SE QUER SER AMIGO DA PARÓQUIA

PRENCHA O VERSO

NOSSA SENHORA DA AREOSA

A PARÓQUIA
PRECISA DE
AMIGOS

Contactos:
Morada:
R. Igreja da Areosa, 91
4200- 323 Porto
Telefone
225499333

Email:
secretaria@paroquia-areosa.pt
igreja@paroquia-areosa.pt
URL:
www.paroquia-areosa.pt

AMIGO

Se ainda não faz parte dos “Amigos da

Amigos da
Paróquia de Nª Sª da Areosa
A Liga de Amigos da Paróquia de
Nª Srª da Areosa, foi criada em 1979 com o
objetivo de angariar fundos essenciais ao
funcionamento da Igreja.

Consiste no pagamento de uma quota

Paróquia” preencha, recorte e entregue a

Nome:..............................................................
Locais:
•

-Secretaria da Igreja da Areosa,

•

-Cobrador (a), identificado,

•

-Por email:
secretaria@paroquia-areosa.pt.

tabelecer pelo Amigo.
Mesmo que não possa dar uma grande

fruir gratuitamente dos seguintes Serviços

(Ficha de inscrição)

ficha junto.

mensal, trimestral, semestral ou anual, a es-

Os “Amigos da Paróquia” podem usu-

Amigos da Paróquia

.........................................................................
Morada:...........................................................
…………………………………………………….
Código Postal:
...........-…….

……………..........................

contribuição não deixe de fazer a sua

Telefone: ….................................

inscrição.

Email: ……………………………………………

Religiosos:

Uma ajuda mesmo que pequena é sempre

N.I.F. ………………………………

bem-vinda.

Como deseja a cobrança?

- Casa mortuária;

Se já é Amigo e há muito não atualiza a

Tipo de pagamento:

- Missa do 7º dia pelo Amigo falecido;

sua quota, faça-o agora.

- Batismos e casamentos (cerimónia religiosa);

O modo de pagamento é simples:

- Dedução no IRS do valor da quota
(solicitar o recibo na Secretaria da Paróquia

•

Pessoalmente na Secretaria

ou por email);

•

Através de cobrador na residência

•

Transferência Bancária

- Atestados, Certidões e procurações;
- Mais vantagens. Em atualização.

Cobrador

Mensal □

Semestral □

- Missa mensal por todos os Amigos já falecidos, todos os dias 17;

Igreja □

□

Transferência □

Trimestral □
Anual

□

Valor da Quota € ................
1ª inscrição
Sim □

Não □

Nr. de Amigo ……………….

Início......../....../.......
Assinatura:

