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AO SERVIÇO DE TODOS OS OLIVEIRENSES.

Este espaço
pode ser 

seu
Contate-nos: 
256 609 087

Gracelina Dias Trindade - 79 anos  
- Rua Terras Santa Maria-Arrifana -

Seus filhos, genro, nora, netos e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 05 de abril, pelas 17h00, 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 12 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

EXTRACTO                                                                                                                                              
Cartório Notarial da Lic. Alexandra Manuela Lemos do 

Vale Lopes, sito em Sever do Vouga 
Certifico narrativamente para efeitos de publicação, que no 
dia um de abril de dois mil e vinte e dois, foi outorgada neste 
Cartório uma escritura de Justificação Notarial, exarada a fol-
has 106 e seguintes do Livro de Notas para Escrituras Diver-
sas número 164 V, na qual, FIRMINO JOSÉ FERNANDES 
DA COSTA, divorciado, natural da freguesia de Couto de Es-
teves, concelho de Sever do Vouga, habitualmente residente 
na Rua das Carvalhas, n.º 29, lugar de Salgueiro, fregue-
sia de Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis; CLÁUDIA 
MANUELA FERNANDES DA COSTA, divorciada, natural 
da freguesia de Couto de Esteves, concelho de Sever do 
Vouga, habitualmente residente na Rua Fonte do Carvalho, 
n.º 185, freguesia da União das Freguesias de Oliveira de 
Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e 
Madaíl, concelho de Oliveira de Azeméis, esat por si e ainda 
na qualidade de  procuradora de: PEDRO FERNANDES 
DA COSTA, casado com Sónia Maria Soares de Amorim 
Costa segundo o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de Couto de Esteves, concelho de Sever 
do Vouga, residente na Rua das Carvalhas, n.º 29, lugar de 
Salgueiro, freguesia de Ossela, concelho de Oliveira de Aze-
méis e de OLINDA FERNANDES DA COSTA SILVA, casa-

da com José Manuel Guerreiro da Silva segundo o regime 
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Arões, 
concelho de Vale de Cambra, residente na Rua das Carval-
has, n.º 29, lugar de Salgueiro, freguesia de Ossela, concelho 
de Oliveira de Azeméis declararam, que são donos e legí-
timos possuidores, com exclusão de outrem,  na proporção 
de um quarto indiviso para cada um deles, com exclusão de 
outrem, do prédio misto, composto a parte urbana por casa 
de habitação de rés-do-chão, primeiro andar, alpendre 
e quintal e a parte rústica por cultura e ramada, sito em 
Salgueiros, freguesia de Ossela, concelho de Oliveira de 
Azeméis, com a área total de treze mil oitocentos e um 
metros quadrados, tendo a parte urbana a área total de 
quatrocentos e sessenta e um metros quadrados, sendo 
a área de implantação do edifício de cento e doze metros 
quadrados e a área de superfície descoberta de trezentos 
e quarenta e nove metros quadrados  e a parte rústica a 
área de treze mil trezentos e quarenta metros quadrados, 
a confrontar do Norte e do Poente com Caminho, do Sul com 
Manuel Soares, Joaquim Manuel da Silva Soares da Costa 
e Caminho e do Nascente com Manuel Soares e Caminho, 
inscrito na matriz sob o artigo urbano 959 e sob o artigo rústi-
co 2541, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Oliveira de Azeméis sob o número CENTO E CINQUENTA E 
DOIS, com o direito de propriedade ali inscrito a favor de Luís 

 José Leal de Araújo - 81 anos  
- Rua Monte Alegre-Fornos -

Sua esposa, filhos, genro, netos e demais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem a tomar parte das ceri mónias 
fúnebres, que se realizam hoje, terça-feira, dia 05 de abril, pelas 18h00, 
na Capela Mortária de fornos 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 segunda-feira, 
dia 11 de abril, pelas 19h00, em Fornos.

