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CESTAS BÁSICAS PARA MAIO 
 
No seguimento do nosso trabalho de caridade realizado no mês de ABRIL 
com a distribuição de 25 cestas básicas a 25 famílias necessitadas, vimos 
novamente apelar á colaboração de todos nesta forma de ajudar os outros 
que porventura estarão a sofrer com os problemas deste mundo. A Umbanda 
é Amor e como tal não está desligada da verdadeira Caridade. 
 
Precisamos de colaboração de todos para a realização em Abril de mais uma 
jornada solidária com os mais necessitados. 
 
Material para as cestas básicas: 
 
Azeite – Vinagre – Óleo – Arroz – Massa – Açúcar – Farinha – Salsichas – 
Atum – Feijão – Leite – Sal – Papel higiénico – Sabonetes – Champô – Sabão – 
Cereais, Bolachas – artigos de higiene e limpeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUS AJUDA… QUEM AJUDA O SEU IRMÃO 
 
 

mailto:jexercitodeoxala@hotmail.com
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Oba 
 

  
Orixá do rio 

Níger. Orixá, embora 
feminina, temida, forte, 
energética, considerada 
mais forte que muitos 
Orixás masculinos, 
vencendo na luta, Oxalá, 
Xangô e Orumilá.  

Obá é irmã de 
Iansã, foi esposa de 
Ogum e, posteriormente, 
terceira e mais velha 

mulher de Xangô. Bastante conhecida pelo fato de ter 
seguido um conselho de Oxum e decepado a própria orelha 
para preparar um ensopado para o marido na esperança de 
que isto iria fazê-lo mais apaixonado por ela. Quando 
manifestada, esconde o defeito com a mão. Seus símbolos 
são uma espada e um escudo.  

Tudo relacionado a Obá é envolto em um clima de 
mistérios, e poucos são os que entendem seus atos . 
Certas pessoas a cultuam como se fosse um Xangô fêmea.  

Obá e Ewá são semelhantes, são primas. Obá usa a 
festa da fogueira de Xangô para poder levar suas brasas 
para seu reino, desta forma é considerada uma das 
esposas de Xangô mais fieis a ele.  

 
Obá é Orixá ligado a água, guerreira e pouco 

feminina. Suas roupas são vermelhas e brancas, leva um 
escudo, uma espada, uma coroa de cobre. Usa um pano na 
cabeça para esconder a orelha cortada. Conta e lenda que 
Obá, repudiada por Xangô, vivia sempre rondando o 
palácio para voltar. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
ATRIBUIÇÕES 

Defende a justiça, procura refazer o equilíbrio. 
 
 

LENDAS DE OBÁ 
 

OBÁ — Orixá Guerreira e Das Águas Revoltas !!!  
Obá vivia em companhia de Oxum e Iansã, no reino 

de Oyó, como uma das esposas de Xangô, dividindo a 
preferência do reverenciado Rei entre as duas Iabás 
(Orixás femininos).  

Obá percebia o grande apreço que Xangô tinha 
por Oxum, que mimosa e dengosa, atendia sempre a 
todas as preferencias do Rei, sempre servindo e 
agradando aos seus pedidos. Obá resolveu então, 
perguntar para Oxum qual era o grande segredo que 
ela tinha, para que levasse a preferencia do amor de 
Xangô, vez que Iansã, andava sempre com o Rei em 
batalhas e conquistas de reinados e terras, pelo seu 
gênio guerreiro e corajoso e Obá era sempre 
desprezada e deixada por último na lista das esposas 
de Xangô. Oxum então, matreira e esperta, falou que 
seu segredo era em como preparar o amalá de Xangô 
principal comida do Rei, que lhe servia sempre que 
deseja-se bons momentos ao lado do patrono da 
justiça.  

