António José Nazaré Ferreira
03 Março 1948 - 09 Janeiro 2022

Nome
António José Nazaré Ferreira

Data do Funeral
12 Janeiro de 2022
Hora do serviço religioso
14h30 (Missa)
Hora e local de saída
15h00 (Saída)
Cemitério
Crematório de Alcabideche (Centro
Funerário de Cascais)

Sofia (Nora)
12 Janeiro 2022, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Sr Nazaré partiu cedo demais e com isso ningém contava. Que grande
partida que a vida nos pregou...ainda me custa a acreditar mas o
destino assim o quiz! Vai certamente deixar nos muitas saudades....
A nossa próxima visita a esses lados no será facil e já mais será como
antes, no entanto quando aí estiver vou certamente ler às miudas o
diário que escreveu durante os tempos de férias que por aqui passou.
Vai ser bonito recordar as nossas aventuras, as nossas caminhadas, os
nossos mergulhos e todos os momentos que passamos juntos em
família.
Fica na minha memória os cerca de 20 anos que partilhei consigo,
sempre de boa dispisiçao e sem nunca o ver reclamar...já mais
esquecerei a sua cor favorita o azul, o seu clube do coração, o
Belenenses e a sua fruta favorita, a maçã ou o pêro como você muitas
vezes chamava...era um orgulho ve- lo comer os peros com tanta
satisafação...
O Nazaré adorava estar em contacto com a família e por isso era raro o

dia em que o telefone não tocava com uma chamada dele, às vezes só
para perguntar como estava o tempo por estes lados...
Vamos sentir falta dessas chamadas, do seu carinho e da sua atenção
para connosco. A sua voz não estará mais presente nessas chamadas
mas ficará eternamente nas nossas memórias.
Onde quer que esteja agora sei que está em paz junto dos seus pais e a
olhar por todos aqueles que fizeram parte da sua vida e que por aqui
continuam...Beijinhos um eterno abraço e até um dia...

Antonio
09 Janeiro 2022, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Rip Dad

Funerária Memorial | João Paz
09 Janeiro 2022, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

A Funerária Memorial apresenta as mais sinceras condolências à
família.

