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LI E PASSO PARA VOCÊS:

APRENDENDO A VIVER
 
Que crescer não significa fazer aniversário.
Que silêncio é a melhor resposta, quando se ouve uma bobagem.
Que trabalho significa não só ganhar dinheiro.
Que amigos a gente conquista mostrando o que somos.
Que os verdadeiros amigos sempre ficam com você até o fim.
Que a maldade se esconde atrás de uma bela face.
Que não se espera a felicidade chegar, mas se procura por ela.
Que quando penso saber tudo ainda não aprendi nada.
Que a Natureza é a coisa mais bela na Vida.
Que amar significa se dar por inteiro.
Que um dia pode ser mais importante que muitos anos.
Que se pode conversar com estrelas.
Que se pode confessar com a Lua.
Que se pode viajar além do infinito.
Que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde.
Que dar um carinho também faz...
Que sonhar é preciso
Que se deve ser criança a vida toda.
Que nosso ser é livre
Que Deus não proíbe nada em nome do amor.
Que o julgamento alheio não é importante.
Que o que realmente importa é a Paz interior.
“Não podemos viver apenas para nós mesmos.
Mil fibras nos conectam com outras pessoas;
e por essas fibras nossas ações vão como causas
e voltam para nós como efeitos.”

Herman Melville
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PALAVRA DO PRESIDENTEPALAVRA DO PRESIDENTE

INÍCIO ÀS 12 HORAS.TODOS OS DOMINGOS - ALMOÇO SOCIAL

Cozido à Portuguesa, Filé Mignon, Filé de Frango,
Bacalhau à Portuguesa ou a Feirense e Rabada.Cardápio variado:

SALÃO NOBRE COM AR-CONDICIONADO

TODOS OS SÁBADOS

FEIJOADA COMPLETA E CARDÁPIO VARIADO

INÍCIO ÀS 12 HORAS

em nosso Salão com ar-condicionado
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LENDAS E TRADIÇÕESLENDAS E TRADIÇÕES

LOUROSA

A Aldeia foi elevada a Vila em 25 de Setembro de 1985 e 
elevada à categoria de Cidade em 19 de Abril de 2001. 
Quanto à origem do topónimo Lourosa, existem duas versões 
populares, idênticas. Uma das versões atribui o nome à 
junção de louro, que havia em abundância no local, mais 
Rosa, o nome de uma linda rapariga que ali vivia. Com o 
passar dos anos ter-se-à dado a fusão e surgido Lourosa.

Outra lenda etimológica, também popular e de transmissão 
oral, explica o nome, como advindo de uma planta: o loureiro, 

dado existirem muitos na região. Também assim se explica o seu nome de outrora, "Laurosa", 
que deriva do termo latino românico "laurus" e, cujo significado, é precisamente louro; loureiro.

Lourosa é conhecida actualmente como a cidade dos três "C": Cidade Capital da Cortiça, devido 
à forte presença da indústria da cortiça.

Garantimos as melhores taxas e tarifas

TURISMO E CÂMBIO S/A
Av. Rio Branco, 124 A - Tel.: (21)2112-9100 - Rio de Janeiro - Brasil
EMBRATUR-IATA-ABAV-SINDETUR-RIOTUR-SNEA-BANCO CENTRAL

PM

PASSAGENSPASSAGENS
EE

EXCURSÕESEXCURSÕES

EXISTEM MOMENTOS EM
QUE VOCÊ PRECISA APROVEITAR

EXISTEM MOMENTOS EM
QUE VOCÊ PRECISA APROVEITAR

Com mais de 60 anos A nossa Tradição ContinuaCom mais de 60 anos A nossa Tradição Continua

Compra e Venda
Com as Melhores

taxas do Mercado!Com as Melhores

taxas do Mercado!

Câmbio

Dê asas a sua imaginação, torne seu sonho uma realidade,
Passagens, Excursões, Cruseiros, Hoteis e Rent a Car.

