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O luto é um acto de amor a quem parte!

ANTÓNIO MONTEIRO

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 62 anos de idade o Sr. 
Dr. António Monteiro, médico no Hospital 
de Viseu.
Era casado com a Srª. Drª. Ana Maria 
Abrantes Mendes Abrantes, pai das 
Srªs. D. Ana Sofia Abrantes Monteiro e 
D. Alexandra Filipa Abrantes Monteiro e 

sogro do Sr. Pedro Duarte.
O funeral teve lugar no dia 4 de fevereiro, da Igreja de 
Madre Rita, onde foi celebrada missa de corpo presente, 
para o crematório de Viseu, de onde seguiram as cinzas 
para a Capela de Carvalha, Pena de Alva - Oliveira do 
Hospital, onde foi celebrada missa, tendo sido depois as 
cinzas a depositadas em campa de família. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

FUNERÁRIA BALULA
Pimentel e Tavares, Lda

FUNERAIS - CREMAÇÕES - TRASLADAÇÕES
Nacional e Estrangeiro

- Funerais dentro da cidade 
a partir de 900 euros e para cremação 
a partir de 950 euros
- Serviço de Gravação e Transmissão do 
Funeral para os familiares em parceria com 
a FUNERAIS.PT

Avenida 25 de Abril, nº1 - VISEU
Contatos: 
geral@funerariabalula.pt
232 437 268  - 917 232 690  
939 481 556 - 913 574 192

Profissionalismo
Transparência
Honestidade

JOSÉ RODRIGUES

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 83 anos de idade o Sr. 
José Rodrigues, residente que foi em, 
Viseu.
Era casado com a Srª. Dª. Angelina 
Cândida Cardoso e pai das Srªs. D. 

Deolinda Cardoso Rodrigues Martins e D. Paula Maria 
Cardoso Rodrigues Pinto.
O funeral teve lugar no dia 5 de fevereiro, da Igreja da 
Ressurreição (Coração de Jesus), onde esteve em câmara 
ardente e foi celebrada missa de corpo presente, indo de 
seguida a sepultar no cemitério Novo de Viseu, onde ficou 
depositado.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

ANTÓNIO CARLOS 
ALMEIDA CARVALHO

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 86 anos de idade o Sr. 
António Carlos Almeida Carvalho, ex-
presidente da Junta de Freguesia de 
Abrunhosa a Velha, natural de Contenças 
de Baixo e residente em Abrunhosa a 
Velha.

Era casado com a Srª. D. Maria Eduarda Santos Carvalho e 
pai dos Srs. João Carlos Santos Carvalho, Paulo Jorge Pais 
Santos Carvalho e Rui Manuel Santos Carvalho.
O funeral teve lugar no dia 7 de fevereiro, da Igreja 
Paroquial de Abrunhosa a Velha, onde foi celebrada missa 
de corpo presente, para o cemitério local, onde ficou 
depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

JOSÉ MAIA PINTO

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 65 anos de idade o Sr. 
José Maia Pinto, residente em Paradinha 
- Viseu.

Era pai dos Srs. António Duarte Pinto, Jaime Maia Pinto D. 
Maria Julieta Pinto e José Soares Pinto.
O funeral teve lugar no dia 5 de fevereiro, no Cemitério 
Novo de Viseu, onde foram celebradas exéquias fúnebres e 
ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

VASCO DOS SANTOS 
PINTO

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 96 anos de idade o Sr. 
Vasco dos Santos Pinto, natural de 
Souto de Aguiar da Beira e residente em 
Coimbra.

Era viúvo da Srª. D. Carminda de Jesus e pai dos Srs. D. 
Lídia de Jesus Pinto Gil e Vítor dos Santos Pinto.
O funeral teve lugar no dia 9 de fevereiro, da Capela 
de Pero Ferreiro - Souto de Aguiar da Beira, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, para o cemitério local, 
onde ficou depositado. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

AVENTINO ANTÓNIO 
DE OLIVEIRA

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 84 anos de idade o Sr. 
Aventino António de Oliveira, residente 
em Pindelo de Silgueiros.
Era casado com a Srª. D. Alzira de Jesus 
Ferreira de Loureiro e pai dos Srs. João 
António Ferreira de Oliveira, D. Natércia 

Maria Ferreira Oliveira Cidra e D. Carla Ivone Ferreira de 
Oliveira.
O funeral teve lugar no dia 11 de fevereiro, da Igreja 
Paroquial de Silgueiros, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério local, onde ficou depositado em 
Jazigo de família. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

ROSA PERPÉTUA 
ARRANHADO CARVOEIRO

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 82 anos de idade a Srª. 
D. Rosa Perpétua Arranhado Carvoeiro, 
natural de Évora e residente em Viseu.

Era mãe dos Srs. Fernando Custódio Arranhado Morais e 
D. Maria João Arranhado Morais.
O funeral teve lugar no dia 12 de fevereiro, da Igreja da 
Nossa Senhora do Carmo, onde foi celebrada missa de 
corpo presente, para o cemitério de Santiago, onde ficou 
depositada. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.

ODETE DE JESUS 
MARTINS

AGRADECIMENTOS

Sua família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente 
como seria seu desejo, vem por este meio agradecer a 
todos quantos se solidarizaram com ela neste momento 
de dor, bem como, a todos que de qualquer modo lhe 
manifestaram o seu pesar.

Funeral a cargo da Funerária 
Balula Pimentel e Tavares

Faleceu com 98 anos de idade a Srª. 
D. Odete de Jesus Martins, natural de São 
Salvador e residente em Repeses.
Era viúva do Sr. José Rodrigues Martins, 
mãe da Srª D. Maria de Fátima Martins 
Rodrigues, enfermeira no Hospital 

de Viseu, casada com o Sr. Miguel Fernando dos Santos 
Alexandre, funcionário da Transdev. e avó dos Srs. José Miguel 
Martins dos Santos e D. Sara Filipa Martins dos Santos.
O funeral teve lugar no dia 13 de fevereiro, da Igreja de 
Santa Eulália em Repeses, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério da Confraria de Repeses, onde 
ficou depositada. 
A toda a família em luto, Renascimento apresenta sentidas 
condolências.


