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Agradecimento

Agradecimento

Agradecimento

Ana Augusta Ferreira Pinto

Jorge da Cunha Gonçalves

Manuel Moreira da Rocha

Casada com Joaquim Fernando Gomes de Oliveira (Quim Lobo)
Residia na rua Almeida Garret, n.º 41 - S. João da Madeira

Residia na Escola dos Mortais, n.º 55 - Rio Meão

Casado com Isaura Celeste de Pinho
Residia na rua Nossa Senhora da Graça, n.º 61 - Cesar

65 Anos

Seu marido, filhos, genro, netos
e demais família vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte das cerimónias
fúnebres, ou que de outra forma se
lhes associaram na dor no funeral
que se realizou no dia 7, pelas 16h00.
Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na missa de 7.º
dia, que se realiza no dia 12, pelas
19h00, na Igreja Matriz de 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 | 969 015 754
agencia.funeraria.ag@hotmail.com

Agradecimento

47 Anos

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família vêm por este
meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte das
cerimónias fúnebres, ou que de
outra forma se lhes associaram na
dor no funeral que se realizou no
dia 8, pelas 17h00.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na missa de
7.º dia, que se realiza no dia 12, pelas 17h00, na Igreja
Matriz de Rio Meão.
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 | 969 015 754
agencia.funeraria.ag@hotmail.com

Agradecimento

António de Sousa Dias

Maria Joaquina Duarte da Ponte

Viúvo de Ana Rosa Rodrigues Calado
Residia na rua do Parrinho Bairro Fundação Salazar - S. João da Madeira

Residia na rua José Maria da Silva (Quinta dos Carvalhos) Margonça - Cucujães

76 Anos

Sua nora, netos e demais família
vêm por este meio agradecer a to
das as pessoas que se dignaram
tomar parte das cerimónias fúnebres, ou que de outra forma se lhes
associaram na dor no funeral que
se realizou no dia 8, pelas 15h00.
Renovam profunda grat idão
pelas presenças amigas na missa
de 7.º dia, que se realiza no dia
12, pelas 19h00, na Igreja Matriz
de 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 | 969 015 754
agencia.funeraria.ag@hotmail.com

91 Anos

A família vem por este meio
agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte das
cerimónias fúnebres, ou que de
outra forma se lhes associaram
na dor no funeral que se realizou
no dia 5, pelas 15h00.
Renovam profunda gratidão
pelas presenças amigas na
missa de 7.º dia, que se realiza
no dia 10, pelas 20h00, na Igreja
Matriz de Manhouce.
Serviços Fúnebres a cargo da Agência Funéraria CRISTINO LDA
Santiago de Riba-Ul - Telf. 256 682 451, 256 688 173
Telem. 919 697 374 / 918 107 244 / 919 585 587

CORTEGAÇA - OVAR

Agradecimento

Dionísio Ameixieira de Oliveira
59 Anos de idade
Souto da Costa – Fajões

Sua família vem por este meio
agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte das
cerimónias fúnebres realizadas
na Igreja Paroquial de Fajões, no
passado dia 9 de Julho de 2014
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 será celebrada na mesma
igreja no próximo dia 15 de Janeiro
de 2014, pelas 19 horas.
Funeral a cargo de Alcino & Filho, Serviços funerários e lutuosos
www.alcinoefilho.com – tel: 256412007 – 917571219

11/7/2014

52 ANOS

Tua família recorda-te
com saudade, carinho e
gratidão.
Estimado por todos
que o conheciam a sua
memória será sempre
bendita.

Sócio-Gerente da empresa Gomes & Filhos,Lda - ARRIFANA
Esposa - Laura Maria Godinho Ferreira Francisco
Filhos - Diogo Luís Ferreira de Pinho e Daniel Ferreira de Pinho

FUNERÁRIA EMÍDIO REIS SOC. UNIP.,LDA - ESMORIZ

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 | 969 015 754
agencia.funeraria.ag@hotmail.com

Abel Fernando Rodrigues

Luís Augusto dos Santos Pinho

Cortegaça, 9 de Julho de 2014

Sua esposa, filha, genro, netos e
demais família vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte das cerimónias fúnebres, ou que de outra
forma se lhes associaram na dor
no funeral que se realizou no dia
6, pelas 10h00.
Renovam profunda grat idão
pelas presenças amigas na missa
de 7.º dia, que se realiza no dia
11, pelas 20h30, na Igreja Matriz de Cesar.