Obá, como uma menina ingênua, escutou e 
registrou todos os ingredientes que Oxum falava, 
sendo que por fim Oxum, falou que além de tudo isso, 
tinha cortado e colocado uma de suas orelhas na 
mistura do amalá para enfeitiçar Xangô. Obá 
agradeceu a sinceridade de Oxum e saiu para fazer um 
amalá em louvor ao Rei, enquanto Oxum, ria da 
ingenuidade de Obá que, sempre atenta a tudo, não 
percebeu que Oxum mentira, pois ela encontrava-se 
com suas duas orelhas, e falará isso somente para 
debochar de Obá. Obá em grande sinal de amor pelo 
seu Rei, preparou um grande amalá, e por fim cortou 
uma de suas orelhas colocando na mistura e oferecendo 
à Xangô como gesto de seu sublime amor. Xangô ao 
receber a comida, percebeu a orelha de Obá na 
mistura, e esbracejou e gritou. Oxum e Obá, 
apavoradas, fugiram e se transformaram nos rios que 
levam os seus nomes. No local de confluência dos dois 
cursos de água, as ondas tornam-se muito agitadas em 
consequência da disputa entre as duas divindades. E, 
até hoje quando manifestadas em seus iaôs elas 
dançam simbolizando uma luta.  

 
A Luta de Obá e Ogum 

Obá certa vez desafiou Ogum para um 
combate. O guerreiro, porém antes da luta foi 
consultar um Babalaô, que o ensinou a fazer uma pasta 
de milho e quiabo pilados. Ogum esfregou esta pasta no 
local destinado ao combate. Obá perdeu o equilíbrio, 
escorregou e caiu no chão. Ogum aproveitou-se disso e 
ganhou a luta. 

 
 
 
OBÁ XIRÉ YA 
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CIGANOS – OS FILHOS DO VENTO 
 

O Povo Cigano designado ao encarne na Terra, 
através dos tempos e de todo o trabalho 
desenvolvido até então, conseguiu conquistar 
um lugar de razoável importância, tendo muitos 
deles alçado a graça de seguirem para outros 
espaços de maior evolução espiritual. Agem no 
plano da saúde, do amor e do conhecimento, 
suportam princípios magísticos e tem um 
tratamento todo especial e diferenciado de 
outras correntes e falanges. 
 
Os Espíritos Ciganos são uma linha de trabalhos 
espirituais que buscam seu espaço próprio, pela 
força que demonstram em termos de caridade 
e trabalhos para a humanidade. Este Povo 
encontrou na Umbanda um lugar ideal para as 
suas práticas de caridade. 
 
Os Ciganos têm seus rituais específicos e 
cultuam muito a natureza, os astros e os 
ancestrais. A protectora do Povo Cigano é 
“Santa Sara Cali”. Trabalham na Umbanda para 
o progresso financeiro e causas amorosas. 
Cheios de simpatias espirituais trabalham para 
a cura de doenças espirituais. Seus 
fundamentos são simples, são cultuados com 
imagens bem simples, com taças com vinho ou 
água, doces finos e fruta. Também trabalham 
com energias do Oriente, com cristais, 
incensos, pedras energéticos, com as cores e 
com os elementos da natureza. Usando essa 
vibração do Oriente com seus trajes típicos e 
graciosos com sua cultura de adivinhação 
através de cartas, leitura das mãos, 
numerologia, bola de cristal e Runas. Os Ciganos 
usam muitas cores em seus trabalhos, mas cada 
Cigano tem a sua cor e cor de vela próprios. São 
Entidades que devem ser cultuadas na Direita, 
pois se houver necessidade de realizar qualquer 
trabalho na Esquerda, são eles que incumbem as 
entidades Ciganas que trabalham para este fim. 
Por isso, são entidades que trabalham 
exclusivamente para o Bem. 
 
O Cigano é oriundo de um Povo muito rico de 
história e lendas. São espíritos de Luz que 
clareiam a nossa mente, para que possamos dar 
um conselho na hora certa. Dá-nos a força para 
superarmos todos os obstáculos. São espíritos 

que há noite vigiam os nossos sonhos impedindo a 
aproximação de espíritos maléficos. Transmitem-
nos a energia da Paz e da Harmonia. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DIA 24 DE MAIO HOMENAGEM AO POVO 
CIGANO NA UMBANDA 

ORI…ORI…POVO CIGANO 
 

ORAÇÃO PARA SANTA SARA 
(Português) 

 
Você que é apenas pelos ciganos do mundo 

Você que os não ciganos machucaram sem motivo 
Você que os não ciganos colocaram medo e 

jogaram no mar 
Para que morresses de sede e de fome 

Tu que sabes o que é o medo, a fome e a dor no 
coração. 

