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O luto é um acto de amor a quem parte!

MARIA ADELAIDE 
PEREIRA

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 95 anos de idade a Srª. 
D.Maria Adelaide Pereira, natural de 
S. João da Fresta e residente em 
Coimbra.
Era viúva do Sr. José de Albuquerque 
Órfão e mãe do Sr. Dr. José António 

Pereira Órfão, médico, atual Coordenador da Direção 
Geral da Saúde da Zona Centro e ex Presidente da 
Assembleia Municipal de Mangualde. 
O funeral teve lugar no dia 1 de Junho, da Capela dos 
Casais - S. João da Fresta, onde foi celebrada missa 
de corpo presente, para o cemitério local, onde ficou 
sepultada.
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

ANTÓNIO SOBRAL 
QUIRINO DIAS

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 92 anos de idade o Sr. 
António Sobral Quirino Dias, natural 
de Sebadelhe da Serra - Trancoso e 
residente em Lar de Santa Catarina - 

Reboleiro.
Era irmão dos Srs. José Cardoso Sobral Dias, D. Maria 
Vírginia Dias e António Sobral Dias.
O funeral teve lugar no dia 1 de Junho, no crematório de 
Viseu, onde foram celebradas exéquias fúnebres e foi 
cremado..
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

OLIVIA BATISTA DOS 
SANTOS

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 90 anos de idade a Srª. 
D. Olívia Batista dos Santos, natural de 
Ferreira D’Aves - Sátão e residente no 
Viso em Viseu.

Era viúva do Sr. António dos Santos e mãe da Srª. D. 
Maria da Conceição Batista dos Santos Fernandes.
O funeral teve lugar no dia 2 de Junho, da Igreja 
Paroquial do Viso, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério de Santiago onde ficou 
sepultada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA DE LURDES 
FELÍCIA DA CRUZ

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 90 anos de idade a Srª. 
D. Maria de Lurdes Felícia da Cruz, 
natural de Fail e residente em Viseu.
Era viúva do Sr. José Correia da Cruz 

e mãe dos Srs. D. Maria Salete Felícia da Cruz Ribeiro 
Gomes, Vitor Manuel Cardoso Correia da Cruz e D. Ana 
Cristina Felícia da Cruz.
O funeral teve lugar no dia 4 de Junho, da Igreja 
Paroquial de Fail, onde foi celebrada missa de corpo 
presente, para o cemitério local onde ficou sepultada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

MARIA ISABEL 
CARDOSO DE 
ALMEIDA

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 64 anos de idade a Srª. 
D. Maria Isabel Cardoso de Almeida, 
natural e residente em Carapito.
Era casada com o Sr. Avelino Dias de 

Almeida e mãe das Srªs. D. Sandra Margarida Cardoso 
Almeida Santos e D. Susana Catarina Cardoso Almeida 
Santos.
O funeral teve lugar no dia 10 de Junho, da Capela 
Mortuária de Carapito, para a Igreja Paroquial, onde foi 
celebrada missa de corpo presente, seguindo para o 
cemitério local onde ficou sepultada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

AMÉLIA FERREIRA 
SIMÕES

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 69 anos de idade a Srª. 
D. Amélia Ferreira Simões, natural e 
residente em Passos de Silgueiros.
Era casada com o Sr. Fernando 

Rodrigues de Figueiredo e mãe das Srªs. D. Maria 
Helena Simões Figueiredo e D. Ana Clélia Simões 
Figueiredo.
O funeral teve lugar no dia 13 de Junho, da Igreja 
Paroquial de Silgueiros, onde foi celebrada missa de 
corpo presente, seguindo para o cemitério local onde 
ficou sepultada.
A toda a família em luto, Renascimento apresenta 
sentidas condolências.

EMÍLIO PEREIRA BERNARDES, 86 anos, 
residente em Ribeira

CELESTINO GOMES, 70 anos, residente em 
Germil

ARMANDINA MARTINS DA CUNHA, 88 anos, 
residente em Cunha Alta

PURIFICAÇÃO DE JESUS PINA, 96 anos, 
residente em Corvaceira

JOSÉ MANUEL NUNES RODRIGUES, 61 anos, 
residente em Vila Corsa

MARIA CRISTALINA JESUS FARIA, 84 anos, 
residente em Lobelhe do Mato

ZULMIRA TEIXEIRA CHAVES LOPES AMARAL, 
94 anos, residente em Santiago de Cassurrães

IVAR GONÇALVES PEREIRA, 93 anos, residente 
em Mangualde

MARIA DA GRAÇA DE JESUS ALMEIDA, 79 anos, 
residente em Pinheiro de Baixo

NATÁLIA DA CONCEIÇÃO CRUZ, 88 anos, 
residente em Santo Amaro de Azurara

ANTÓNIO DE ALMEIDA LOPES, 68 anos, residente 
em Quintela de Azurara

MARIA DE LURDES FERNANDES, 84 anos, 
residente em Tabosa

MARIA EDUARDA PRATA NOGUEIRINHA, 84 anos, 
residente em Tibaldinho

ÁLVARO ANTÓNIO CHAVES PAIS, 65 anos, 
residente em Pinheiro de Baixo

IZAURA ALMEIDA MONTEIRO, 74 anos, residente 
em Aldeia de Carvalho

FALECIMENTOS