5.º Aniversário Lutuoso

Agradecimento

A Família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de sua
estima o triste desenlace. O funeral
realizou-se na terça-feira, dia 8,
pelas 17h30, na Capela Mortuária
da Igreja Matriz de Cortegaça, onde
o féretro se encontrou depositado
em câmara-ardente, para a referida Igreja, sendo celebrada missa
de corpo presente e responsos
fúnebres em sufrágio de sua alma,
seguindo após as cerimónias religiosas a sepultar em jazigo de família no cemitério local.
Agradecem desde já reconhecidamente a quantos
tomaram parte no funeral ou que de outro modo lhes
manifestaram sentimento de pesar.
A missa de 7.º dia será no próximo sábado, dia 12,
pelas 19h00, na referida Igreja.

85 Anos

GOMES & FILHO, LDA.
FÁBRICA DE CALÇADO SEMOG

e
MIDSHOES, LDA.
INDÚSTRIA DE CALÇADO

Lembrando esta data,
sua esposa, filhos, noras
e netos, mandam celebrar missa em sufrágio
de sua alma no dia 13,
pelas 8h45 na Igreja Matriz de Mosteirô.
Muitas saudades

AGRADECIMENTO E MISSA DE 7º DIA
Agradecem a todos os seus estimados amigos, clientes e fornecedores que tomaram parte nas cerimónias
fúnebres do Sócio-Gerente sr. Luís Augusto Santos
Pinho, que se realizaram no dia 08 de Julho, na igreja
matriz de Cortegaça.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas
na missa de 7º Dia que se realiza no dia 12 de Julho,
Sábado, pelas 19h00, na igreja matriz de Cortegaça.

Clínica MédicoDentária

Dr.ª M.ª Rosário Castro
e Sousa

MÉDICA DENTISTA

Contratos com o SAMS, C.G. Depósitos e Ministério Justiça

Dr. Eduardo Miguel Pereira
da Costa

PEDIATRA
Rua Terras de Santa Maria, n.º 1758
(em frente ao antigo cinema de Arrifana) - 3700-397 Arrifana
Tlm. 925 656 010 Tlf. 256 812 094 | cliromi@gmail.com
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3.º Aniversário Lutuoso
Carlos Eduardo Pinho da Costa
(Torrinha)

12/7/2014
Faz 3 anos que partiste
Sem te despedires de nós
Apagou-se o teu coração,
E calou-se a tua voz.
O anjo que te levou,
connosco veio falar.
Diz-me todos os dias,
Que estás em bom lugar.
Sua esposa e família, lembram-no com muita saudade.
Mandam celebrar uma
missa nesse dia, pelas 19h00, na Igreja Matriz desta
cidade.

16.º Aniversário Lutuoso
Marília Ferreira de Lima

25.º Aniversário Lutuoso
José Azevedo Marques Cavilhas
10/7/2014

Partiste há 25 anos
Deixaste o nosso coração
[saudoso
Foste o melhor marido
Foste um pai extremoso
Melhor não podia haver
Obrigado pelo teu amor
Obrigado pelos teus cuidados
Obrigado pela tua protecção
Recordamos-te com muito amor
E uma eterna saudade
Tua esposa Preciosa, filhas, genros e netos
Será celebrada uma missa em sua memória dia 10, às
19h15, na Igreja Matriz desta cidade.

12/7/2014

Ocorre no dia 12 de Julho o
16.º aniversário do falecimento
da saudosa extinta.
Recordando esta data, seus
filhos, noras, genro e netos,
mandam celebrar missa no dia
14, na Igreja Matriz desta cidade,
pelas 18h00.
Agradecem a todas as pessoas que se dignarem assistir a
este acto litúrgico.