 ABRIL 2011 À JUNHO 2011     |



  4   |     BOLETIM INFORMATIVO TRIMESTRAL                    O FEIRENSE -

A Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria da No cumprimento do voto, os ofertantes incorporavam-se numa 
Feira preparou-se para receber centenas de procissão que saía do Paço dos Condes e seguia pela igreja do 
pessoas desde as primeiras horas do dia até ao Convento do Espírito Santo (Lóios), onde eram benzidas as fogaças, 
pôr do sol. O cumprimento de um voto a S. divididas em fatias, posteriormente repartidas pelo povo. Assim 
Sebastião foi preenchido por diversas iniciativas, nasceu a Festa das Fogaceiras.
mas as atenções centram-se na missa durante a Na procissão as atenções recaem sobre as crianças que 

manhã e no almoço festivo logo após a procissão. transportam as fogaças – são as fogaceiras. As crianças são filhas 
Os festejos começaram pelas 11h30 na igreja de São de diretores e associados da Casa, vestidas e calçadas de branco, 
Sebastião (Capuchinhos) onde foi realizada missa. Este ano, cintadas com faixas coloridas, fogaças do voto, coroadas de papel 
Frei Julio, presidiu à celebração. foi feita ainda bênção das de prata de diferentes cores, recortado com perfis do castelo, e com 
fogaças. bandeiras representativas de cada freguesia de Santa Maria da 
O ponto alto das 'Fogaceiras' foi sem dúvida o cortejo da Feira, ou seja, um total de 31.
procissão, que contou este ano com a participação da Banda Foram apresentadas as novas opas confeccionadas especialmente 
Filarmônica do Rio de Janeiro, que tem como maestro Antonio para a procissão deste ano. As fogaças foram muito elogiadas por 
Henrique Seixas. todos e muitos disseram que o sabor aproximou-se muita as de 
A Festa das Fogaceiras tem origem num voto ao mártir S. Santa Maria da Feira.
Sebastião. Em 1505, século XVI, a região da Vila de Santa A parte artística contou com um bailarico animado pelo conjunto 
Maria da Feira foi assolada por um surto de peste que dizimou Típicos da Beira Show, do querido Rogério Costa, bem como das 
parte da população. Em troca de proteção, o povo prometeu ao apresentações  do Grupo Folclórico Almeida Garrett e do Rancho 
santo a oferta de um pão doce chamado fogaça. Folclórico Infanto-Juvenil Danças e Cantares das Terras da Feira.

AGENDA SOCIAL

GALERIA DE FOTOS

23 / 01 / 2011 - FESTA DAS FOGACEIRAS

IDA PARA A IGREJA

BANDEIRAS

ENTRADA NA IGREJA

INTERIOR DA IGREJA

FOGAÇAS

FOGAÇAS NA SEDE

CHEGADA EM NOSSA SEDECHEGADA EM NOSSA SEDE

CASTELO DE MADEIRA

RETORNO DA IGREJA

CORTEJO DA PROCISSÃO

BENÇÃO DAS FOGAÇAS PELO FREI JÚLIO
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reference@referencepeugeot.com.br

RÉFÉRENCE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Rodovia Presidente Dutra, 12.173

