lutuoso - 08/01/20222 

Aldina de Freitas Lourenço
- Palmaz - 

Sua família recorda com saudade e agradece a todos quantos es-
tiveram presentes na missa em sufrágio pela sua alma, celebrada 
no passado dia 08 de janeiro, na Igreja Matriz de Palmaz.

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 da Costa Alves - 62 Anos
- S. João da Madeira - 

A família de António da Costa Alves, 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

Avelina Silva - 99 Anos
- Palmaz - 

A família de Avelina Silva, sensibilizada e reconhecida com todas 
as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu falecimen-
to 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 Altina de Almeida Martins - 92 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

A família  de Maria Altina de Almeida Martins, 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 da Glória Ferreira da Silva Pereira - 80 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

A família de Maria da Gloria Ferreira da Silva Pereira, sensibilizada e 
reconhecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquan-
do do seu falecimento e Missa de 7.º 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

Abílio Soares - 93 Anos
- Ossela - 

A família de Abílio Soares, 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

Fernanda Maria de Pina - 57 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

A família de Fernanda Maria de Pina, sensibilizada e reconhecida com 
todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu faleci-
mento e Missa de 7.º 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

 10.º Aniversário Lutuoso - 05/01/2022 

Armando Ferreira Amorim
- Cucujães -

No dia em que se completa o 10.º aniversário sobre o falecimento 
de Armando Ferreira Amorim, sua esposa, filhos, genro, nora e 
netos, recordam com profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. Agradecem a todos quantos estiveram presentes na mis-
sa em sufrágio pela sua alma que se celebrou no passado dia 05 
de janeiro, na Igreja Matriza de S. Martinho de Cucujães.

UM SÉCULO DE SERVIÇO PÚBLICO. UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

Albano da Mota Pinto - 64 Anos
- Ossela - 

A família de Albano da Mota Pinto, sensibilizada e reconhecida 
com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do 
seu falecimento e Missa de 7º. Dia.

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 Fernandes da Costa - 79 Anos
- Ossela - 

A família de Antonio Fernandes da Costa, sensibilizada e reconhe-
cida com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando 
do seu falecimento. Participa que a Missa de 7º. Dia será celebra-
da no próximo Sábado, pelas 19.00h, na Igreja 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

Laurinda Jesus Fernandes - 85 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

A família de Maria Jesus Fernandes, 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 terça-

-feira, pelas19h00, 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

Manuel Silva Pinho - 87 Anos
- Ossela - 

A família de Manuel Silva Pinho, 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 no 
próximo sábado, pelas 19h00, na Igreja 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

Maria Cidália da Costa Ferreira - 85 Anos
- Silvares-Macinhata da Seixa - 

A família de Maria Cidália da Costa Ferreira, 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 no próximo sábado, na Igreja 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
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CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.

Arlindo Resende de Bastos Coelho - 79 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Sua esposa, filhos, noras, genro, netos 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

Diamantino Gomes dos Santos - 83 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família agradecem reco-
nhecidamente, 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

Emília Soares Martins - 99 Anos
- Macinhata da Seixa - 

Seus filhos, nora, genros, 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

Maria Irene Dias - 88 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filhos, 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

Joaquim da Silva Moura - 79 Anos
- Lugar da Areosa-Pinheiro da Bemposta - 

Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família agradecem reco-
nhecidamente, 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

 

5.º Aniversário Lutuoso - 17/01/2022

Joaquim Manuel de Pinho Santos
- Cimo de Aldeia-Santiago de Riba-Ul -

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

No dia em que se completa o 5.º aniversário lutuoso sobre o fa-
lecimento de Joaquim Manuel de Pinho Santos, sua esposa, filha, 
genro, neta e demais família recordam com profunda e eterna 
saudade este seu ente querido.

 16.º Aniversário Lutuoso - 12/01/2022 
Mário dos Santos Correia 

 - Cucujães -

No dia em que se completa o 16.º aniversário sobre o falecimento de 
Mário dos Santos Correia, sua esposa e filhos recordam, com profun-
da e eterna saudade, este seu ente querido. Mandam celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma, no próximo dia 13 de janeiro, pelas 19h00, 
na Capela de Sta. Luzia, em Cucujães.

