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Alberto António Leite

José Pinho de Oliveira (Zeca do Chelo)

Salvador Alves de Pinho

Viúvo de Arminda Carlota
Residia na rua da Aldeia, n.º 22 - Sanfins

Viúvo de Georgeta Gomes Correia
Residia na rua Casal de Matos n.º 681 - Fornos

Viúvo de Alcina Vitória de Castro
Residia na rua António Nobre n.º 64 - Arrifana

Sua 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 11,
pelas 17h00.
Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na missa de 7.º
dia, que se realizou no dia 16, pelas 7h30, na Igreja
Matriz de Fornos.

Seus filhos, noras, netos, bisnetos
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
11, pelas 16h00.
Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na missa de 7.º dia, que se realiza no
dia 18, pelas 19h00, na Igreja Matriz de Arrifana.

AGÊNCIA FUNERÁRIA António José de Oliveira & Filhos, L.da
Rua Amadeu Joaquim Gonçalves, n.º 33 - Arrifana
Contactos: 256 811 445 / 969 015 754/ 965 815 114/ 968 685 709

AGÊNCIA FUNERÁRIA António José de Oliveira & Filhos, L.da
Rua Amadeu Joaquim Gonçalves, n.º 33 - Arrifana
Contactos: 256 811 445 / 969 015 754/ 965 815 114/ 968 685 709
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73 Anos

Sua 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
11, pelas 17h30.
Renovam profunda gratidão
pelas presenças amigas na missa
de 7.º dia, que se realiza no dia 17,
pelas 18h30, na Igreja Matriz de Sanfins.
AGÊNCIA FUNERÁRIA António José de Oliveira & Filhos, L.da
Rua Amadeu Joaquim Gonçalves, n.º 33 - Arrifana
Contactos: 256 811 445 / 969 015 754/ 965 815 114/ 968 685 709

Agradecimento

81 Anos

93 Anos

Diogo Fernando da Silva e Sousa

Padre António Maria Lopes

Almerindo Jesus Borges

Residia na rua de Milheirós, n.º 70 - Lugar dos Casais - Milheirós de Poiares
Emigrante em França

Residia nas MIssões de Vila de Cucujães

Casado com Maria José da Costa Godinho
Residia na rua Pioneiros da Arte - Faria de Baixo - Cucujães

53 Anos

Seus pais, irmãs, 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
12, pelas 15h30.
Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas na missa de 7.º dia, que se realiza
no dia 18, pelas 20h00, na Igreja Matriz de Milheirós de
Poiares.
Serviços Fúnebres a cargo da CASA GUEDES, Lda
Rua Dr. Guilherme Alves Moreira, n.º 316 - Milheirós de Poiares
Telef. 256 811 445 / Telem: 965 815 114 / 968 685 709

87 Anos

A Sociedade Missionária e 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 17, pelas 11h00.
Renovam profunda gratidão
pelas presenças amigas na missa
de 7.º dia, que se realiza no dia
21, pelas 19h00, na Igreja Matriz
de Cucujães.

Sua esposa, filhos, nora, genros,
netos e demais 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 11, pelas 17h30.
Renovam profunda gratidão
pelas presenças amigas na missa
de 7.º dia, que se realiza no dia 18,
pelas 19h00, na Igreja Matriz de Cucujães.

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

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

Rosa Gomes da Silva

36.º Aniversário
Lutuoso

2.º Aniversário
Lutuoso

10.º Aniversário Lutuoso

Manuel Gomes
Ferreira

Ana Paula Soares
Ferreira

20/10/2003 – 20/10/2013

19/10/2013

69 Anos

Joaquim Gomes de Oliveira

17/10/2013

2/9/2013

Aqueles que amamos fazem parte de
nós, mesmo estando ausentes.
As saudades que
sentimos, são a prova que o que vivemos juntos valeu a
pena...
Sua esposa (mãe) recordam com saudade os seus entes
queridos, mandando celebrar uma missa no dia 20, pelas
18h00, na Igreja de Santa Eulália – Macieira de Sarnes.

3.º Aniversário Lutuoso
Ilídio Brandão de Almeida
17/10/2013

Ocorre no dia 17 de
Outubro o 3.º aniversário
do seu falecimento.
Sua esposa, filhos,
nora, genro e netos recordam-no com muita
saudade.
Recordando esta data,
mandam celebrar uma
missa no dia 18 pela sua
alma na Igreja Matriz de
S. Roque.

Eterna saudade

20.º Aniversário Lutuoso
Joaquim Gonçalves
18/10/2013
Na passagem do 20.º
ano do falecimento, seus
filhos, noras, genros
e netos, recordam-no
com profunda saudade,
e participam às pessoas de suas relações e
amizade, que no dia 18,
pelas 18h00 na Igreja
Matriz desta Cidade e
no dia 19 pelas 17h00 na
Capela do Parrinho, serão celebradas missas por
sua alma, agradecendo desde já a todos quantos
participem nesta eucarístia.

Faz no dia 17, 13 anos que o falecimento de ROSA
GOMES DA SILVA deixou Manuel Tavares Correia e
familiares mergulhados em profunda dor.
A sua dedicação de esposa é recordada com muita
saudade.
A missa, será celebrada na nossa Igreja Matriz, no
dia 17 pelas 19h15, de homenagem às suas boas
qualidades.
Para a saudosa extinta, paz à sua alma.

