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

Ângelo de Almeida Tavares - 73 Anos
- Costa-Vila de Cucujães -

Sua esposa, filhas, genros e neta 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

Natália da Silva Ferreira Borges - 87 Anos
- Margonça-Vila de Cucujães -

Sua filha, genro 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. 
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

Fernanda Moreira da Silva - 73 Anos
- Faria de Baixo-Vila de Cucujães -

Seu marido, 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 que se celebra na próxima sexta-feira, dia 28 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

 Carlos da Silva Rocha - 88 anos  
- Travessa Mártir São Sebastião-Cesar -

Seus filhos, genro, nora, netos, bisneto 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 25 de janeiro, 
pelas 16h30, na Capela Mortuária de Cesar 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 
sexta-feira, dia 28 de janeiro, 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

Fernando Manuel Correia da Costa - 53 Anos
- Ossela - 

A família de Fernando Manuel Correia da Costa, sensibilizada e 
reconhecida com todas as provas de carinho e pesar recebidas 
aquando do seu falecimento e Missa de 7º dia.

A todos a nossa eterna gratidão.

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

Idalina Marques de Almeida - 81 Anos
- Rossas-Arouca - 

A família de Idalina Marques de Almeida, sensibilizada e reconheci-
da com todas as provas de carinho e pesar recebidas aquando do 
seu falecimento e Missa de 7º. Dia.

A todos a nossa eterna gratidão.

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

Marco António do Carmo Barbosa 
dos Santos - 40 Anos

- Oliveira de Azeméis - 

A família de Marco António do Carmo Barbosa dos Santos, 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

 Augusto Henriques da Silva - 74 anos  
- Rua da Baganha-Fajões -

Sua esposa, filhas, genros, netos 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 25 de janeiro, pelas 
17h00, na Igreja Matriz de Fajões 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 quarta-feira, dia 02 de 
fevereiro, 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

 Custódia de Almeida - 96 anos  
- Travessa do Souto-Vale -

Seus filhos, genros, 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 hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro, pelas 
15h30, na Igreja Matriz do Vale 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 sexta-feira, dia 
28 de janeiro, pelas 19h15, no Vale.

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 Vítor de Oliveira (Tono Mamelor) - 90 anos  
- Rua Prof. Vicente Reis-Arrifana -

Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar 
parte das ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes 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 28 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

 José Luís Mendes - 73 anos  
- Av. Dr. Renato Araújo-S. João da Madeira -

Sua esposa 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 29 de janeiro, 
pelas 19h00, em Loureiro.

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

 Jaime Alcides Vasconcelos Pedrosa de Moura - 75 anos  
- Rua Dr. Eduardo Vaz-Santa Maria da Feira -

Sua esposa, filhos, nora, 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 associaram 
na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturg-
ia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra no próximo 
sábado, dia 29 de janeiro, 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

 Vitorino Ferreira da Silva - 97 anos  
- Rua Velha-Santa Maria da Feira -

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetas 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 29 de 
janeiro, 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

 Manuel da Costa Santos - 81 anos  
- Rua Travessa Bairro do Sol-Pigeiros -

Sua esposa, 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 presenças amigas na liturgia do 
7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra amanhã, quarta-feira, dia 
26 de janeiro, pelas 18h00, em Pigeiros.

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

 Dolores Gomes Moutinho - 96 anos  
- Rua 5 de Outubro-São João da Madeira -

Seus filhos, nora, netos, bisnetos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram a tomar 
parte das ceri mónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças 
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 de Jesus Estrela - 78 anos  
- Rua Dr. José Francisco da Silva Lima-Vilarinho-Cesar -

Seu marido, filhos, nora, 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 26 de 
janeiro, 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
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CORREIO DE AZEMÉIS centenário. SOMOS A FORÇA DA NOSSA AUDIÊNCIA.

Orlando Oliveira de Almeida - 87 Anos
- Costa Má-São Roque-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 for
ma 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

 20.º Aniversário Lutuoso - 26/01/2022 

Maria José Leite dos Santos Pinho
- Pindelo -

Seus filhos, netos e demais família recordam com profunda 
saudade este seu ente querido, pela passagem do 20.º an
iversário sobre o seu falecimento.
Participam que se celebrará missa em sufrágio pela sua alma 
no dia 27 de janeiro, pelas 19h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

 4.º Aniversário Lutuoso - 30/01/2022 

Eugénia Rosa de Jesus 
 - Rua do Outeiro-Pindelo -

No dia em que se completa o 4.º aniversário lutuoso sobre o faleci
mento de Eugénia Rosa de Jesus, sua filha Glória, genro e netos 
recordam com profunda e eterna saudade este seu ente querido.
Mandam celebrar missa em sufrágio pela sua alma, no próximo do
mingo, dia 30 de janeiro, pelas 09h30, na Igreja Matriz de Pindelo.