Faz 16 anos que partiste; ficou connosco a recordação; 
Tudo se tornou mais triste; viverás no nosso coração

 13.º Aniversário Lutuoso - 12/01/2022 
Amélia Pinho Costa 

 - Nogueira do Cravo -

No dia em que se completa o 13.º aniversário sobre o falecimento 
de Amélia Pinho Costa, seu marido, filhos e restante família recor-
dam-na com profunda e eterna saudade. Mandam celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma, no próximo sábado, dia 15 de janeiro, 
pelas 17h30, na Igreja Matriz de Nogueira do Cravo.

No dia em que se completa o 2.º aniversário 
lutuoso sobre o falecimento de Fernando 
Jesus Ferreira, sua esposa recorda com 
profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. Manda celebrar missa em sufrágio 
pela sua alma no próximo domingo, dia 16 
de janeiro, pelas 09h30, na Igreja Matriz de 
Pindelo. 

2.º Aniversário Lutuoso - 12/01/2022 

Fernando Jesus
Ferreira

- Pindelo -

 5.º Aniversário Lutuoso - 13/01/2022 

Emília Rodrigues da Costa 
 - Madail-

No dia em que se completa o 5.º aniversário sobre o falecimento 
de Emília Rodrigues da Costa, seus filhos recordam com profunda 
e eterna saudade este seu ente querido. Mandam celebrar missa 
em sufrágio pela sua alma no próximo domingo, dia 16 de janeiro, 
pelas 08h00 na Igreja Matriz de Madail.

5.º Aniversário Lutuoso - 07/01/2022 

António da Costa Bastos 
 - Lugar de Clavel-Travanca -

Cinco anos se passaram; Desde a tua “partida”
As saudades ficaram… Para sempre na nossa vida.

Sua esposa, filhos, noras, genro, netos e bisnetos recordam esta 
data com carinho e agradecem a todas as pessoas amigas que 
participaram na missa em sua memória. 

8.º Aniversário Lutuoso - 13/01/2022

Margarida de Jesus Tavares 
Mortágua

"Querida Mãe viverás para além da morte, por toda a nossa 
vida sempre serás lembrada para sempre Mãe querida"

Seus filhos recordam com saúdade por esse motivo, será celebra-
da missa no próximo dia 14 de Janeiro em Sainte Clothilde, Gene-
bra, Suiça e no Pinheiro da Bemposta. Familia Mortágua da Suiça.

Joaquim Lima Tavares - 86 Anos
- Lações de Baixo-Oliveira de Azeméis - 

Sua esposa, filhas, genros, netos, bisnetos e demais família agra-
decem reconhecidamente, a todas as pessoas que de alguma for-
ma 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 Alves Pinto - 57 Anos
- Lugar de Clavel-Travanca - 

Seus filhos, nora, genro, netas e demais família agradecem reconhecida-
mente, 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 sábado, dia 15 de janeiro, pelas 18:30 horas, 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

 5.º Aniversário Lutuoso - 01/01/2022 

José da Fonseca Nunes
- Besteiros -Travanca -

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

No dia em que se completa o 5.º aniversário sobre o falecimento de 
José da Fonseca Nunes, sua esposa, filhos, filhas, noras, genros, ne-
tos e bisnetos recordam com profunda e eterna saudade este seu ente 
querido. Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma na próxima 
quinta-feira, dia 13 de janeiro, pelas 18h30, na Capela de Besteiros.
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PARCEIROS PARA A DEMOCRACIA E A CIDADANIA.

