28

17 de Outubro de 2013

7.º Aniversário Lutuoso

Aniversário Lutuoso

Teresa Mota da Silva

21/10/2013

22/10/2013
“Faz 7 anos que partiste
Porque Deus te chamou
Mantemo-nos unidos
Porque teu amor ficou.
Toda a vida trabalhaste
Para nos poder criar
Agora junto do Senhor
Podes enfim descansar”
De todos nós que te amamos,
com muita saudade.
Missa nesse dia, pelas 19h15, na Igreja Matriz desta
Cidade.
Agradecem a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto litúrgico.

3.º Aniversário Lutuoso
Maria Ferreira Vieira
Querida Maria,

19/10/2013

Faz três anos que Deus
te chamou…
Em seu regaço Nossa Senhora te
aconchegou…
O que nós sentimos
no nosso coração,
Jamais serás esquecida.

Lembrando esta data com
saudade, mandam celebrar
uma santa missa neste dia,
na Igreja Matriz desta cidade,
pelas 19h00.
Agradeço a presença amiga neste acto litúrgico.
Paz à sua alma.
Amen.				Joaquina e Família

1.º Aniversário Lutuoso
Amália Rosa da Silva
23/10/2013
Lembrando o 1.º aniversário do seu falecimento,
seu marido, filhos, genro,
nora, netos e bisnetos mandam celebrar missa pela
sua alma na quarta-feira
dia 23 pelas 18 horas, na
igreja matriz de S. João da
Madeira.
Agradecem a todas as
pessoas que se dignarem
assistir a este ato litúrgico.

José Soares Resende

Ocorre no dia 21 de Outubro, o
14.º aniversário do seu falecimento.
Recordando esta data, sua esposa,
filhas, genros e netos o recordam com
muita saudade, mandando rezar uma
missa nesse mesmo dia, pelas 10h00,
na Igreja Matriz desta Cidade.
Agradecem desde já às pessoas
que se digna
rem participar nes
te
acto litúrgico.

Aniversário em Memória
Lucília Rosa de Pinho
15/10/1913 – 15/10/2013

Completava 100 anos se fosse viva
“Este é o dia do teu aniversário
Pensamos em ti
Na saudade do teu amor
Com um beijo sentido
Na paz do Senhor.”
Suas filhas Emília e Maria
Rosa, genros, netos e bisnetos

Aniversário em Memória
Julieta Maria Mota Martins
17/10/2013

Completava 51 anos se fosse viva.
“A morte levou aquela que tanto
amávamos,
Mas a sua memória ficará sempre
no nosso coração.”
Com muita saudade das tuas amigas
da PT
Será celebrada uma missa nesse dia, pelas 19h15, na
Igreja Matriz desta cidade.

3.º Aniversário Lutuoso
António Barbosa
19/10/2013

É difícil sorrir, com vontade de chorar
É difícil dizer adeus, com vontade de ficar
Mas difícil mesmo, é esquecer
Alguém que tanto amamos.
Tu partiste há 3 anos
Mas vives presente em tudo
E em cada um de nós.
Hoje, amanhã e sempre
Estás nos nossos corações.
Tua esposa, filhos, genros, noras,
netos e bisnetos te recordam com
muito amor.
Descansa em Paz.

21.º Aniversário Lutuoso

Luis Guilherme Moreira da Silva
20/10/2013
Uma alma nobre e boa nunca
nos será definiti
vamente roubada
porq ue deixará
para sempre um
rasto luminoso na
nossa vida.
Lembrando esta
data seus pais
recordam-no com
muita saudade.
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Assembleia Geral Extraordinária

Convocatória

Convocam-se os sócios do Núcleo Sportinguista de S. João da
Madeira, nos termos do n.º 2, do artigo 16 dos Estatutos, para uma
reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 26
de Outubro de 2013, pelas 14h30, na sede social do Núcleo, sito
na Rua Gago Coutinho, n.º 56, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Análise da situação financeira do Núcleo
2 - Proposta de aumento de quotas com início em 2014
3 - Outros assuntos de interesse para o Núcleo
A reunião realiza-se em 2.ª convocatória, às 15h00, com o
número de membros presentes, ou representados, se à hora
marcada não existir quorum para o efeito. Nas deliberações que
vão ser tomadas só votam na Assembleia Geral Extraordinária os
sócios com quotas em dia.
S. João da Madeira 26 de Setembro 2013
O Presidente da Assembleia Geral,
Serafim Silva Lisboa

Será celebrada missa no dia 19,
pelas 17h00, na Igreja Matriz de Milheirós de Poiares.

22.º Aniversário Lutuoso
António Gomes da Silva
16/10/2013

Pai
Tu não morreste,
Tu apenas partiste à nossa
frente para mais uma vez poderes ser o nosso amparo e a
nossa força.
Pai Nosso...

Ocorreu no dia 16 de Outubro, o 22.º aniversário do falecimento do saudoso extinto.
Lembrando esta data, sua
esposa Isaltina, filhos, nora,
genros, netos e bisnetos o
recordam com muita saudade.
Deus esteja contigo.

1.º Aniversário Lutuoso
Domingos Ferreira Gomes
Margonça - Cucujães
13/10/2013

É para Si esta mensagem
Que enviamos com saudade
É um dia inesquecível
Que iremos recordar.
Na passagem do 1.º
aniversário lutuoso, as
suas filhas, genros, netos,
bisnetos e restante família
recordam com profunda e
eterna saudade este seu
ente querido.

Assembleia Geral Extraordinária

Convocatória

Dia 18 de Outubro de 2013, sita na casa das Associações, na
Av. Dr. Renato Araújo, nº 441, 1º andar em S. João da Madeira
Programa
20h00 - Sessão de abertura
20h30 - Colóquio dirigido pelo Doutor, Mestre José Neto, subordinado ao tema:
Na força do otimismo, a chama para a vitória. Motivar para
ganhar.
21h45 - Intervenção do Presidente A.N.T.F José Pereira.
22h00 - Intervenção do Presidente do N.T.F. Aveiro Manuel Pinho
22h15
1.º - Apresentação e deliberação do relatório de contas e do
plano de atividades.
2.º Eleições do corpo gerente para o triénio 2013/2016.
3.º 30m para assuntos relevantes e de interesse para a classe.
4.º Tomada de posse dos novos corpos gerentes.
Encerramento com Porto de Honra.
Manuel Pinho
S. João da Madeira, 15 de Outubro de 2013