1.º Aniversário Lutuoso
Joaquim Ribeiro
Leite (Finanças)
4/7/2014

2.º Aniversário Lutuoso
Manuel da Costa Moreira
8/7/2014

Faz dois anos que partiste,
deixando a tua missão aqui
na terra.
“Chorar por ti é sinal de dor...
Rezar por ti é sinal de Amor”...

Recordando esta data com
saudade, tua esposa, filhos,
genro, nora e netos.
Mandaram celebrar uma
missa em sua memória no dia
8, pelas 20h00, na Igreja Matriz de Milheirós de Poiares.
Descansa em paz

Aniversário em Memória

Liliane Duarte dos Santos

13/7/2014
Completava 25 anos se fosse viva.
Parabéns, meu amor.
Hoje recordamos este dia com
muitas saudades.
Guardamos nas nossa memórias todos esses momentos
passados contigo.
Sim?! Porque vives para sempre nos nossos corações.
És o nosso amor para toda
a vida.
Da mãe, pai, David e Leandro.

Será celebrada missa em sua memória no dia 12, pelas
18h30, na Igreja Matriz de Arrifana.

Aniversário Lutuoso
Cirilo Xará de Pinho
10/7/2014

Há nove anos atrás
Num domingo de muito calor
Partiste para o lado de Deus
E deixaste-nos muita dor,
A vida teve de continuar
Com dor e muito sofrimento
Não há um dia que passe
Sem estares no nosso pensamento
Sua esposa e filhos

10.º Aniversário Lutuoso
Neuza Maria de Sousa Correia
9/7/2014

“Pensamos em ti
na saudade do teu amor
com um beijo sentido
na paz do senhor”

Seus filhos, cunhados e irmão o recordam com saudade.

3.º Aniversário Lutuoso
José Manuel de Sousa e Silva
8/7/2014

Pais, irmãos e restante
família recorda-a com muita
saudade e amor.
Realiza-se sexta-feira,
dia 11 uma missa em sua
memória na Igreja Matriz de
S. Roque pelas 19h00

Seus pais e demais família
recordam a passagem do 3.º
aniversário do falecimento do
seu ente querido e lembram-no com muita saudade.

Aniversário em Memória

1.º Aniversário Lutuoso
Belmiro da Costa Lima

Elvira de Jesus Ferreira
15/7/2014

Avó,
Hoje estás de Parabéns!
Não estás cá mas lembramos-te
da mesma forma...
Felicitamos-te pela mulher, mãe,
sogra e avó maravilhosa que foste.
Ainda planeávamos fazer tantas
coisas juntas, mas partiste há 4
meses sem esperarmos...
Estás sempre presente em cada
momento das nossas vidas e hoje
de uma maneira muito especial...
Amamos-te muito e continuas a ser uma referência no
nosso caminho...
Das tuas netas, filhos, noras e marido.
Será celebrada missa em sua memória no domingo
20-07-2014 às 9 horas na igreja de Macieira de Sarnes.

10/7/2014
“Deixou o sofrimento da terra
Pela felicidade do céu.
Chorar por ele é sinal de dor;
Rezar por ele é sinal de amor.”
A família recorda-o com muita
saudade.

13.º Aniversário Lutuoso
Adelina Moreira da Silva
Mãe,

7/7/2014

A saudade por ti permanecerá,
Eternamente em nossos corações.
Mas não deixaremos que apague
Todas as bonitas recordações.
Recordando esta data, teus filhos,
genros e netos mandam celebrar
missa no dia 13 de Julho, pelas
10h00, na Capela de Santo António.

10.º Aniversário Lutuoso
Artur de Oliveira Soares
15/7/2014

Ocorre no dia 15 de Julho,
o 10.º aniversário do seu
falecimento.
Sua esposa, filhos, noras,
genros e netos recordam-no
com muita saudade.