APARTAMENTOS
em 

CONSTRUÇÃO
Várias Tipologias

Contacto:   
963 021 817

VENDE-SEFábrica 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

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO
Certifico, para efeitos de publicação, que, por escritura 
outorgada hoje, neste Cartório Notarial, lavrada a partir 
de folhas 22, no respectivo livro de notas 19-E, Walter 
Ferreira Bastos e mulher Vera Cristina Pinto Gonçalves, 
casados na comunhão de adquiridos, residentes na Rua 
das Norinhas, número 70, 3720-591 Ul, Oliveira de Aze-
méis, justificaram ser donos e legítimos possuidores, do 
veiculo automóvel ligeiro de marca Volkswagen, mod-
elo VW 21 Kastenwagen e de matrícula AV-62-80, com 
o registo de propriedade inscrito pela apresentação 171, 
de 15/07/1987 a favor da sociedade “Manuel Tavares Ro-
drigues & Irmãos, Lda”, NIPC 501566430, com sede em 
Aldas, Oliveira de Azeméis, já dissolvida e liquidada e com 
a respectiva matrícula cancelada, mas que não possuem 
qualquer título formal que legitime o domínio do mesmo e 
que lhes permita a dedução do trato sucessivo a partir da 
sociedade titular inscrita, já que o mesmo foi eles adquiri-
do por compra verbal, feita em dia que não podem pre-
cisar do mês de Outubro do ano de dois mil e um a Mário 
dos Santos Ferreira e mulher Palmira Ferreira Brandão 
dos Santos, casados na comunhão geral, residentes em 
Vila Cova, Santiago de Riba-Ul, Oliveira de Azeméis, os 
quais, por sua vez, o haviam adquirido por compra verbal, 
feita em dia que não podem precisar do mês de Setembro 
do mesmo ano a Severo Alves da Costa Santos, residente 
em Rebordões, Cucujães, Oliveira de Azeméis e que este, 
por sua vez, o tinha adquirido por compra verbal, feita em 
dia anterior do mesmo mês de Setembro do mesmo ano à 
mencionada sociedade titular inscrita.
Que, desde aquele mês de Outubro do ano de dois mil e um 
possuem efectivamente o dito veículo automóvel, sem qual-
quer interrupção, usufruindo o mesmo, conduzindo-o e go-
zando todas as utilidades por ele proporcionadas, praticando 
os actos normais de conservação e defesa da propriedade, 
com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhe-
cidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa 
fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente porque sem 
violência, contínua e publicamente, à vista e com conheci-
mento de toda a gente, agindo sempre por forma correspon-
dente ao exercício pleno do direito possuído, sem oposição, 
embargo ou estorvo de quem quer que seja.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, 

adquiriram o identificado veículo automóvel por usucapião.
Cartório Notarial em Oliveira de Azeméis do Notário Rui 
Miguel da Costa Leite, sito na Rua 16 de Maio, 127-E, r/c 
sul nascente, em 07/12/2021.

O Notário,
Conta Registada sob o nº 1089/003/2021.
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Casinha

Cartório Notarial Santa Maria da Feira
Paula Cristina Dias de Sá

Notária
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura 
do dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e vinte e um, 
lavrada a folhas 33 do Livro 35-M, deste Cartório, VÍTOR 
MANUEL OLIVEIRA RODRIGUES e mulher OLGA 
CRISTINA MACEDO FERREIRA RODRIGUES, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais re-
spectivamente da freguesia de São Vicente Pereira Jusã, 
concelho de Ovar e da freguesia de Mosteirô, concelho de 
Santa Maria da feira, residentes na Rua do Calvário, n.º 342, 
na União de Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô, 
concelho de Santa Maria da Feira, contribuintes 189350377 
e 192750275, declaram que são donos e legítimos pos-
suidores, com exclusão de outrém, dos seguintes prédios, 
sitos no lugar de Faria de Baixo, na Rua dos Sapateiros, n.º 
66, freguesia de Vila de Cucujães, concelho de Oliveira de 
Azeméis:
Um - prédio urbano, composto por casa térrea e quintal com 
ramada, com a área coberta de oitenta e oito metros quadra-
dos e a área descoberta de quinhentos metros quadrados, 
a confrontar do norte com Abel Portal, do sul com Custódio 
de Almeida Costa, do nascente com Alfredo Costa Sol e do 
poente com Firmino Rodrigues Formigal, inscrito na matriz 
predial, a favor de Alberto Francisco Alves da Silva, Cassia 
Emília Alves da Silva, e António Ferreira da Silva - Cabeça de 
Casal da Herança de, sob o artigo 914.
Dois - prédio rústico, composto por cultura, com a área de 
duzentos e noventa metros quadrados, a confrontar do norte 
com Abel Portal, do sul com Custódio de Almeida Costa, do 
nascente com Alfredo Costa Sol e do poente dom Firmino 
Rodrigues Formigal, inscrito na matriz predial, a favor de Al-
berto Francisco Alves da Silva, Cassia Emília Alves da Silva, 
e António Ferreira da Silva - Cabeça de Casal da Herança 
de, sob o artigo 2356.