Prata - Nova Iguaçu
Tel.: 2797-2300 / Fax: 2792-3003

Rod. Washington Luiz, 1375
Duque de Caxias

(21) 3261-6600

Foi um período da história de Portugal, 1973, baseado inicialmente em agitação social, 
desencadeado por um golpe de Estado reivindicações corporativistas como a política e militar 
militar ocorrido a 25 de Abril de 1974 que luta pelo prestígio das forças armadas, conhecido como o PREC (Processo 
depôs o regime ditatorial Estado Novo, acabando por se estender ao regime Revolucionário Em Curso), marcado por 
vigente desde 1933 e iniciou um político em vigor. Sem apoios militares, e manifestações, ocupações, governos 
processo que viria a terminar com a com a adesão em massa da população, provisór ios,  nacional izações,  e 
implantação de um regime democrático a resistência do regime ao golpe foi confrontos militares, apenas terminado 
com a entrada em vigor de uma nova praticamente inexistente, registando-se com uma tentativa de golpe de Estado 
Constituição a 25 de Abril de 1976. apenas quatro mortos. fracassada a 25 de Novembro de 1975. 
Este golpe, normalmente conhecido Após o golpe foi criada a Junta de Com uma conjuntura mais estável, foi 
pelos portugueses como 25 de Abril, foi Salvação Nacional, responsável pela possível prosseguir com os trabalhos da 
conduzido por um movimento militar, o nomeação do Presidente da República, Assembleia Constituinte e chegar a uma 
Movimento das Forças Armadas (MFA), pelo programa do Governo Provisório e nova constituição democrática, que 
composto por oficiais intermédios da respectiva orgânica. Assim, a 15 de Maio entrou em vigor no dia 25 de Abril de 
hierarquia militar, na sua maior parte de 1974, o General António de Spínola 1976, o mesmo dia das primeiras 
capitães que tinham participado na foi nomeado Presidente da República eleições legislativas da nova República.
Guerra Colonial e apoiados pelos que por sua vez atribuiu o cargo de Na seqüência destes eventos foi 
o f i c ia is  mi l i c ianos,  es tudantes  primeiro-ministro a Adelino da Palma instituído em Portugal um feriado 
recrutados, muitos deles universitários. Carlos. nacional no dia 25 de Abril, denominado 
Este movimento nasceu por volta de Seguiu-se um período de grande "Dia da Liberdade".

ABRIL
A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

Ernesto Veiga de Oliveira Carta Régia de 14 de Agosto, onde se determinava aos Juízes e à 
Câmara "que impusessem as maiores penalidades a quem cantasse O 1º de Maio é o Dia das Maias e comemora-se em Portugal, de um 
Maias ou Janeiras e outras coisas contra a lei de Deus...". Ainda modo geral, pela aposição das «Maias», ou seja, de giestas ou flores, 
segundo outros, o nome do mês de Maio terá tido origem em Maia, sob diversas formas, em portas e janelas e noutros locais. Ao contrário 
mãe de Mercúrio, e a ele está ligado o costume de enfeitar as janelas de outras regiões, em Trás-os-Montes surge ao lado de outras 
com flores amarelas.práticas, que são independentes, mas de significações convergentes.
Talvez resultado desta lenda, hoje em dia ainda é possível observar A colocação de giestas faz-se no dia 30 de Abril para que as casas 
em algumas zonas do nosso país, a colocação de ramos de giestas estejam floridas no momento em que começa o dia, para o «Maio», o 
em flor, ou até mesmo coroas feitas de ramos de giestas, «Carrapato» ou o «Burro» não entrarem. O «Maio» ou o «Burro» são 
conjuntamente com outras flores e enfeites coloridos, nas portas e entidades nocivas, cujo malefício se pretende conjurar com ma 
janelas das casas ou nos automóveis, na noite de 30 de Abril para 1 de oposição de flores ou a manducação de certas espécies.
Maio.

A origem da tradição das Maias perde-se no tempo e pode ter várias 
Nos variados aspectos, por vezes tão distintos, das celebrações do 1º explicações. Segundo alguns, a Maia era uma boneca de palha de 
de Maio, ter-se-ia, pois operado um sincretismo de práticas e crenças, centeio, em torno do qual havia danças toda a noite do primeiro dia de 
talvez de origens diferentes mas todas convergentes, recobrindo a Maio. Por vezes, podia ser também uma menina de vestido branco 
obscura idéia, que subsiste no espírito do Homem, da necessidade de coroada com flores, sentada num trono florido e venerada, todo o dia, 
desencadear formas efetivas de proteção e de esconjuro a opor à com danças e cantares. Esta festa, de reminiscências pagãs, foi 
insegurança da vida e à onipresente ameaça do mal.proibida várias vezes, como aconteceu em Lisboa no ano de 1402, por 
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MAIO
O DIA DAS MAIAS
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SOLUÇÕES EM
FERRO & AÇO

