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A NOSSA RAZÃO
DE SER

A CORAL nasce para dar resposta à necessidade surgida com a publicação pelo Vaticano da Instrução Ad
resurgendum cum Christo, relativa à sepultura dos defuntos e à conservação das cinzas em caso de cremação.
Na Coral recuperamos a tradição de colocar os restos
dos defuntos nos templos paroquiais. Com os columbários nas paróquias conseguimos criar um espaço sagrado e de recolha que ajuda a preservar a recordação
e a oração dos familiares e da comunidade cristã.

N casa do Senhor habitarei por
anos infinitos. (Salmo XXII)
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Pároco Juan Ramón Pinal
Paróquia do Bom Pastor de Valência

“

Os columbários paroquiais
simbolizam o que os cristãos

Conheça mais

anseiam, acreditam e esperam no

testemunhos
APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

final das suas vidas.

WWW.CORALMEM ORIA L.COM
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A Coral oferece uma resposta à inquietação
do que fazer no final das nossas vidas. Os
nossos columbários são a melhor opção
para custodiar as cinzas e honrar a memória
dos nossos entes queridos, num espaço religioso e humano, pleno de esperança e reconfortante.
Um local próximo, com o qual mantemos
fortes vínculos espirituais e emocionais e
que assim ajuda a preservar a recordação e a
oração.
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Columbários em
espaços religiosos
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Os columbários são uma
opção cada vez mais
preferida devido ao
aumento das incinerações
e ao desejo das famílias de
custodiar a urna do seu
ente querido num lugar
específico para essa
utilização e próximo das
suas casas.

Paróquia de Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)

Vantagens
Ajudam a manter a oração e a
preservar a recordação

■

■

Não exige qualquer investimento
pela paróquia
■

Proporciona às paróquias uma
fonte de receitas

■

■

■

Adequação e personalização
dos espaços e das imagens

Transformamos espaços em desuso em
belos espaços de columbários.
Realizamos toda a gestão integral, a
tramitação e a gestão comercial dos
columbários.
A paróquia recupera paroquianos,
exéquias cristãs…
Adequação e personalização de qualquer
espaço. Compatível com os ambientes
mais exigentes.
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■
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■

Não exige qualquer investimento por
parte da paróquia e proporciona -lhe uma
fonte de rendimentos que contribui para
o seu próprio sustento.

Criação de um site da paróquia com toda
a informação sobre a mesma e os
columbários.
Ajudam a manter a oração e a preservar a
recordação.
A paróquia continua a receber as
subvenções e a manter as vantagens
fiscais, pois a gestão dos columbários é
feita pela Coral.
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Um lugar sagrado e reconfortante,
dentro da cidade, que facilita o processo
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de luto e de despedida.

Pároco Lucas Rafael Galván
Sacerdote da Diocese de Orihuea
Pároco de N. Sra. Da Assunção de Santa Poa

“

Conheça mais

Um espaço que preserva a recordação aos
defuntos, mas com a esperança da
ressurreição.

8

testemunhos

Coral, inovação em
columbários

Gestão integral

Assessoria
personalizada
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Projetamos, construímos e gerimos columbários em igrejas e espaços sagrados com o
propósito de custodiar com o máximo respeito as cinzas dos nossos entes queridos.
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A Coral dispõe de uma equipa de profissionais com uma ampla e dilatada experiência
no setor funerário. O nosso espírito inovador
e empreendedor fez de nós pioneiros na
gestão integral de columbários paroquiais
em Espanha. Antecipamos há anos a transformação do nosso setor, dando resposta ao
aumento das incinerações e à conservação
das cinzas em lugares dignos e singulares.

Mais de 20 anos
de experiência

Mais de 15 000 columbários
instalados em Espanha

Paróquia Sant Eugeni I, Papa (Barcelona)
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A criação destes espaços
adapta-se à estética das

Dispomos de quatro modalidades de contratação de
columbários:
■

paróquias e não implica
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Columbário C8 (só disponível no espaço da
Catedral de Terrassa) com capacidade para oito
urnas.

nenhuma alteração na

■

Columbário C4 com capacidade para quatro urnas.

atividade ordinária do

■

Columbário C2 com capacidade para duas urnas.

templo

■

Columbário C1 com capacidade para uma urna.

■
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MODALIDADES
DE COLUMBÁRIO

Paróquia do N. Sra. Da Assunção de Santa Poa

A Ara Comunitária é o espaço comum que custodia
as cinzas dos defuntos uma vez terminada a
concessão dos columbários.

