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Um homem jovem deixa seu país de origem, chega ao Brasil trazendo consigo todos os 
seus sonhos de progresso e bem-aventurança. Constrói uma família, faz amigos, trabalha, forma 
seu patrimônio. Um dia adoece e morre merecendo o pranto e a saudade de seus familiares e 
amigos. Este seria o simples relato do falecimento de um emigrante, não fosse ele GERALDINO 
FERREIRA DO MONTE. É que este valoroso português, com 61 anos de idade (04/08/1940-
06/05/2002), casado com Dona NAZARÉ ALEXANDRINA e pai de MARIA DE FÁTIMA, foi 
um dos mais queridos cidadãos de Interlagos, onde estabeleceu-se comercialmente com o "MIL 
MILHAS", aprazível e tradicional restaurante da Avenida Robert Kennedy. Pelo tratamento 
personalizado, onde ressaltava a cortesia e a hospitalidade, nos últimos 28 anos, mais que 
clientes, GERALDINO FERREIRA DO MONTE conquistou uma legião de amigos e mais que 
um próspero negócio, consolidou o "MIL MILHAS" como um ponto de encontro de empresários, 
comerciantes, estudantes, parlamentares e simples cidadãos. Ali, onde a vocação de lazer da 
Avenida Atlântica (atual Robert Kennedy), os destinos do bairro e a qualidade de vida da 
comunidade eram discutidos e planejados, também foram encabeçadas por GERALDINO lutas 
como a de restabelecer o nome da Av. Atlântica. Sob a hospitalidade deste verdadeiro cidadão 
muitos melhoramentos foram pensados, reivindicados e conquistados para a região, assim como 
muitas iniciativas de novos empreendedores nasceram pelo estímulo e apoio do proprietário do 
"MIL MILHAS". Por decorrência, oportunidades de emprego foram geradas e oferecidas à 
comunidade com desenvolvimento comercial daquela avenida. GERALDINO FERREIRA DO 
MONTE foi também benemérito por suas ações em prol dos menos favorecidos. Tal legado 
justifica a justa homenagem pleiteada pelos que acompanharam a trajetória deste valoroso, leal, 
dedicado cidadão e brilhante empresário. Razões que me levam a pleitear o apoio e aprovação à 
propositura que submeto aos Nobres Pares. 