13.º Aniversário Lutuoso - 27/01/2022 

Abílio Rodrigues dos Santos 
 - Oliveira de Azeméis -

Porque o teu exemplo de vida, de edução, de cavalheirismo, 
de amor aos outros não é possível de esquecimento, há 

vidas como a tua que perdura na memória de todos muito 
para além da partida... perdura para todo o sempre!

Dos filhos, netos e bisnetos.

3.º Aniversário Lutuoso - 26/01/2022 

Eduardo Pereira 
Santiago 

- S. Martinho da Gândara-O. Azeméis -

Pai, trê anos se passaram
A tua lembrança continua viva e presente nas 

nossas vidas e nunca irá desaparecer.
No dia em que se completa o 3.º aniversário sobre 
o falecimento de Eduardo Pereira Santiago, sua fil
ha, genro, netos e bisnetos recordam com profunda 
e eterna saudade este seu ente querido. Mandam 
celebrar missa em sufrágio pela sua alma no próxi
mo sábado, dia 29 de janeiro, pelas 19h30, na Ca
pela de S. Lázaro.

 25.º Aniversário Lutuoso - 28/01/2022 

Manuel António Silva Lopes
- Figueiredo de Baixo-Pinheiro da Bemposta -

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 25.º aniversário sobre o falecimento 
de Manuel António Silva Lopes, sua família recorda, com profunda e 
eterna saudade, este seu ente querido. Manda celebrar missa em su
frágio pela sua alma, na próxima sextafeira, dia 28 de janeiro, pelas 
18h00, na Igreja Matriz do Pinheiro da Bemposta.

CORINA DO NASCIMENTO 
PINHO AMARAL

15 anos de uma saudade sem fim

Já 15 anos passaram
Mas foi ontem que  partiste
A saudade é sempre igual
A dor teima e não desiste              

Quisera dizerte agora
Que já não me sinto triste
Mas, de novo, outra partida
Aumentou a dor que existe         

E sem vocês a meu lado                                     
Meu coração não resiste
Minha Mãe te peço agora
Não deixes que me despiste                      
                      

21.04.1912
21.01.2007

3.º Aniversário Lutuoso - 29/01/2022

Maria da Conceição Ferreira Freitas
- Troviscal-Ul -

"O sentimento é que a saudade vai ser eterna, 
mas sei que um dia ainda nos vamos reencontrar"

No dia em que se completa o 3.º aniversário sobre o seu faleci
mento, sua filha, genro e neto recordam com saudade este seu 
ente querido.

 8.º Aniversário Lutuoso - 30/01/2022 
Fernando Tavares de Oliveira (Leira) 

 - Oliveira de Azeméis -

Com saudade da tua esposa, filhos, genro, nora e netos...

Hoje (dia 30) completamos oito anos sem ti! Tanta falta nos fazes!
Tanta saudade, tanta dor nos causa a tua partida!

Mesmo sem te vermos, sentimos em nossos corações a certeza
de que continuas aqui, pois a tua presença é sentida em todos

os momentos das nossas vidas. 
Amar-te-emos para sempre!

Rosa Marques da Silva - 88 Anos
- Vidigueira-Loureiro -

Seus filhos, noras, netos profundamente sensibilizados, vêm por 
este meio, participar a todas as pessoas o falecimento da sua 
ente querida e o funeral realizado no dia 24 de janeiro.
Agradecem a todos os que lhes manifestaram 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

Maria Amélia Soares da Costa - 93 Anos
- Lugar do Cruzeiro-Oliveira de Azeméis - 

Seus filhos, nora, genro, neto 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

Fernando Soares Ferreira - 92 Anos
- Pinheiro da Bemposta - 

Seu filho, nora, netos e demais família agradecem reconhecidamente, 
a todas as pessoas que de alguma forma fizeram chegar palavras de 
muito conforto, no falecimento do nosso ente querido, ou que de outra 
forma lhes manifestaram o seu pesar, assim como na missa do 7º dia, 
que será celebrada sextafeira, dia 28 de janeiro, pelas 18h00, na Igre
ja 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

Maria Marques da Silva - 88 Anos
- Lugar de Figueiredo de Baixo-Pinheiro da Bemposta - 

Seus filhos, noras, 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

Este espaço
pode ser 

seu
Contate-nos: 
256 609 087