Paróquia do N. Sra. Da Assunção de Santa Poa
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Columbário C1
(capacidade 1 urna)
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Columbário C2
(capacidade 2 urnas)

Columbário C4
(capacidade 4 urnas)

Ara Comunitária
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ACABAMENTOS DE
PRIMEIRA QUALIDADE

Cada um integra uma estrutura interna sólida e incorpora as divisões internas e os
mecanismos de fecho e bloqueio de cada
nicho.
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Utilizamos materiais de qualidade superior
para proporcionam sobriedade e elegância a
todos os nossos columbários.
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Paróquia do Santa Maria (Caldes de Montbui)

Todos os modelos de columbários recebem
um acabamento com a sua lápide correspondente, moldura perimetral e laterais de
mármore travertino Fiorito, estrutura, números e letras metálicas.

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

Oferecemos o
acabamento dos
columbários sobre
mármore ou vidro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
■

■

■

■

Imagem em impressão digital personalizável sobre
mármore ou sobre vitral.
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Paróquia do Santa Maria (Caldes de Montbui)

Versatilidade - Possibilidade de suspender na parede ou
apoiado no solo com sistemas reguladores e antiviragem.
Instalação - Não é necessária nenhuma obra para a
instalação.
Frontal - O frontal pode ser personalizado com qualquer
imagem à escolha.
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Na CORAL dispomos de uma equipa profissional que se encarrega da realização do anteprojeto à
direção e à execução de cada uma das obras de construção dos columbários. Em cada caso são estudados os mínimos detalhes, o espaço, a capacidade, a luz, o mobiliário e, por último, as imagens a
personalizar em cada paróquia.
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PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO
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Espaço do Paróquia do Sant Ramon de Penyafort (Barcelona) antes de construir o columbário

resultado final
A CORAL estuda todas as possibilidades de espaços disponíveis em cada paróquia. E acaba a transformar locais em desuso em belos espaços memoriais de columbários que ajudam a manter a recordação e a conservação da oração.
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Columbário do Paróquia do Sant Ramon de Penyafort (Barcelona) com os acabamentos finais
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EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO

Com o acordo da Diocese de Terrassa e do
Conselho Pastoral Paroquial, a Catedral de
Sant Esperit de Terrassa converte-se no primeiro templo religioso de Terrassa a instalar
columbários.
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CATEDRAL DEL SANT
eSPERIT DE TERRASSA

A localização central facilita
as visitas dos familiares e
dos paroquianos que desejem
continuar ligados à
sua fé cristã.
16

Ligação do
columbário
Santa Esperit

Situado na antiga capela do Santo Cristo,
junto à nave central do templo e ao lado do
Museu da Catedral.

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL
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O espaço foi abençoado pelo
Exmo. e Rev.mo. Josep Àngel Saiz
Meneses, Bispo de Terrassa (2017)
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EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO
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PARÓQUIA DE SANT
RAMON DE PENYAFORT
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A Paróquia de Sant Ramon de Penyafort, localizada no bairro de Dreta de l’Eixample de Barcelona, conta com um espaço único na cidade.
Um conjunto de columbários no interior de
um espaço sagrado, dedicado à custódia das
urnas com as cinzas do defunto.

Ajuda a conservar a
recordação e a oração
dos familiares e da
comunidade cristã

Ligação
columbário
Sant Ramon

Instalado ao lado da nave central do templo, a
posição central facilita as visitas dos familiares
e dos paroquianos que queiram continuar ligados à sua fé cristã.

y Rodríguez, bispo auxiliar de Barcelona

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

O espaço foi abençoado pelo Exmo. e Rev.mo. Sergi Gordo
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EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO
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PARÓQUIA DE nuestra
señora de la asunción
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A Paróquia de Nuestra Señora de la Asunción localizada em Santa Pola tem um novo
columbário.
Um conjunto de columbários no interior de
um espaço sagrado, dedicado à custódia das
urnas com as cinzas do defunto e assim ajudar a conservar a recordação e a oração dos
familiares e da comunidade cristã.

Ligação
columbário
Santa Pola

O máximo respeito
para os restos dos
defuntos

Exmo. Rv.mo. Jesús Murgui Soriano, Bispo

WWW.CORALMEM ORIA L.COM

de Orihuela – Alicante
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O espaço foi abençoado pelo
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Cerimónia de
introdução
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Celebração de missa de
exéquias
Adaptamo-nos à transformação do setor funerário, oferecendo soluções às necessidades das famílias católicas que, cada vez mais,
optam pela incineração. As missas de exéquias são celebradas com a urna presente e
a bênção das cinzas do defunto para a sua
posterior introdução no columbário da paróquia.