Não permita que meus inimigos 
Riam, de mim e me maldigam 

Que Você seja a minha advogada perante Deus 
Que me concedas, sorte, saúde e que cresça a 

minha vida 
QUE DEUS O FAÇA 

 
(Romanês/Romani) 
Manglimos Katar 

 
Tu Ke san pervo icana romli anlemuia 

Tu Ke biladiato le gajie anassogodi  guindissas 
Tu Ke daradiato le gajie, tai chudiato 

Anemaria, thie meres bi paiesco tai bocotar 
Janes so si e dar, e bock, thai e duck ano iló 

Fhiená mekes murre dusmaia thie açal 
Mandar thai thie bilavelma 

Thie avez mirri dukata angral o Dhiel 
Thie dhiesma bar sastimós 

Thai thie blagois murro traio 
THIEL DIEL O DHIEL 
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UMBANDA E A SUAS GIRAS 
 
Numa gira de Umbanda (esta é a minha opinião) 
deve-se ter em vista que a únicas verdades são 
a Caridade e o Amor, o resto são formas de 
cultuar a Umbanda que varia de Terreiro para 
Terreiro, de região para região e que devem ser 
respeitadas. 
 
A Umbanda é uma religião que reúne elementos 
culturais, envolvendo diferentes raças e credos 
no Mundo. 
 
Pela rapidez com que Ela se propaga, e da forma 
como se instalou nas nossas vidas, pela sua 
simplicidade que a torna fácil de entender o 
ensinamento que as entidades que se 
apresentam trouxeram e trazem, talvez por isso 
não houve necessidade de uma codificação ou 
uma cartilha universal, por isso a Umbanda é 
simples e fácil de entender, ás vezes, nós 
humanos é que a complicamos 
 
Mas, a primeira vez que assistimos a uma gira 
sentimos estranheza no orar a Orixás e esperar 
que os nossos problemas sejam resolvidos. 
 
É incrível a rapidez com que a Umbanda se 
propagou e o interesse que tem causado no 
mundo inteiro, sendo alvo de estudos, onde 
tentam explicar um fenómeno que facilmente se 
conclui pertencer a outras esferas de 
actividade da vida. 
 
Por isso, para mim, o mais importante do que 
estabelecer códigos e elaborar cartilhas é 
compreender a verdadeira missão da Umbanda. 
Entendê-la, como forças da natureza que 
interagem para que a sua missão seja alcançada. 
Para isso, o culto tem de ser grátis, sem 
atender a interesses particulares, entender que 

a Umbanda é uma religião voltada somente 
para o bem. 
 
Mas também sabemos que a Umbanda tem os 
seus detractores, charlatães, falsos profetas, 
pessoas que usam o nome da Umbanda em 
benefício próprio. Grande missão a de um 
médium de combater através do 
esclarecimento a divulgação da essência da 
Umbanda. 
 
Por causa destes charlatães é que há 
consulentes que chegam aos Terreiros e se 
pasmam com o facto de que os trabalhos 
realizados nas giras de Umbanda visam 
somente o Bem. Temos o dever de os calar, 
pois os piores detractores da nossa Umbanda 
são os que se dizem “Umbandistas” e se 
desviam do verdadeiro caminho do bem. 
A Umbanda tem pilares básicos que nos são 
trazidos pelos trabalhadores espirituais, tais 
como a figura humilde dos Pretos-Velhos, que 
são os mestres da humildade. Devemos 
respeitar todas as religiões, desde que 
voltadas para o Bem e que respeite os direitos 
humanos. 
 
A nossa Umbanda não precisa de ser pregada. 
Simplesmente ela se impõe no nosso contexto 
pelas verdades e características que as 
entidades trouxeram e trazem, para isso 
basta que olhemos e pensemos nas forças da 
natureza agindo, interagindo e actuando 
constantemente nas nossas vidas. 
 
A Umbanda é bela e linda e está voltada 
exclusivamente para a Caridade. 
 
Não devemos ter vergonha de ser 
Umbandistas, pelo contrário devemos assumir 
o nosso amor à Umbanda, contribuindo através  
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de exemplos próprios na nossa vida, no nosso dia 
a dia. Não adianta ser Umbandista apenas 
dentro do Terreiro, temos de o ser 
principalmente fora dele. 
 
