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To sameone special and dear:
I share the dreams of your life
I know that God has plans for you
that surpasses anything that we can dream of
when they are fulfilled.
I will share in your joy
Manny, my brother, you were a very special person
in my life and we love you dearly.
May God take you by His hand and lead you into
His mansion in Heaven.
Rest in the love of God.
Seu irmão João António dos Passos, cunhada Teresa, sobrinhos e
sobrinhas, José Luiz, Anna Paula, Orlando, Donavin e Gregory
Pombo, Lionel, Anthony, Ingred, Jessie e Daniella, Jacqueline, David,
Chloe e Talia Farinha.
Estarás para sempre nas nossas memórias.

Seu cunhado José Marques de Andrade, cunhada
Noem, sobrinhos e sobrinhas, Nicole, Jeanine,
Benita, Claudine, Ricardo e Nick vêm por este
meio e com profunda dor, participar o falecimento do seu querido cunhado e tio.
Deixaste-nos tão cedo criando
um vazio nos nossos corações.
Mas fique a saber que marcará presença
nas nossas orações.
Tenha um eterno descanso junto de Deus
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Sua esposa Zita, filhos Elita, Jeanita, Juan-Claude, Natalie e Leonardo, seus genros Eduardo
e Tyrone, seus netos Isabella, Cristiano e Cláudio vêm por este meio, com profunda mágoa,
participar o falecimento, após prolongada doença, do seu querido marido, pai, sogro e avô.
Mais informam que o seu funeral será realizado na quinta-feira, dia 12 de Março, às 13 horas,
na Igreja St. Dominic Catholic Church, Monteque Street, Boksburg, desde já agradecendo a
todos quantos possam partcipar neste acto religioso.
Para mais informações, a Família enlutada pede o favor de contactar 082 927 2242.
Que a sua alma descanse em paz
Deixaste a saudade, as memórias e os bons exemplos.
Nunca podemos esquecer a pessoa que tu eras