3866-1506 / 2573-71933866-1506 / 2573-7193

3866-1507 / 2573-67293866-1507 / 2573-6729
www.duaspatrias.com.br

duaspatrias@duaspatrias.com.br
Av. dos Democráticos, 536 - Bonsucesso

CEP-21050-000-RJ

www.duaspatrias.com.br
duaspatrias@duaspatrias.com.br

Av. dos Democráticos, 536 - Bonsucesso
CEP-21050-000-RJ

Comércio e Representações Ltda.
CNPJ(MF) 28.941.771 / 0001-00 • Insc, Estadual 81.856.370

CROYDON

AUTORIZADA

www.marama.com.br

Rua 24 de Fevereiro, 71 . CEP 21040-300
Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ
e-mail: marama@marama.com.br

Tels.: (21) 2290-6847
2560-4713
2560-4337

Tel./Fax (21) 2590-6185

Refresqueiras - sanduicheiras - Fritadores - Tachos - Extratores de Sucos
Moendas de cana - Trituradores de Alimentos - Descascador de batata - Fornos
Frangueiras - Fogões - Triturador de Gelo - Ralador de Queijo - Máquinas de café

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E VENDA DE PEÇAS

JUNHO
MARCHAS POPULARES
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
As Marchas populares de Lisboa remontam a 1932 (como são conhecidas hoje), sendo uma das mais antigas e crescentes 
tradições da cidade de Lisboa (às marchas, "juntaram-se" em 1958, aos Casamentos de Santo António). Porém, em Lisboa 
já se realizavam marchas desde o século XVIII. 
As Marchas Populares são uma tradição antiga portuguesa, que decorre a 12 de Junho, nas avenidas de Lisboa.

LENTES DE CONTATO
RUA HARDOCK LOBO, 437 - LOJA C
www.centroesteticavisual.com.br

3286-5807
3234-5761
3286-5807
3234-5761
3286-5807
3234-5761
3286-5807
3234-5761

Centro de Estética VisualCentro de Estética Visual
Sua visão em primeiro lugar

Robson CastroRobson Castro "O CRIADOR DO GOOD TIMES 98"

SHOW DESHOW DE

FLASH BACKFLASH BACKFLASH BACK CASA VILA DA FEIRACASA VILA DA FEIRACASA VILA DA FEIRA
TIJUCA - RUA HADDOCK LOBO, 195

TODO SEGUNDO SÁBADO DO MÊSTODO SEGUNDO SÁBADO DO MÊSTODO SEGUNDO SÁBADO DO MÊS
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Rio de Janeiro - RJ

IMPORTAÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTICIOS

C.N.P.J. 33.229.634/0001-70
INSC. ESTADUAL 81198-241

Rua da Batata, Portão 102 - Loja 38 / 40
Tels.: (21) 2584-3090/2584-4041/2584-3405
Fax: (21) 2584-3609
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Saboreie
deliciosos Pratos

Aves - Carnes - Peixes
Massas - Sobremesas

2569-16972569-1697
Entregas em Domicílio

Rua Martins Pena, 

33 - Tijuca

TEL/FAX:2223-0788TEL/FAX:2223-0788
riobastrodaire@ibest.com.brriobastrodaire@ibest.com.br

CNPJ:42.407.957/0001-06 - INSC.EST.: 01.598.177

PIZZARIA E RESTAURANTE

PALANCA NEGRA

 ‘‘A TRADIÇÃO CONTINUA’’

Obs.:NÃO TEMOS FILIAIS
ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO

Estrada do Quitungo,1919 - Vila da penha - RJ
Tels.: 3391-0108 / 3351-3988 - Fax.: 3391-2947

Mais de 29 anos de bons serviços
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Rua Santo Cristo, Nº 311/313 - Santo Cristo - RJ - CEP 20220-304Rua Santo Cristo, Nº 311/313 - Santo Cristo - RJ - CEP 20220-304
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Desde 2002 existe o Disk Galeto, um serviço de 
delivery, ou seja, entrega em domicilio, que 
oferece mais comodidade ao cliente que 
quiser fazer o pedido sem sair de casa. Os 
alimentos vêm em embalagens especiais, para 
não perder temperatura nem sabor na viagem.