Cada médium deve compreender que na gira 
(caridade) todos o estão fazendo: O Guia, o 
médium, os dirigentes materiais e espirituais, 
porque todos têm o seu pagamento espiritual 
através da lei do Karma. Fazemos o bem porque 
ultrapassamos a barreira do viver apenas por 
viver. Por isso dentro do merecimento de cada 
um, a vida nos ensina que nem todos os 
problemas podem ser resolvidos mas podem ser 
compreendidos. Reconheço que alguns problemas 
que se nos apresentam têm origem karmica e, 
portanto não podem ser resolvidos rapidamente, 
sendo exigido um tempo para a sua expiação. 
 
E não adianta fazermos “birras” e “bater os pés” 
exigindo aos Orixás, Guias ou Entidades “uma 
solução imediata”, porque nenhum Deles se 
apresentam no Terreiro para resolver os nossos 
problemas materiais, tudo tem seu tempo e sua 
hora dentro do merecimento de cada um. Temos 
de pedir resignação e força para enfrentar as 
nossas dificuldades e auxilio para sermos 
merecedores do mérito que buscamos. 
 
Assim muita gente age quando chegam a um 
Terreiro de Umbanda, senão têm o seu pedido 
atendido, é porque a Mãe ou Pai de Santo não 
são bons, porque o Terreiro é fraco ou porque a 
Umbanda não é de nada. 
 
Nunca lhes passas pela cabeça que primeiro 
precisam de merecer alcançar determinada 
graça, ou que seja um processo kármico 
evolutivo pelo qual esteja a passar para sua 
própria aprendizagem. Mas infelizmente isto não 
acontece, porque muitos resolvem ser 

Umbandistas por medo, ou para a sua vida 
material melhorar. Temos de contribuir para 
mudar a mentalidade de alguns médiuns e aí 
sim mudar a mentalidade da assistência. 
 
Temos a felicidade de o nosso Terreiro ser 
dirigido pela nossa Mãe de Santo que 
ultrapassa esses problemas, orientando a sua 
corrente mediúnica e a assistência do seu 
Terreiro em vez de se sentar no “trono” de 
dirigente e de responder com a célebre frase 
de muitos Pais de Santo “é assim porque é”. 
Nossa Mãe de Santo compreendeu que a 
Umbanda evoluiu e que esse tipo de papel não 
cabe mais na nossa Umbanda. O Estudo 
constante é fundamental. As entidades que 
militam na Umbanda estão cada vez mais 
evoluídas e esclarecidas do seu importante 
papel dentro da espiritualidade. 
 
Cabe a nós Médiuns, tentarmos estar á altura 
dela. 
 
P.S. – Este trabalho está longe de ter a 
pretensão de alimentar ego ou vangloriar o que 
aprendi, mas simplesmente resgatar e 
transmitir os ensinamentos que Eles me 
deixam, porque o mais importante é 
compreender a verdadeira missão da 
Umbanda, e nós no TUPOMI é o que fazemos 
sempre com a protecção da nossa Mãe de 
Santo. 
 
Tudo é susceptível de polémica e critica, mas 
esta é a minha opinião sobre o nosso papel na 
Umbanda…somos trabalhadores na seara de 
Deus, simplesmente isso, nós é que 
complicamos 
 
Axé 

Teófilo Pereira 
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HIERARQUIA 
 
1) - Hierarquia social são os níveis e posições de cada 
indivíduo dentro de uma sociedade. A hierarquia social faz 
com que as pessoas sejam divididas em grupos, de acordo 
com uma estrutura, entre as classes mais ricas, a classe 
média e as classes mais baixas. 

A hierarquia social pode ser exemplificada com uma 
pirâmide, onde, a parte de baixo concentra as camadas 
mais pobres da sociedade, e quanto mais perto chega do 
topo da pirâmide estão concentradas as classes mais ricas, 
como milionários, por exemplo. Essa classificação existe há 
muito tempo, desde a época do feudalismo, que 
caracterizava as sociedades como escravos, artesãos, 
plebe, exército e os reis. 

2) - Em termos gerais, o conceito de hierarquia designa 
uma forma de organização de diversos elementos de um 
determinado sistema, em que cada um deles é 
subordinado do elemento que lhe está imediatamente 
acima (excepto, obviamente o primeiro que não é 
subordinado de nenhum dos outros). 