Celebração de missa de
exéquias com a urna
presente

Ligação
missa de
exéquias

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

Também organizamos cerimónias com orações e urna presente, presença dos familiares no próprio templo e acompanhados pelo
pároco num ato íntimo e personalizado que
se conclui com a introdução da urna no columbário.
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Orações nos templos
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CORAL
ASSISTÊNCIA
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Columbário
A Coral Assistência é o único seguro de funeral que
garante que os restos dos seus entes queridos repousam e são conservados em qualquer dos columbários
da Coral. Columbários localizados no interior das paróquias mais emblemáticas de toda a Península e Baleares.
Com a Coral Assistência os seus não terão de se
preocupar com nada. A importância de escolher a última vontade, a sua tranquilidade e a dos seus é o mais
importante para nós.
O seguro da Coral pode ser personalizado segundo as
prioridades de cada segurado, assistência Basic e assistência Premium, escolhendo a cobertura que mais
lhe interesse.

Serviço funerário

Assistência 24 horas

Trasladação nacional
e internacional

Assessoria
jurídica

Assistência médica
e dentária
24

Acordos e alianças a nível

■

Columbário

funerário.

■

Serviço de funeral

■

Assistência ao serviço funerário

■

Trasladação nacional e internacional

■

Gestão de serviços jurídicos

■

Apagamento digital após o falecimento

■

Legado genético

■

Assistência vida diária por falecimento

■

Assistência dentária

E também:
■

Apoio psicológico ao luto

■

Testamento vital e notarial

■

Assistência médica

WWW.CORALMEM ORIA L.COM

nacional com todo o setor
APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

Que inclui?

Os seguros de funeral CORAL ASISTENCIA distribuídos pela NISTEO CONSULTORES CORREDURIA DE SEGUROS S.L, com o NIF B67391789 e sede na rua Jacint
Elias 13-15 Terrassa 08222 como mediador de seguros inscrito no Registo Administrativo Especial com o código DGS J-3809, são produtos da entidade seguradora
EXPERTIA, SEGUROS DE DECESOS, S.A., com o NIF A33003906, e sede em rua Arminza, 2, de Madrid, e autorizada para operar com o código de registo C-0355.
A prestação dos serviços contratados será levada a cabo pela entidade seguradora em conformidade com as condições gerais e particulares do seguro.
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Facilidades de
contratação
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Custódia das urnas

Serviço de exumações

A Coral, para se adaptar a todas as necessidades e acompanhar os paroquianos em
todo este caminho, oferece diferentes concessões que vão dos 12 meses aos cinco, 10
e 25 anos (todas as opções são renováveis) e
um financiamento à medida, exista ou não
um seguro de funeral.

Também gere a exumação dos restos dos familiares que se encontrem no cemitério para
a posterior incineração e trasladação para o
columbário.
Trasladamos as cinzas para o columbário do
seu templo para custodiar as urnas e preservar a recordação e a oração na sua comunidade cristã.

Urnas

Projetadas e pensadas para estar nos columbários, bem como no lar. Uma ampla variedade de acabamentos e desenhos, imagens,
mensagens, etc.

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

Com a mesma qualidade e respeito com que
fabricamos os columbários, a Coral também
produz uma gama de urnas própria, concebidas para guardar e conservar com o máximo
respeito as cinzas do defunto.

WWW.CORALMEM ORIA L.COM

Anna Ferrer
Paroquiana da Paróquia de Sant Ramon Penyafort, Barcelona

“

As últimas horas são um momento muito complicado
(...) Uma chamada para a Coral e em 48 h resolveram-

Conheça mais
testemunhos

nos absolutamente tudo (...) Converteram um
caminho muito duro num simples e doce.
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Ferran Flo
Paroquiano da Paróquia de San Pere do Masnou

“

Estou muito contente por a minha mãe estar aqui,

Conheça mais

é um espaço acolhedor e está mais perto que o

testemunhos

cemitério, posso vir mais frequentemente,
quando vou à missa ou visitar o Santíssimo.
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Maria Asunción Cerdà Antón
Paroquiana da Paróquia de N. Sra. da Assunção, Santa Poa

Melhor campo-santo que este não há (...)
Vou ao centro e fica ao lado. Entro, rezo um
pai-nosso e digo tudo o que sinto (...) É um
presente que me Deus me deu.

testemunhos
APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

“

Conheça mais

WWW.CORALMEM ORIA L.COM
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CAMPANHA DE
COMUNICAÇÃO

30

Será planeada uma campanha de publicidade específica para cada paróquia, selecionando os principais meios de cada localidade,
os de maior difusão no distrito ou os próprios
canais institucionais.

Para dar a conhecer os

Nos perfis do Facebook, do Instagram e do
Twitter da Coral, publicamos notícias da implementação e inauguração de cada novo espaço e fazemos campanhas de publicidade
online com a finalidade de chegar ao maior
público-alvo possível.

que combina meios

espaços, será realizada
uma campanha de
publicidade informativa
tradicionais com meios
digitais.

A CORAL dispõe de diferentes canais de
comunicação:

Catálogo

Site

Redes sociais
A CORAL, como empresa inovadora, disponibiliza perfis em diferentes redes sociais que são geridos de uma
maneira muito formal e informativa sobre os diferentes projetos e o próprio setor.