Ligue agora e faça já seu pedido:
Praça da Bandeira,43 -RJ

Entregamos todos os dias, inclusive nos 
feriados. Das 10h às 23:h30

LETA OG  BA AI NRE DP EP IRO AH
C

DISK-GALETO

www.galetobandeira.com.br
2273-8992

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA

Real Gabinete Português de Leitura
Rua Luís de Camões, 30 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20051-020 Telefone: (21) 2221-3138 Tel/Fax: (21) 2221-2960

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas - www.realgabinete.com.br

Entre as obras mais raras da biblioteca podemos citar a edição "prínceps" de " Os Lusíadas", de 1572, que pertenceu à 
"Companhia de Jesus"; as "Ordenações de Dom Manuel" , editadas em 1521; os "Capítulos de Côrtes e Leis que sobre 
alguns deles fizeram", editados em 1539. 
Além do acervo da biblioteca, cuja importância no mundo da lusofonia é reconhecida, o Real Gabinete Português de Leitura 
possui ainda uma coleção de manuscritos, pinturas, peças, como “ Altar da Pátria” que esteve na Exposição do Centenário 
da Independência, em 1922, e uma beleza arquitetônica, tanto no interior como na sua fachada, que é admirada por milhares 
de pessoas que visitam ao logo dos ano.
Em complemento à biblioteca – aberta ao público diariamente – o Real Gabinete Português de Leitura fornece através do 
Centro de Estudo – Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, cursos, conferências, recitais, concertos. Vale ainda esclarecer que 
como beneficiário do depósito legal, a instituição recebe um exemplar da maioria dos livros que são editados em 
Portugal.São mais de 1.500 itens já contemplados. Com um zoom, mais do que observar a grafia e o léxico de tempos idos, é 
possível chegar aos detalhes de todos esses papéis, ver as ranhuras, as marcas do tempo. Foi para tentar diminuir esse 
impacto do passar dos anos que o projeto foi criado. “Queremos resguardar obras e manuscritos mais raros. Até meses 
atrás, se passasse na nossa avaliação, a pessoa poderia pegar com as próprias mãos documentos de 200 anos”, conta o 
presidente do Real Gabinete, o economista português, da Povoa de Varzim, Antônio Gomes Costa que está nessa função há 
19 anos.

Dr. Antonio Gomes da Costa
o Guardião do Templo

Interior da Biblioteca
Busto de Luís de Camões
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Num dos prédios mais bonitos do centro da Cidade, na Rua Luiz de Camões, 30, 
construído em estilo neomanuelino, funciona a sede, a biblioteca e o Centro de 
Estudos do Real Gabinete Português de Leitura. É a instituição portuguesa mais antiga 
do universo associativo luso-brasileiro, fundada em 14 de maio de 1837, 15 anos 
depois da Independência do Brasil, por um grupo de emigrantes.
A construção do prédio foi iniciada em 1880 (a pedra fundamental foi lançada pelo 
Imperador D. Pedro II) e a inauguração ocorreu em 10 de setembro de 1887, com a 
presença da Princesa Isabel, acompanha  de seu marido, o Conde d'Eu.
É a biblioteca mais rica em obras de autores portugueses fora de Portugal e possui 
atualmente cerca de 380.000 volumes, além de manuscritos de autores célebres (por 

exemplo, "Amor de Perdição", de Camilo Castelo Branco e o "Dicionário da Língua Tupy, de Gonçalves Dias, além de 
centenas de cartas de escritores.