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 Júlia Teixeira de Sá - 77 anos  
- Rua Dr. Fernando Miranda-Santa Maria da Feira -

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 que se celebra na 
próxima sexta-feira, dia 08 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

 Celeste de Oliveira Gomes dos Santos - 80 anos  
- Rua Monte Forno-Arrifana -

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 que se celebra na 
próxima sexta-feira, dia 08 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

 Manuel dos Santos Moreira - 69 anos  
- Av. da Liberdade-São João da Madeira -

Seus 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 06 de abril, 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

 Lauro Valente da Costa Rebelo - 87 anos  
- Rua Ponte de Samil-Samil-S. Roque -

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 as-
sociaram na dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças ami-
gas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se celebra 
amanhã, quarta-feira, dia 06 de abril, 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 Luísa Ferreira Pinto - 89 anos  
- Rua Dom Dinis-Arrifana -

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 presenças 
amigas na liturgia do 7.º dia em sufrágio pela sua alma que se cel-
ebra hoje terça-feira, dia 05 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

 Inês Ferreira Vaz da Silva - 82 anos  
- Rua Jaime Afreixo-São João da Madeira -

Seu marido, filha, 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 hoje terça-feira, 
dia 05 de abril, 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

 Álvaro Alves da Silva - 89 anos  
- Rua das Cavadas-Milheirós de Poiares -

Seus filhos 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 celebra amanhã quarta-feira, dia 06 
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

 Fernanda da Costa Santos - 77 anos  
- Rua Santa Maria da Feira-São João da Madeira -

Sua filha, neto 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 hoje terça-feira, dia 05 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

 
José Clementino da Silva Costa - 83 anos  

- Rua 5 de Outubro-São João da Madeira -
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

Pintual da Costa, casado com Amélia Rosa Fernandes Mar-
tins, residente no lugar de Salgueiros, pela inscrição AP.UM 
de três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito. Que, 
contudo, a área correcta e efectiva da parte rústica é de dez 
mil quinhentos e dezassete metros quadrados e não a 
que consta da descrição predial e da inscrição matricial, e 
isto desde sempre, não tendo sofrido quaisquer alterações 
na sua configuração nem quaisquer desanexações, pois o 
identificado prédio sempre se encontrou devidamente de-
limitado, pelo que a descrição correcta do prédio é: Prédio 
misto, composto a parte urbana por casa de habitação de 
rés-do-chão, primeiro andar, alpendre e quintal e a parte 
rústica por cultura e ramada, sito em Salgueiros, fregue-
sia de Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis, com a 
área total de dez mil novecentos e setenta e oito metros 
quadrados, tendo a parte urbana a área total de quatrocen-
tos e sessenta e um metros quadrados, sendo a área de 
implantação do edifício de cento e doze metros quadrados 
e a área de superfície descoberta de trezentos e quarenta e 
nove metros quadrados  e a parte rústica a área de dez mil 
quinhentos e dezassete metros quadrados. Que adquiri-
ram a mencionada posse sobre o prédio acima identificado 
por doações verbais não tituladas, feitas pelos referidos titu-
lares inscritos e nele têm vindo a praticar os actos de posse.
Está conforme,
Cartório Notarial Privado de Sever do Vouga, um de abril de 
2022.
A colaboradora, com o número de inscrição 225/2, autor-
izada pela Notária Dra Alexandra Manuela Lemos do Vale 
Lopes, por autorização publicada em 31/12/2014, 1na 
ordem dos Notários,

(Maria Clara Leitão Florindo)
Registo nº 338/2022
Foi emitido recibo

(C.A. n.º 4927 de 05/04/2022)



22 Terça-feira, 05 de abril de 2022 ANÚNCIOS ÚTEIS

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

 

