
NECROLOGIA

UMA RELAÇÃO DE AFETO COM OS OLIVEIRENSES.

 

Estarás sempre presente 
no nosso coração

No dia em que se completa o 7.º aniversário 
sobre o falecimento de Gracinda de Almeida 
Sá, seu marido, filhos, netos e bisnetos re-
cordam-na com profunda e eterna saudade. 
Mandam celebrar missa no dia 04 de junho, 
pelas 17h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

7.º Aniversário Lutuoso - 02/06/2022

Gracinda
de Almeida Sá 

- Outeiro-Pindelo -

“Aqueles que amamos nunca morrem, 
apenas partem antes de nós”

Sua filha, genro e restante família recordam com profunda e 
eterna saudade este seu ente querido.

5.º Aniversário Lutuoso - 01/06/2022

Ilídia Augusta Oliveira 
- Macinhata da Seixa -

Maria Carminda Martins de Pinho - 71 Anos
- Outeiro-Pindelo-Oliveira de Azeméis -

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dig-
naram a tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra for-
ma se lhes associaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia de 7º dia, em sufrágio pela sua alma 
a realizar hoje, terça-feira, dia 31 de maio, pelas 19h30, na Igreja 
Matriz de Pindelo.

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

Américo Fernandes Azevedo - 99 Anos  
- Rua Martir São Sebastião-Carregosa -

As cerimónias realizaram-se Carregosa no passado dia 30 de 
maio.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes as-
sociaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 03 de junho, 
pelas 19h30, na Igreja Matriz de Carregosa.

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

 
Manuel Rodrigues - 93 Anos  

- Rua Caminho da Santa-Teamonde-Carregosa -
As cerimónias realizaram-se, em Carregosa, no passado dia 28 
de maio.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes as-
sociaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 03 de Junho 
pelas 19h30h, na Igreja Matriz de Carregosa.

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

 
Maria Margarida Pereira - 90 Anos  

- Rua D. Manuel II-Carregosa -
As cerimónias realizaram-se, em Carregosa, no passado dia 29 
de maio.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes as-
sociaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 03 de Junho 
pelas 19h30, na Igreja Matriz de Carregosa.

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

 
Maria de Fátima Rosa Ferreira - 67 Anos  

- Rua da Gândara-Cesar -
As cerimónias realizaram-se, em Cesar, no passado dia 28 de 
maio.
A família agradece a todos os que de alguma forma se lhes as-
sociaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 03 de junho, 
pelas 19h30, na Igreja Matriz de Cesar.

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

Maria Augusta Rodrigues - 97 Anos
- Pinhão-Pindelo-Oliveira de Azeméis -

Sua família vem por este meio agradecer a todos quantos se dig-
naram a tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de outra 
forma se lhes associaram na dor. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia de 
7º dia, em sufrágio pela sua alma a realizar na próxima terça-feira 
dia 07 de junho, pelas 19h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

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

Joaquim da Graça Gomes da Costa - 63 Anos
- Oliveira de Azeméis - 

Sua esposa, filhos, noras, netos 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 4), pelas 17:30 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

José de Jesus Correia - 89 Anos
- Lugar de Tugilde-Pinheiro da Bemposta

(Sepultado em Palmaz)
Seus filhos, noras, genros, netos 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 04 de junho, pelas 17h00, na Igreja Matriz de Palmaz.

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

Vitor Manuel Ferreira Lemos - 78 Anos
- Santiago de Riba-Ul - 

Sua esposa, filha, genro, netos 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 quinta-feira, dia 02 de junho, pelas 19h00, na Capela do Senhor 
da Campa, em Santiago de Riba-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

9.º Aniversário Lutuoso
Arnaldo Correia da Costa

- Santiago de Riba-Ul -
No dia em que se completa o 9º aniversário sobre o seu faleci-
mento, seus filhos, noras e netos recordam com profunda e eterna 
saudade e mandam celebrar missa em sua memória na próxima 
quinta-feira dia 2 de junho, pelas19h00, na Capela do Senhor da 
Campa.

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

Margarida Celeste Soares Martins - 93 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Margarida Celeste Soares Martins , sensibilizada e 
reconhecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas 
aquando do seu falecimento. Participa que a  Missa de 7º dia será 
celebrada quinta-feira dia 02 de junho, pelas 19h00, no Salão Pa-
roquial 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

Maria Alice de Andrade Nunes - 93 Anos
- Santiago de Riba-Ul -

A família de Maria Alice de Andrade Nunes, 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 celebrada quinta-feira, dia 02 
de junho, pelas 19h00, na Capela do Senhor da Campa. 
A todos a nossa eterna gratidão.