Elementos da fachada do Real Gabinete Português de Leitura
Pedro Álvares Cabral, Luis de Camões, Infante Dom Henrique e Vasco da Gama.
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Rua Santa Clara, 33 - A - Copacabana - RJ - CEP 22041-010
2549-1743 // 2549-1703
www.bagshopnet.com - bagshop@hotmail.com

Antônio Alves dos SantosAntônio Alves dos Santos

ARMAZÉM DAS MALAS LTDA.
CNPJ: 06.835.178/0001-39
Insc. Est.: 77.758.208
CNPJ: 06.835.178/0001-39
Insc. Est.: 77.758.208 BAGBAG

ShopShop

Martha Rocha, a delegada que vai comandar 12 mil como o do sequestro do ônibus 174 no bairro do Jardim 
policiais no Estado do Rio. Solteira, sem filhos, segundo Botânico, que virou filme e documentário. E também no 
ela, nada em sua vida agora é mais importante do que o terrível assassinato do menino João Hélio. A imprensa 
desafio de tornar a Polícia Civil do Rio uma instituição consagrou então o nome Martha Rocha.
acima de qualquer suspeita.
Vascaína sem entender nada de futebol, adepta da 
“caminhada enganosa” e avessa a musculação, Martha “Católica praticante, freqüentava à igreja Santo Antônio 
Rocha tem nome de miss por acaso. Seu pai, dono de dos Pobres, no subúrbio da Penha, onde foi criada. Seu 
padaria, “português de uma aldeia de Trás-os-Montes” pai foi velado ali. Vai à missa todo domingo, agora na 
– nas palavras da delegada –, decidiu ignorar o nome igreja que fica na esquina da rua onde mora, na Tijuca. 
da moda na época, Márcia. Resolveu chamar a filha do É fruto da escola pública. Estudou Direito na UFRJ, 
meio de Marta, porque a Márcia de sua aldeia tinha tido quando lecionava como professora primária. Tem uma 
uma vida infeliz e ele acreditava nesses sinais. Mas o irmã pedagoga e um irmão consultor de vendas. “
pai queria seis letras. E inseriu o “h”. Foi registrada 
como Martha Mesquita da Rocha.
Ela foi criada no subúrbio da Penha, no Rio, numa Fez um concurso para escrivã em 1983 e depois para 
família muito católica. Como várias mulheres de sua delegada em 1990. Teve dúvidas se deixava de ser 
geração, decidiu ser professora primária. E foi para a professora. Mas seu pai a estimulou. Ele era feminista 
polícia quase por acaso, ao fazer um concurso para sem saber. A polícia a seduziu, a cativou, não há um dia 
escrivã, há 27 anos. Fez outro concurso, dessa vez igual ao outro. Não existe rotina.
para delegada, em 1990. Atuou em casos estrepitosos, 

RELIGIÃO

CARREIRA NA POLÍCIA

 REPORTE LUSITANO

NOSSA HOMENAGEM A PRIMEIRA MULHER CHEFE DA POLICIA CIVIL DO RJ.

UMA LUSO-DESCENDENTE

Sport Ltda.
Bolas - Troféus - Chuteiras - Etc...

Rua São Luiz Gonzaga, 183
São Cristóvão - RJ

Fabricamos Uniformes Personalizados

Augusto José

TUDO P/ ESPORTES
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Sergio Pellegrino
Gerente Geral

Fone / Fax: (11) 2904-8088
Celular: (11) 7810-6474
Nextel: 7*64887

La Toja Importadora e Exportadora Ltda.

www.latoja.com.br

LA TOJA
IMPORTADORA E EXPORTADORA

MADEIRAS E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
( 2 1 ) 2 6 7 2 - 9 0 8 0
v e n d a s @ f l a v i e n s e . c o m . b r

FLAVIENSEFLAVIENSEFLAVIENSE
Soluções para Construção

MATRIZ

Rua Frei Caneca, 139 - Jardim gramacho
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

FILIAL

Av. Presidente Kennedy, 988 - Centro
Duque de Caxias  - Rio deJaneiro - RJ

CARVOARIA SACADURA LTDA
RUA CAMPOS DA PAZ, Nº 201 - RIO COMPRIDO

CEP 20.250-460 - RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONES 2273-6146 / 2273-6147

CONTATO - SR. JOSÉ RIBEIRO

Beba saúde, beba água mineral
Passa Quatro

www.mineracaopadremanoel.com.br
(35) 3371-2200

                                             
                               