O conceito de hierarquia é também amplamente aplicado 
à gestão das organizações para designar a cadeia de 
comando que se inicia nos gestores de topo e segue até 
aos trabalhadores não gestores, passando 
sucessivamente por todos os níveis da estrutura 
organizacional. É, portanto, através da hierarquia que se 
estabelecem as relações de autoridade formal entre 
superiores e subordinados e que é definida a estrutura 
organizacional em qualquer organização. 

 

Estas são definições que encontramos em qualquer 
dicionário ou compendio que trate do conceito de 
hierarquia, para mim, neste preciso momento o que me 
interessa á chegar a um consenso comigo próprio sobre a 
definição de hierarquia num Terreiro, que deverá ser 
igual a qualquer outro conceito de hierarquia, ou seja no 
respeito que devo ter com tudo o que o TUPOMI para 

mim represente, desde o primeiro passo 
que dou na estrutura física enquadrada 
com a estrutura espiritual. 

Mas falar de hierarquia a algumas pessoas, 
é complicado porque têm uma noção de 
poder e subalternização que o conceito de 
hierarquia não abrange, nem tão pouco é 
esse o seu objectivo, porque esse conceito 
só tem um objectivo fortalecer. 

Desde os primórdios que a formação de 
tudo obedece a um factor hierárquico, 
desde o átomo ao homem, passando da 
pedra ao ouro, do solo ao céu, mas nenhum 
deles é mais importante do que o outro, 
simplesmente se complementam. 

Um exército terá que ter as suas chefias 
militares e todo ele é o primórdio da 
hierarquização do Homem que obedecendo 
a preceitos de igualdade e respeito, levam 
os seus objectivos para o campo de batalha 
para que todos façam parte dessa 
estrutura militar, obedecendo sempre a 
factores de hierarquia. 

Numa matilha, ordem dos animais 
irracionais, há também factores de 
hierarquia e de fundamento para defesa da 
própria matilha, não é por acaso que existe 
sempre um macho alfa que se impõem pela 
sua bravura aos outros fazendo com que 
eles obedeçam e façam parte da calma da 
matilha. 

Num Terreiro de Umbanda tem de existir 
esse conceito, até porque todas as 
indicações e orientações têm de partir de 
alguém e transmitida a uma cadeia que pela 
força faz a união e pela união faz a força. 
Nada é por acaso. 
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A nossa Casa estás dentro de uma pirâmide 
hierárquica cujo topo pertence a Olorum Deus 
supremo criador de tudo e que é respeitado por 
todos os que se encontram no seu caminho – Os 
Orixás que mensageiros de Olorum trazem a sua 
mensagem e as suas indicações para que vida dos 
Humanos seja mais aprazível e condizente com a 
Luz que ele faz transbordar. 

Depois na nossa Casa os seus mentores espirituais 
que pela graça e complacência de Olorum que faz 
com que energias vivas se movimentem para que 
esta Casa de Deus seja um marco na movimentação 
da Luz na Escuridão e no cumprimento dos Seus 
desejos. 

A seguir os seus protectores que tudo fazem para 
que todos os trabalhos da nossa Casa sejam feitos 
em harmonia, paz e equilíbrio para o sucesso de 
todos os que trabalham na seara de Deus. 

A Hierarquia Humana cuja importância é vital, até 
porque foram escolhidos por Olorum e pelos 
mentores da Casa que exigiram o Chão que hoje 
pisamos e ao qual devemos respeito e devoção. 

Neste Topo encontra-se a nossa Mãe de Santo (ou 
no Santo, como quiserem), coadjuvada e seguida 
pelos Babakekerê, Alabé e Yakekerê que dentro 
das suas especifidades cumprem o seu papel nesta 
hierarquia complicada (ou talvez não seja assim 
tão complicada) é só uma questão de respeito 
pelos seus papeis e cumprimento de orientações e 
ensinamentos. 

Depois Feitos e Burilados que pela entrega do seu 
Ori á nossa Mãe de Santo e à causa que abraçamos 
também devem ser respeitados por isso e até 
porque a Casa tomou conta deles e Dela fazem 
parte porque são Filhos da Casa. 