WWW.CORALMEM ORIA L.COM

A CORAL possui um site com toda a informação relativa à empresa, aos diferentes espaços memoriais, aos
columbários patenteados e aos restantes produtos.
Com um formulário de contacto para entregar ao utilizador se tiver dúvidas.
www.coralmemorial.com

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

Na CORAL dispomos de um catálogo institucional,
com a apresentação da empresa, os diferentes espaços memoriais, os modelos de columbários e os restantes produtos.

Facebook: facebook.com/coralmemorial
Instagram: @coralmemorialcolumbario
Linkedin: linkedin.com/company/coral-memorial
Twitter: twitter.com/Coral_Memorial
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RESOLVEMOS AS
SUAS DÚVIDAS
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■

Como funciona a contratação dos
columbários?

A contratação é feita através de concessões
de dois, cinco e 25 anos renováveis. As de
dois e cinco anos são de utilização imediata.
A de 25 anos inicia-se a partir da introdução
da urna, independentemente do tempo
decorrido. Todas as concessões têm o seu
correspondente TÍTULO DE COLUMBÁRIO.

■

Como funciona a contratação dos
columbários?

A contratação é feita através de concessões
de um, dois, cinco e 25 anos renováveis. As
de dois e CINCO anos são de utilização
imediata. A de 25 anos começa a partir da
introdução da urna, independentemente do
tempo decorrido. Todas as concessões têm
o seu correspondente TÍTULO DE
COLUMBÁRIO..

necessidades

Ainda sou jovem, mas quero que os
meus restos repousem nesta igreja
quando eu já não estiver cá

A concessão de 25 anos não começa a
contar enquanto a urna não for introduzida.
É possível garantir, em vida e
independentemente da sua idade, um
espaço no interior do columbário e a
correspondente reserva sem que o tempo
de concessão seja iniciado.
■

tudo e adapta-se às suas

Quero um columbário, mas não quero
deixar nenhum encargo aos meus
familiares

A CORAL ajuda a deixar tudo resolvido
para que seus familiares não tenham de
preocupar. Envie um correio a
reservas@coralmemorial.com e iremos
informá-lo.

■

A Coral encarrega-se de

32

■

Já escolhi o meu columbário, posso
financiá-lo?

Sim, o columbário pode ser financiado de
seis a 60 meses.

■

Posso personalizar a urna?

■

Tenho uma urna em casa que queria
colocar na paróquia

Não há qualquer problema. Contacte-nos
através do telefone gratuito 900 535 811 e
tratamos de tudo.

Os meus familiares estão no cemitério,
posso trasladá-los para o columbário?

Sim e um dos nossos consultores irá
acompanhá-lo na tramitação das exumações
e informará sobre os procedimentos
necessários. Se preferir, podemos
encarregar-nos de tudo.

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL

Dispomos de urnas com modelos
totalmente personalizados, com a opção de
escolher a imagem e a mensagem

■

WWW.CORALMEM ORIA L.COM

Paróquia do Sant Esteve (Granollers)
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PATROCÍNIOS
E COLABORAÇÕES

Scholas Occurrentes, a Fundação de
S.S. o Papa Francisco, promove a educação desde a “cultura do encontro” e
a “abertura para o outro”, sempre em
prol de uma educação universal sem
exclusão. Com sedes em 13 países e
cerca de 446 000 escolas e redes
educativas pelo mundo, a Scholas trabalha pela integração de todos os alunos através de propostas tecnológicas, desportivas e artísticas
inovadoras.

Convénio de colaboração com o ISCREB, Instituto Superior de Ciências
Religiosas de Barcelona. Concessão
de bolsas para alunos que queiram estudar nesta instituição da Arquidiocese de Barcelona.
34

Banco de Produtos Não Alimentares
que recolhe os excedentes de produção das empresas, prioritariamente
dos setores da higiene pessoal, limpeza doméstica, roupa, sapatos e acessórios para o lar. Posteriormente faz a
sua distribuição entre as organizações
sociais que trabalham com pessoas
vulneráveis ou em risco de exclusão
social.

A Coral financia o projeto de proteção
e conservação das bibliotecas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
e do Centro de Estatística Religiosa e
Investigação Social. Este projeto contempla a classificação e a conservação
de cerca de 40 000 livros.

APRESENTAÇÃO CORAL MEMOR IAL
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Ligação

C. del Vall, 67, 1º 1ª – 08221 Terrassa
C. del Consell de Cent, 106–108, 5º 2ª – 08015 Barcelona
C. Sagasta, 31, 3ª plta. – 28004 Madrid
C. Gabriel Lupiañez Gely, nave 8, Parque Tecnológico CITEC — 41120 Gelves (Sevilla)

+34 636 52 05 52

www.coralmemorial.com