 

ROCHEDO
HOTEL FAZENDA

CONSERVATÓRIA
VALENÇA - RJ
Centro de Convenções LIGUE E CONFIRA NOSSOS PACOTES

Três salões, Sala de apoio, quadro branco,
tela fixa e móvel, retroprojetor, projetor multimídia, flip-chart,

sonorização, TV/Vídeo/DVD e capacidade p/ 200 pessoas

RESERVAS: (21) 2266-3867 - 2268-2510 - 2208-6691

HOTEL: (24) 2438-2500 - 2438-1364 (telfax)
www.hotelrochedo.com.br

reservas@hotelrochedo.com.br - eventos@hotelrochedo.com.br
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ABRIL MAIO JUNHO

DIA 03 (DOMINGO)
ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA 

PORTUGAL BRASIL AQUI E AGORA 
– RADIALISTAS MANECA E IDÁLIA

Início às 12 horas
Conjunto Os Navegantes

DIA 10 (DOMINGO)
ANIVERSÁRIO DA
CASA DO BENFICA

Início às 12 horas
Conjunto Típicos da Beira Show

DIA 17 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado.

Cardápio variado. 
Conjunto Os Navegantes

DIA 24 (DOMINGO)
ALMOÇO ESPECIAL DE PÁSCOA – 

BEIJA CRUZ 
Início às 12 horas. No Salão Nobre, 

com ar condicionado. Cardápio 
variado. Cozido a Portuguesa, Filé 
mignon, Filé de frango, Bacalhau a 
Portuguesa ou a Feirense, Rabada.  

Mesa de doces e artesanato 
português.

Música ao vivo com o
Conjunto Os Navegantes

DIA 29 (SEXTA – FEIRA)
TASCA DO FOLCLORE

Início as 21:00 horas – Salão com ar 
refrigerado - Entrada franca 

Apresentação do Grupo Folclórico 
Almeida Garrett

DIA 01 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Social, 
com ar condicionado.

Cardápio variado.
Conjunto Os Navegantes

ANIVERSÁRIO DO GRUPO 
FOLCLÓRICO

ALMEIDA GARRETT 
Início das 15 horas

DIA 08 (DOMINGO)
ALMOÇO ESPECIAL – DIA DAS MÃES

Início às 12 horas. No Salão Social, 
com ar condicionado. Cardápio variado: 
Cozido a Portuguesa, Filé mignon, Filé 
de frango, Bacalhau a Portuguesa ou a 
Feirense, Rabada.  Mesa de doces e 

artesanato português.  
Conjunto Os Navegantes

DIA 15 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado. Cardápio variado. 

Conjunto Os Navegantes

DIA 22 (DOMINGO) 
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado. Cardápio variado. 

Conjunto Os Navegantes

DIA 27 (SEXTA - FEIRA)
TASCA DO FOLCLORE

Início as 21:00 horas. – Salão com ar 
refrigerado - Entrada franca. 

Apresentação do Grupo Folclórico 
Almeida Garrett

DIA 29 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado. Cardápio variado. 

Música ao vivo com o Conjunto
Os Navegantes

DIA 05 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado. Cardápio 
variado. Conjunto Som e Vozes

 

DIA 12 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado.

Cardápio variado.
Conjunto Os Navegantes

DIA 18 (SÁBADO)
CHÁ DESFILE FEIRENSE

Desfile de moda com Sonia Fuchs
Bingo e Sorteios de Brindes
Salão com ar condicionado e 

elevador.
Início às 15:00 horas

DIA 19 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado. Cardápio 

variado. Conjunto Os Navegantes

DIA 24 (SEXTA - FEIRA)
TASCA DO FOLCLORE

Início as 21:00 horas. – Salão com ar 
refrigerado - Entrada franca. 

Apresentação do Grupo Folclórico 
Almeida Garrett

DIA 26 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

Início às 12 horas. No Salão Nobre, 
com ar condicionado. Cardápio 

variado. Conjunto Os Navegantes

Tel.: (35) 3371-4929 / Fax: (35) 3371-2262
CONFORTO E LAZER NUNCA COMBINARAM TANTO COM VOCÊ.