APARTAMENTOS
em 

CONSTRUÇÃO
Várias Tipologias

Contacto:   
963 021 817

VENDE-SE

Fábrica de Calçado em Oliveira de Azeméis

PRECISA-SE
1 acabadeira de 1ª

1 gaspeaderia de 1ª
1 colador de solas

Contacto: 912 729 686

Empresa de Iluminações Festivas, 
na Zona Industrial de Pindelo 

PRETENDE ADMITIR
Funcionário com ou sem 

experiência na área
  Tlf.: 256 602 133

PRECISA-SE
Empregada doméstica 

duas tardes por semana para limpezas
em Santiago de Riba-Ul

Contacto: 933 949 407 
                  Maria da Luz

Maria Isabel Guimarães de Sá Couto Palhares 
Falcão - 90 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Mª. Isabel Guimarães de Sá Couto Palhares Falcão, 
sensibilizada e reconhecida com todas as provas de carinho e pe-
sar 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

José Henriques - 99 Anos
- Ribeira de Fráguas -

A família de José Henriques, sensibilizada e reconhecida com to-
das as provas de carinho e pesar recebidas aquando do seu fale-
cimento. Participa que a Missa de 7º. Dia será celebrada quinta-

-feira, dia 07 de abril, pelas 20h00, na Igreja Paroquial de Ribeira 
de Fráguas. 
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 Pereira da Silva Costa Vieira - 87 Anos
- Oliveira de Azeméis -

A família de Maria Alice Pereira da Silva Costa Vieira, 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, dia 08 de abril, pelas 19h00, no Salão Pa-
roquial.
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

João Augusto Gonçalves de Pinho e Costa - 91 Anos
- Rua João Pinho Costa-Carcavelos-Santiago de Riba-Ul -

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 gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7.º dia 
que se realiza na próxima quinta-feira, dia 07 de abril, pelas 19h00, na Capela 
do Senhor da Campa.

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

 Ana Augusta de Castro - 94 Anos
- Rua Dr. António Ferreira da Silva-Figueiredo-Santiago de Riba-Ul -

Seus filhos, nora, 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 quinta-feira, 
dia 07 de abril, pelas 19h00, na Capela do Senhor da Campa.

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

 Maria Amélia da Silva Fernandes Pinto - 59 Anos
- Lugar do Ferral-Vila de Cucujães -

(Emigrante na Suiça)
Seu marido, filha, genro, neta 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 associaram na 
dor. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia 
do 7.º dia que se realiza na próxima quinta-feira, dia 07 de abril, pe-
las 19h00, na Capela do Senhor da Campa.

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

Maria Celeste Ferreira Dias Pedro - 87 Anos
- Lugar de Adães-Ul - 

Seu filho, nora, netos, bisneta 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

Augusto Jorge de Amorim Valente - 64 Anos
- Loureiro - 

Sua filha, neta, irmão, cunhada, sobrinho 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

Manuel António dos Santos - 86 Anos
- Ul - 

Sua esposa, filhos, genro, 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, as-
sim como na missa do 7º dia que será celebrada sábado, dia 09 de 
abril, pelas 17h30, na Igreja Matriz de 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

Carlos Tavares Valente - 90 Anos
- Lugar do Casal-Travanca - 

Sua esposa, filho, noras, netos, bisneto 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, ou que de outra forma lhes manifestaram o seu 
pesar, assim como na missa do 7º dia que será celebrada sexta-

-feira, dia 08 de abril, pelas 18h30, 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

Maria da Graça Pires Ferreira - 83 Anos
- Cidacos-Oliveira de Azeméis - 

Sua filha, genro, neto 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 quarta-feira, dia 06 de abril, 
pelas 19h00, na Igreja Matriz 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 Aurora Coutinho Quintela - 54 Anos
- Palmaz - 

Seu marido, filho, nora, netas 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, as-
sim como na missa do 7º dia que será celebrada sábado, dia 08 de 
abril, 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

António Pinheiro de Melo (DARPIM) - 78 Anos
- Pinhão-Pindelo - 

As cerimónias realizaram-se em Pindelo no passado dia 03 de 
abril. A família agradece a todos os que de alguma forma se 
lhes associaram na dor e comunicam a missa do 7.º dia para 
Sábado, dia 9 de abril pelas 17h30, na igreja matriz de Pindelo.

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