Que ambos os prédios se encontram omissos na Conser-
vatória do Registo Predial de Oliveira de Azeméis.
Que estes prédios advieram à posse dos justificantes, por 
compra verbal a Alberto Francisco Alves da Silva, divorciado, 
residente na Rua Carijós, n.º 51, casa 2, Méier, Rio de Ja-
neiro, Brasil, Cassia Emília Alves da Silva casada com Elipe 
Montenegro Moura sob o regime brasileiro da comunhão 
parcial de bens, residente na Rua Pedro de Carvalho, n.º 
68/502b, Méier, Rio de Janeiro, Brasil, e António Ferreira da 
Silva, viúvo, residente que foi na Rua do Calvário, n.º 342, 
freguesia de Mosteirô, concelho de Santa maria da Feira, em 
data que não podem precisar do ano de mil novecentos e no-
venta e nove, transmissão esta meramente verbal, inexistin-
do portanto qualquer título formal que a possa comprovar.
Que desde essa data, de mil novecentos e noventa e nove, 
têm os justificantes possuído os ditos prédios em nome 
próprio e sem a menor oposição de quem quer que seja, 
desde o seu início, posse que sempre exerceram sem inter-
rupção e ostensivamente, à vista e com conhecimento de 
toda a gente e traduzida na habitação da casa e conserva-
ção do prédio urbano, e, no amanho da terra, na recolha dos 
frutos do prédio rústico, bem como em todos os demais actos 
materiais de fruição, sendo, por isso, uma posse pacífica, 
porque exercida sem violência, contínua e pública.
Como esta posse assim exercida, durante mais de vinte 
anos, o foi sempre de forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade, acabaram por adquirir os prédios por 
usucapião, que invocam para justificar o direito de proprie-
dade para fins de registo predial, dado que este modo de 
aquisição não pode ser comprovado extrajudicialmente de 
outra forma.
Que, desta forma, justificam a aquisição dos aludidos 
imóveis por usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.
Cartório Notarial em Santa Maria da Feira da Licenciada 
Paula Cristina Dias de Sá, sito à Rua São Nicolau, n.º 50, 
na União das freguesias de Santa Maria da feira, Travanca, 
Sanfins e Espargo, concelho de Santa Maria da Feira, aos 
22 de Dezembro de 2021.
A Notária,
Assinatura Ilegível
Registo n.º 2 Factura/Recibo n.º 2021005/1882
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9.º Aniversário Lutuoso - 09/01/2022

Sérgio Manuel Tavares 
Fernandes

- Cidacos-Oliveira de Azeméis -

A tua lembrança continua
Viva e presente nas nossas vidas

e nunca irá desaparecer
Deus agora tem-te em seus braços, 
mas nós ter-te-emos eternamente 

nos nossos corações...

Teus pais e família. Descansa em paz. 

Que o tempo seja capaz 
de transformar a dor da

 perda em saudade serena

No dia 15 de janeiro em que se completo dois 
anos do seu falecimento, sua esposa e família 
mandam rezar missa pelo seu ente querido, 
pelas 17h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

2.º Aniversário Lutuoso - 15/01/2022 

Joel Cândido da 
Silva Gaspar

- Outeiro-Pindelo -

5.º Aniversário Lutuoso - 08/01/2022
Gracinda da Silva 
- Ferral-Vila de Cucujães -

5 anos se passaram, desde a tua partida,
As saudades ficaram, para sempre na nossa vida.

No dia em que se completa o 5º aniversário do seu falecimento, seus 
filhos, filhas, netos, netas, genros e noras, recordam-na com pro-
funda saudade e amor. Celebrou-se missa pela sua alma, segunda-
feira, dia 10 de janeiro, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Cucujães.

 
7.º Aniversário Lutuoso - 15/01/2022 

Adosinda Almeida Alves 
 - Samil-S. Roque -

No dia em que se completa o 7.º aniversário sobre o falecimento 
de Adosinda Almeida Alves, seu marido, filhos, noras, netos, bis-
netos e restante família, recordam com saudade este seu ente 
querido.