Av.Cel.Arthur Tiburcio, 10
Centro - Passa Quatro - MG

HOTEL
RECANTO DAS

HORTÊNSIAS
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PAGAMENTO FACILITADO
EM 5X S/ JUROS NO

CHEQUE PRÉ-DATADO

PAGAMENTO FACILITADO
EM 5X S/ JUROS NO

CHEQUE PRÉ-DATADO

Consulte
nossos pacotes:

Consulte
nossos pacotes:

Natal Luz
Portugal
Passa Quatro
Nordeste
Sul do Brasil
Carnaval c/ festa da uva
Beto Carreiro
Foz do Iguaçu

Natal Luz
Portugal
Passa Quatro
Nordeste
Sul do Brasil
Carnaval c/ festa da uva
Beto Carreiro
Foz do Iguaçu

Rua Conde do Bonfim, 310 - sl. 1007 - Tijuca - RJ
Telefax: (21) 2569-5932 / 2234-2084 / 9971-5089

www.simoeseurotour.com.br
Contato@simoeseurotour.com.br

portugalcantabrasil@simoeseurotour.com.br

(em 5 parcelas iguais
entrada + 4 parcelas)

(exceto escursão para Portugal)

imões
EuroTour
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As matérias são de total responsabilidade 
de seus autores.

O Boletim O FEIRENSE é uma publicação 
trimestral de distribuição Gratuita. 

FALE CONOSCO:
E-mail: secretaria@viladafeira.com.br

Site: www.viladafeira.com.br

ENTRE DE SÓCIO DA CASA DA 

VILA DA FEIRA, PROCURE A 

NOSSA SECRETARIA.

Tiragem: 

Redatores: 

Impressão: 

Diagramação: 

Revisão: 

Diretor Responsável: 

2.000 Exemplares

Rose Boaventura / Sérgio Viana

Gráfica e Editora Virtual Mega

Leonardo Silva de Moraes

Vagner Rodrigues

Jason de Mello

FICHA TÉCNICA

Receba a mala direta com
informações da nossa programação,

entre em contato com a
secretaria ou se cadastre

pelo  site

"Rezem o terço 
todos os dias, para 
alcançarem a paz 
para o mundo e o
 fim da guerra." 

Irmã Lúcia de Jesus e 
do Coração Imaculado.

TODO DIA 13 DE CADA MÊS
VENHA REZAR O TERÇO COM MARIA

15 HORAS – CAPELA DA VILA DA FEIRA

QUEIROGA
MOVEIS

E
DECORAÇÕES

COMPRA E VENDA
DE ANTIGUIDADES
OBJETOS DE ARTE

 ALUGUEL PARA
TV E TEATRO.

Rua do Resende, 21B

Tels: (21) 2242-3558 / 2242-854
3852-3777 / 2224-5373

www.queirogaantiguidade.com.br
queirogabenfica@yahoo.com.br

Decorações, som, filmagem
foto, decoração de igrejas
Decorações, som, filmagem
foto, decoração de igrejas

Casamentos, 15 anos, bodas
festas infantis, jantares...
Casamentos, 15 anos, bodas
festas infantis, jantares...

Almoços, cocktails recepções...
Coffe breaks, Churrascos...

Almoços, cocktails recepções...
Coffe breaks, Churrascos...

Tels.: (21)2273 8985 - 3904 2219 - 8138 2110
www.macedobuffet.com.br - atendimento@macedobuffet.com.br

Trabalhamos com Buffet para todas as ocasiões...

(21) 2554-2100

Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228
5º andar - Cj.513 - Cj.514 Cep:22250-040
Rio de Janeiro - RJ

(11) 3191-0700

São Paulo
Av. Presidente Juscelino

Kubitschek, 1726
15º andar - Cj. 152 - Itaim Bib

São Paulo - SP

A VIDA  INSPIRA-NOS
www.millenniumbcp.pt
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