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Arquitecto português faleceu em Randfontein em situação de indigência
* O corpo de João Moinhos corre o risco de ir para a vala comum se ninguém pagar o funeral
Faleceu na passada segunda-feira, 30 de Março, o arquitecto português João Afonso do Carmo Moinhos, de 71
anos de idade, que se encontrava internado no hospital
de Leratong, Randfontein.
Na quinta-feira passada, na reunião que coordenou com
benfeitores e representantes de órgãos de comunicação
social, o cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, dr.

Carlos Pereira Marques, formulou o pedido de apoio para
que o nosso compatriota falecido tivesse um funeral com
dignidade. Na sua interven-ção, o dr. Pereira Marques observou que “o arquitecto João Moinhos vivia com grandes
dificuldades e completamente isolado num quarto emprestado por uma família de portugueses amigos. Apesar
de ter um irmão em Portugal e um primo na África do Sul

não mantinha qualquer tipo de contacto com a família.
Caso ninguém se disponibilize a financiar o seu funeral,
será enterrado numa vala comum, o que é muito triste”.
Regista-se que a cremação do corpo importa em 7.000
randes e, no caso de se fazer o enterro, os encargos são
11.000 randes (12.000 randes com Missa), valores fornecidos por uma funerária portuguesa. “A família amiga
que o acolhia, bem como o empresário João Carreira manifestaram-se dispostos a auxiliar nas despesas do funeral. O primo, embora com algumas reticências, estaria
igualmente disposto a participar com 2.000 a 3.000 randes”.
Em resposta ao apelo do cônsul-geral, o comendador
Rudy Gallego, novo presidente da Academia do Bacalhau
de Joanesburgo (e que por inerência dessas funções
passa a ser vice-presidente da Sociedade Portuguesa de
Beneficência), prontificou-se também a contribuir para as
despesas do funeral através da sua Fundação, tendo observado na sua intervenção que, há anos, formulou a
ideia de que a SPB tivesse um fundo especial para assistir situações de portuguesas/portugueses indigentes a fim
de que tivessem um funeral com dignidade. Informou que,
tendo acabado de assumir as funções de presidente da
Academia-Mãe (nessa mesma tarde) iria oportunamente
motivar o projecto de criação de um fundo especial da Sociedade Portuguesa de Beneficência.

Dia da ACPR a 19 de Abril
Rui de Freitas (cel 072 228 0354), presidente da
Direcção da Associação da Comunidade Portuguesa de Rustenburg, declarou ao “Século” que a
colectividade vai comemorar o décimo quarto aniversário da sua fundação no domingo 19 de Abril.
Assim, o Dia da ACPR vai ser assinalado com
uma festa desportiva que está a ser aguardada
com muito interesse pela massa associativa e
familiares.
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PREPARE-SE PARA A PÁSCOA E
POUPE MUITO DINHEIRO!!
Com a variedade e preços que
temos para lhe oferecer!!
Fernando Nicolau e sua família
bem como todo o simpático pessoal
desta casa ao seu dispor,
desejam a toda a nossa Comunidade
uma Páscoa muito Feliz!!

Associação
Portuguesa
de
Rustenburg
elegeu as
suas Misses
A Associação da Comunidade Portuguesa de Rustenburg promoveu o certame de beleza feminina no
sábado 21 de Março, numa
evento memorável cheio
de graça, elegância e beleza.
MISS ACPR
Rainha: Paula Gonçalves;
1.ª Princesa Raquel Mota;
2.ª Princesa Lisa Jardim; e
Miss Simpatia Patrícia das
Neves.
MISS JUNIOR ACPR
As concorrentes foram seleccionadas no escalão
etário entre 11 a 14 anos.
Rainha Natasha de Aguiar;
1.ª Princesa Roxanne Pedro; 2.ª Princesa Laura de
Freitas; Miss Simpatia Nicole Coutinho; e Miss Fotogénica Andrea Coutinho.
MINI MISS ACPR
As concorrentes foram seleccionadas no escalão
etário entre 6 a 10 anos.
Rainha: Gabriella Pedro;
1.ª Princesa Jessica Pedro; 2.ª Princesa Raquel
Chadinha; e Miss Simpatia
Cailyn Fernandes.

