Hélder Teotónio Pacheco Soares de
Oliveira
21 Agosto 1934 - 13 Janeiro 2018

Nome
Hélder Teotónio Pacheco Soares de Oliveira

Data do Funeral
15 Janeiro de 2018

Naturalidade
Lisboa

Hora do serviço religioso
15h00 (Homenagem)
Hora e local de saída
16h00 (Cremação)
Cemitério
Centro Funerário de Cascais (Crematório de
Alcabideche)

Nuno Lino
16 Janeiro 2018, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

14/01/2018 ás 14h00
Hoje foi um dia inesqueçivel para todos os que te conheçeram em vida.
Foste tudo para mim - Padrinho , Pai , Tio , Irmão , Amigo , Companheiro
- Na minha mente amarte- ei .. para o resto da minha vida , pois desteme momentos inesquéciveis.....
foste das poucas pessoas existentes neste planeta que jamais duvidei
que me amasses , assim como da mesma forma
amaste todos os teus familiares mais directos.
- Rezo para que tenhas paz iterna , por todos os teus trabalhos de
bemfeitorias em vida que te devem um lugar especial no reino dos céus
e consideração eternas pelas as tuas queridas memorias que me deixas

por herança , pois não há riquesa maior que nos dê mais alegria
deixas- te cá neste mundo razões para todos os entes teus mais
queridos , como eu , podermos sorrir ao lembrarmos desses episódios
dessa tua
alegria que era contagiante infinita , que fazia pareçer que não havia
nem fome nem tristesas no mundo.
- Vou tentar sempre sorrir.. cada vez que me lembrar de ti , em vez de
chorar pela a tua perda tão dificil de suportar.
A vida tem destas profundas injustiças que é perdermos todas as
pessoas que nos são mais queridas.
- Pois se há alguem que mereçe ser recompensado pelos os seus feitos
aqui na terra , esse alguem és tu meu querido tio
Faço assim esta minha despedida..mesmo que tu não a leias,é a unica
forma que tenho de imortalizar os meus sentimentos por ti..
Do teu afilhado.
Nuno Fernando Silva de Oliveira Lino

João Carlos Sousa
15 Janeiro 2018, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Sinceras condolências a toda a família

Funerária Memorial | João Paz
15 Janeiro 2018, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

A Funerária Memorial apresenta as condolências à família.

