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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

 

 2.º Aniversário Lutuoso - 15/04/2022 

Maria Amélia Silva Correia Gonçalves 
 - Cucujães -

No dia em que se completa o 2.º aniversário sobre o falecimento 
de Maria Amélia Silva Correia Gonçalves, seu marido e filhos re-
cordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido. 
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma, no próximo dia 
18 de abril, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Cucujães.

 18.º Aniversário Lutuoso - 06/04/2022 
José Maria Pinto Almeida 

 - Nogueira do Cravo -
Não importa quanto tempo passa da tua memória

Continuará sempre viva nos nossos corações

No dia em que se completa o 18º aniversário sobre o  seu falecimento, 
sua família recordam-no com profunda e eterna saudade. Mandam 
celebrar missa em sufrágio da sua alma no dia 10 de abril, pelas 
10h30, na Igreja Matriz de Nogueira do Cravo.

2.º Aniversário Lutuoso - 14/04/2022 

Maria Custódia de Pina Teixeira 
Mais um ano se passou...  o tempo não levou a saudade de ti, 

nem esquecemos a dor de te ver partir.
Partiste e esta saudade eterna ficou para lembrar que as 

memórias e o amor nem a morte consegue roubar. 
De ti, guardamos a saudade mais bonita.

Missa de aniversário lutuoso será realizada dia 14 abril às 19h00.

Maria Filomena 
Azevedo Santos

Na passagem do 17.º aniversário do 
falecimento do seu ente querido, a sua 
família, recorda esta data com muita 
saudade.

17.º Aniversário Falecimento

29-05-1967
14-04-2005

 14.º Aniversário Lutuoso - 15/04/2022 

Rosa Cristina Paiva Dias 
 - Nogueira do Cravo -

No dia em que se completa o 14.º aniversário sobre o seu faleci-
mento, seus pais, irmã e genro recordam com profunda e eterna 
saudade este seu ente querido. Mandam celebrar missa pelo suf-
rágio à sua alma no próximo sábado, 17 de abril, pelas 08h00, na 
Igreja Matriz de Nogueira do Cravo.

Dolores Ferreira - 94 Anos
- Rua da Restauração-Chão da Silva-Carregosa - 

As cerimónias realizaram-se, em Carregosa, no passado dia 
08 de abril.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes 
associaram na dor.

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

Manuel de Oliveira Castro - 94 Anos
- Praça da Alumieira-Loureiro - 

Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos 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 06 de abril.Agradecem a todos os que lhes manifestaram 
condolências ou que de outra forma lhes manifestaram o seu pesar. 
Para todos a sua profunda gratidão. 

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

5.º Aniversário de Falecimento - 11/04/2022

Manuel Pires Rodrigues de Sá 
- Abelheira-Oliveira de Azeméis -

“A saudade existe não porque estamos longe,  
mas porque um dia estivemos juntos.”

No dia em que se completa o 5.º aniversário sobre o falecimento 
de Manuel Pires Rodrigues de Sá, seus filhos, genros, noras e 
netos recordam-no com profunda e eterna saudade. 

Maria Dias de Resende - 91 Anos
- Fonte Joana-Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, filhos, noras, 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 Celeste Gonçalves Pereira - 80 Anos
- Lações de Cima-Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, irmãos, sobrinhos 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

José Fontoura Soares - 90 Anos
- Curval-Pinheiro da Bemposta - 

Sua esposa, filhos, nora, genros, 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, ou que 
de outra forma lhes manifestaram o seu pesar, assim como na missa do 7º 
dia que será celebrada quarta-feira, dia 13 de abril, pelas 18h00, na Igreja 
Matriz do Pinheiro da Bemposta.

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

Cremilda Pinho Ferreira da Silva - 74 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Seu marido, afilhado, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais fa-
mília agradecem reconhecidamente, a todas as pessoas que de alguma 
forma fizeram chegar palavras de muito conforto, no falecimento do nosso 
ente querido, ou que de outra forma lhes manifestaram o seu pesar, assim 
como na missa do 7º dia que será celebrada, quarta-feira, dia 13 de abril, 
pelas 19h00, no Salão Paroquial de Oliveira de Azeméis.