Depois, aliás como em tudo na vida, embora digam 
que não, (talvez por interesse mesquinho) faz 

parte da evolução dessa pirâmide, o Tempo e 
todos fazemos parte dela, mas todos temos de 
a respeitar, e quanto mais forte essa pirâmide 
for, mais forte será o nosso trabalho em ajuda 
dos outros na caridade e no amor. 

Depois, também outra coisa que embora pareça 
que nada tem a ver com hierarquia é também 
muito importante o seu respeito e 
cumprimento de fundamentos que a Umbanda 
nos ensina, Homem é Homem, Mulher é Mulher 
e há trabalhos que nenhum Homem pode fazer 
quando eles estão destinados pela Leis da 
Umbanda a serem realizados por mulheres, 
como o contrário também é licito. 

O que eu quero dizer e talvez possam não 
compreender é que a hierarquia da Casa é 
complexa, não é só uma pessoa, mesmo que 
nossa Mãe não diga, há sempre alguém nessa 
cadeia hierárquica que o diz porque Mãe de 
Santo mandou e então respeitemos. 

O TUPOMI é uma aldeia habitada por uma 
tribo de homens e mulheres e que cada um tem 
a sua competência, são guerreiros e como tal 
como qualquer guerreiro obedece aos seus 
comandantes, capitães, sargentos, cabos, é a 
vida mesmo na nossa vida real, tudo esta 
hierarquizado, desde o governo ao nosso 
emprego, passando pela nossa família e quem 
desrespeitar isto, desrespeita toda uma cadeia 
hierárquica que só bem sentida se tornará num 
êxito em frente dos seus inimigos. 

E depois quem respeita a cadeia hierárquica, 
respeita todo o seu caminho do chão ao topo, 
não está cumprindo a cadeia hierárquica quem 
só obedece ao chefe, só enfraquece esse 
movimento guerreiro. 

Axé 
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DIAS COMEMORATIVOS NA UMBANDA E NA NOSSA CASA 
 

 
DATA ORIXÁ SINCRETISMO 
MÊS DIA   
JANEIRO 20 OXOSSI S. SEBASTIÃO 
FEVEREIRO 2 IEMANJÁ N.ª SENHORA NAVEGANTES 
ABRIL 19 LOGUN ÉDÈ SANTO EXPEDITO 
ABRIL 23 OGUM S. JORGE 
MAIO 13 FESTA PRETOS VELHOS  
MAIO 24 CIGANOS SANTA SARA KALI 
MAIO 30 OBÁ SANTA JOANA D’ARC 
JUNHO 13 EXU SANTO ANTÓNIO 
JUNHO 13 POMBA GIRA MARIA MADALENA 
JUNHO 24 XANGÔ S. JOÃO BATISTA 
JULHO 26 NANÁ SANT’ANA 
AGOSTO 16 OBALUAÊ S. LÁZARO 
AGOSTO 24 OXUMARÉ S. BARTOLOMEU 
SETEMBRO 27 IBEJI S. COSME E DAMIÃO 
OUTUBRO 5 OSSAIN S. ROQUE 
NOVEMBRO  2 OMOLÚ S. LÁZARO 
NOVEMBRO 15 DIA DA UMBANDA  
DEZEMBRO 4 IANSÁ SANTA BÁRBARA 
DEZEMBRO 8 OXUM N.ª SENHORA CONCEIÇÃO 
DEZEMBRO 13 EWÃ SANTA LUZIA 
DEZEMBRO 25 OXALÁ JESUS CRISTO 

 
 

PS – durante o mês de Agosto realizamos a Festa de Olujabé 
 
 Estas datas embora muitas sejam fixas, tudo depende de Terreiro para Terreiro, mesmo o 
sincretismo varia de região para região, por isso a nossa Umbanda é rica, mesmo nas diferenças 
a igualdade persiste 
 

Tomemos como exemplo estas datas comemorativas de Xangô 
 
 

DATA ORIXÁ SINCRETISMO 
19 MARÇO XANGÔ AGODÔ S. JOSÉ 
24 JUNHO  XANGÔ MENINO S. JOÃO BATISTA 
29 JUNHO XANGÔ AGANJÚ S. PEDRO 
30 SETEMBRO XANGÔ CAÔ S. JERÓNIMO 
28 OUTUBRO XANGÔ ALAFIM S. JUDAS TADEU 
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