Funerária José Pina Lda. - Praça José da Costa n.º 107 – 3720-217 -Oliveira de Azeméis  - R. Visconde n. 2259 – 
3700-269 S. João da Madeira - Tel. 919743670 e 256682116 - E-mail: funerariajosepina@hotmail.com

Rui Manuel do Amaral Osório Nunes da Silva - 60 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Rui Manuel do Amaral Osório Nunes da Silva , sen-
sibilizada 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



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

Faça-se Faça-se 
assinanteassinante
Ligue-nos:Ligue-nos: 256 609 087256 609 087

Paulo Alexandre Santos da Costa - 51 anos
- Rua Fundo de Vila-São João da Madeira -

Sua esposa, fi lho e demais família vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignem a tomar parte das ceri mónias fúnebres, que se 
realizam hoje, terça-feira, dia 31 de maio, pelas 16h00, na Capela Mor-
tuária junto da Igreja Matriz de S. João da Madeira 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 
sexta-feira, dia 03 de junho, 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

José da Silva António - 80 anos
- Rua Francisco Sá Carneiro-Sanfi ns -

Seus fi lhos, noras, netos, bisnetos e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignem a tomar parte das ceri-
mónias fúnebres, que se realizam amanhã, quarta-feira, dia 01 de junho, 
pelas 16h00, 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 no 
próximo sábado, dia 04 de junho, pelas 17h00, 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

Fernanda da Silva Freitas - 60 anos
- Rua Eng. Arantes de Oliveira-São João da Madeira -

Seus irmãos, 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 na próxima sexta-feira, dia 03 
de junho, 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

Ana Martins - 98 anos
- Rua das Águas-São João da Madeira -

Seus 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 na próxima quinta-feira, dia 02 de junho, 
pelas 19h00, em Fajões.

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 Amélia Vieira Monteiro - 79 anos
- Gestosa-Escariz-Arouca -

Seu companheiro, fi lhos, genro, nora, netos, bisnetos e demais famí-
lia 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 03 de junho, pelas 19h00, em Escariz.

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 de Sousa Soares - 62 anos
- Rua do Mato D'Arca-Cesar -

Sua mãe, irmãos, 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 amanhã, 
quarta-feira, dia 01 de junho, 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

Maria Ilidia de Matos - 85 anos
- Rua Conde Dias Garcia-São João da Madeira -

Suas fi lhas, 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 liturg-
ia 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

s

5.º Aniversário Lutuoso - 31/05/2022

José Martinho Moreira 
Azevedo

Ao longo de todos os dias é difícil entender
Porque saíste das nossas vidas tão

 repentinamente
Sem que em momento algum o fi zesse prever.

Que de um dia para o outro iríamos deixar
De te poder acompanhar, escutar e abraçar.

Simplesmente porque a vida nos decidiu afastar.
A saudade é uma forte dor cravada no peito

que teima em permanecer, 
é um vazio constante que só com as 

tuas lembranças, conseguimos preencher.
Eterna saudade de esposa, fi lhos, nora e neta.

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 Maria Azevedo da Silva Pinho Pereira - 55 Anos
- Rua Alexandre Herculano-São João da Madeira -

Seu marido, fi lhos e demais família vêm, por este meio agrade cer a 
todas as pessoas que se dignem a tomar parte nas cerimónias fúne-
bres que se realizam hoje, terça-feira, dia 31 de maio, pelas 17h00, na 
Capela do Senhor da Campa, Santiago de Riba-Ul, ou que, de outra 
forma, se lhes associem na dor. Renovam profunda gratidão pelas pre-
senças amigas na liturgia do 7.º dia que se realiza no próximo sábado, 
dia 04 de junho, pelas 17h30, na Igreja de Santiago de Riba-Ul.

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

Maria Fernanda Nunes de Andrade - 85 Anos
- Figueiredo-Santiago de Riba-Ul -

Seu marido, fi lhos, 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 associaram 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7.º dia que se realiza na próxima quinta-feira, dia 02 de 
junho, pelas 19h00, na Capela do Senhor da Campa.

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