Agência Funerária Beira-Mar – Rua Conde Santiago de Lobão, n.º 230 – Oliveira de Azeméis
Velório: Rua António Pinto de Carvalho, nº 149 (Farrapa) - OAZ

Telf.: 256 682 905 * Telm.: 917 533 018 / 912 340 749 / 918 961 969

Adelina Rosa Fernandes - 85 Anos
- Porto de Carro-Oliveira de Azeméis - 

Seus sobrinhos 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 mani-
festaram o seu pesar, assim como na missa do 7º dia que será celebrada, 
quarta-feira, dia 13 de abril, pelas 19h00, no Salão Paroquial de Oliveira 
de Azeméis.

Agência Funerária Beira-Mar – Rua Conde Santiago de Lobão, n.º 230 – Oliveira de Azeméis
Velório: Rua António Pinto de Carvalho, nº 149 (Farrapa) - OAZ

Telf.: 256 682 905 * Telm.: 917 533 018 / 912 340 749 / 918 961 969

Maria Alice Ribeiro França - 92 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Maria Alice Ribeiro França , sensibilizada e reconheci-
da com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do 
seu falecimento. Participa que a Missa de 7º. Dia será celebrada 
quarta-feira, dia 13 de abril, 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

Francisco Marques de Lima - 79 Anos
- Escusa de Baixo-Branca -

Sua esposa: Maria Odete Marques Malveira, seus filhos: Maria Isabel Malveira Marques, José 
Carlos Marques de Lima, Paulo Sérgio Marques de Lima, noras, genro, netos e demais família 
comunicam o falecimento do seu ente querido. Agradecem a todas as pessoas que participaram 
no funeral que se realizou no dia 11 de abril, na Igreja Matriz da Branca. Comunicam e agrade-
cem a todas as pessoas que possam vir a comparecer na missa de sétimo dia, por sua alma, que 
se realiza no dia 13 de fevereiro de 2022, pelas 19.00 horas, na Igreja Matriz da Branca. Agra-
decem ainda a todas as pessoas que pelas mais diversas formas e mesmo à distância, dada a 
situação provocada pela pandemia da Covid19 em que vivemos, se uniram e acompanharam 
este momento de dor, vêm por este  meio expressar a sua mais profunda gratidão por este gesto.

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



PARCEIROS PARA A DEMOCRACIA E A CIDADANIA.

Noé Ferreira de Pinho - 82 anos
- Rua do Sol-Arrifana -

Seus fi lhos, genro, noras, netos, bisneta 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 12 de abril, 
pelas 17h30, na Igreja Matriz de Arrifana 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 
terça-feira, dia 19 de abril, 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 Emília Tavares - 89 anos
- Av. Dr. Francisco Sá Carneiro-Santa Maria da Feira -

Sua fi lha, genro, netas 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 12 de abril, pelas 16h00, na Capela 
Mortuária de Santa Maria da Feira 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 terça-feira, 
dia 19 de abril, pelas 18h30, em Santa Maria da Feira.

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 Manuel de Campos Fernandes - 60 anos 
- Rua Cai Água-Mosteirô -

Sua esposa, fi lhos, nora, 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 12 de abril, 
pelas 11h00, na Capela Mortuária de Sanfi ns ou que de outra forma se 
lhes associem 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 quinta-feira, dia 14 de abril, pelas 19h00, em Sanfi ns.

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 Salgado de Araújo - 67 anos 
- Rua Eça de Queirós-Nogueira do Cravo -

Sua esposa, fi lhos, genros, nora, netos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar parte 
das ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes associaram 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturg-
ia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra na próxima 
terça-feira, dia 19 de abril, 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

Pedro Gomes de Oliveira - 90 anos 
- Rua Manuel Menina-Macieira de Sarnes -

Seus fi lhos, noras, netos e demais família vêm por este meio agradec-
er 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 13 de 
abril, 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 Nazaré de Resende Ribeiro - 86 anos 
- Travessa da Serra-Milheirós de Poiares -

Seus fi lhos, 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 presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, quarta-feira, dia 13 de 
abril, 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

Manuel Correia Grave - 90 anos 
- Rua Nova-Espargo -

Seus 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 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 12 de abril, 
pelas 19h00, em Espargo.

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 de Almeida Silva - 65 anos 
- Rua de Fafi ão-Romariz -

Sua esposa, fi lhas, 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




