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O aniversário de 57
anos do Rancho Folclórico Ver-
de Gaio, foi comemorado no dia
22 de setembro, na sede social
do Centro Cultural Português,
recebendo um convidado muito
especial, diretamente do estado
do Paraná, da cidade de Maringá.
O Grupo Folclórico Os Lusía-
das, que fez uma belíssima apre-
sentação

Houve uma troca de
presentes entre Os Lusíadas e o
Verde Gaio, no intervalo da apre-
sentação do grupo convidado.

O nosso Verde Gaio, no
ano passado, já se apresentou na

belíssima sede do grupo Os Lu-
síadas, onde é um clube que ofe-
rece o que há de melhor para se-
us associados, com direito a pis-
cinas, quadra poliesportiva, en-
fim toda a estrutura necessária.

Na festa, tivemos muita
música portuguesa, para dançar,
a apresentação do aniversariante
do dia com sua tocata, que sem-
pre contagia a todos com sua
alegria.Como prato principal foi
oferecido churrasco. Tivemos
também os famosos doces por-
tugueses e seus melhores vinhos.

No momento do para-
béns, todos cantaram com mui-

ta alegria, pela passagem de seus
57 anos do Rancho Folclórico

Verde Gaio, um dos mais anti-
gos e tradicionais do Brasil, em

Os convidados da festa de aniversário do R.F. Verde Gaio, se entusiasmaram, com Os Lusíadas.
A primeira dama do Centro Cultural Português, Maria de Fátima Pereira Alves, entregou um mimo
ao Grupo convidado e o diretor social Vasco de Frias Monteiro, recebeu a placa para o Verde Gaio.
O presidente do Centro Cultural Português, José Duarte de Almeida Alves, não pôde comparecer,

pois estava na reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas em Lisboa - Portugal.

uma bela demonstração, de uni-
ão entre todos os presentes.

Odair Sene
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De 05 a 15 de Setembro
foi realizado, a quinta edição do
Mirada - Festival Ibero America-
no de Artes Cênicas, com com-
panhias de treze países de língua
portuguesa e espanhola, inclu-
indo também Portugal, com 41
produções de teatro, de dança,
sendo 16 trabalhos nacionais e
25 internacionais, realizado em
teatros, espaços públicos, nas
nove cidades da Baixada Santista.

E desta vez, o Centro
Cultural Português, com o seu
teatro, foi palco de uma das en-
cenações do dia 08 e 09 de se-
tembro, com a peça infantil naci-
onal, “Hoje o escuro vai atrasar
para que possamos conversar”,
do Grupo XIX de Teatro de SP.

O espetáculo falou so-
bre a intolerância e contou a es-
tória de três crianças, que depois
do desaparecimento de uma me-
nina, com quem outras crianças
implicavam, seus dois amigos
empreendem uma jornada para
encontrá-la e acabam vivendo
uma aventura maior do que es-
peravam. Crescidas numa aldeia
de onde todos os animais havi-
am desaparecido, elas - e as crian-
ças da platéia - vão ter um grande
encontro com a natureza.

Com criação do Grupo
XIX de teatro e direção de Luiz
Fernando Marques e Rodolfo
Amorim, um interessante espe-
táculo interativo, pela primeira
vez em Santos.

A peça infantil, “Hoje o escuro vai atrasar para que possamos
conversar”, encenada no teatro Armênio Mendes do Centro
Cultural Português, que foi uma das sedes do Festival Mirada
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Mais uma vez, o Teatro
Armênio Mendes, na sede cultu-
ral do Centro Cultural Portu-
guês, foi palco de mais uma apre-
sentação da Orquestra Sinfôni-
ca Jovem da Unisantos, com re-
gência do Maestro Beto Lopes,
realizado na tarde de 23 de se-
tembro.

No programa músicas
de Beethoven, Maia e Soledad,
Vivaldi, Grieg, Larry Clark e Kurt
Mosier.

Um belíssimo espetácu-
lo que no encerramento, tive-
mos a participação de Roberto
Leal, com a música “Como é lin-
da a minha aldeia”.

Roberto Leal, com a Orquestra Sinfônica Jovem da Unisantos,
única do segmento na região
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Márcio Possani

O Centro Cultural Por-
tuguês, principalmente em sua
sede cultural, tem um grande
conteúdo histórico na baixada
santista, levando em conta a co-
munidade portuguesa instalada

na cidade. além do edifício ma-
jestoso e emblemático no esti-
lo neo manuelino, e do recente
Teatro Armênio Mendes, o Cen-
tro Cultural, possui o magnífi-
co salão camoniano, onde nele
podemos ver obras de artes, ho-
menagens, e toda uma ornamen-
tação palaciana.

E neste mês de setembro
tivemos uma visita de uma fami-
liar de um dos nossos benfeito-
res, neta de Antonio Domingues
Pinto, cujo era construtor e aju-
dou nas obras do edifício, Ma-
ria Regina Domingues hoje, casa
e residente em São Paulo, veio a
Entidade para conhecer seu avó
que esta retratado num quadro
que fica exposto no salão.

O Rancho Folclórico
Verde Gaio esteve presente em
mais um evento importante do
folclore português no brasil.

No ultimo dia 30 de se-
tembro, realizou-se na Associa-
ção Cultural Vilas de Portugal
em São Paulo, o 34º Festival de
Folclore com as participações
do Rancho Pedro Homem de
Mello, o rancho da casa vilas de
Portugal juntamente com o seu
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No dia 28 de setem-
bro, o Orfeão do Centro Cul-
tural Português, o nosso coral,
apresentou no Teatro Armênio
Mendes, o espetáculo benefi-
cente “Vozes do Orfeão e Ami-
gos” com muita música portu-
guesa e com talentosos músi-
cos convidados.

O ingresso foi 1 pacote
de fralda ou 1 lata de leite ou 1
kg de alimento não perecível,
que foram doados para as en-
tidades: LAM-Lar de Acolhimen-
to  de  Meninos  e  Meninas  de
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São Vicente, Casa Crescer e Bri-
lhar de Santos e Voluntárias “Ama-

relinhas” da Santa Casa de San-
tos.

Também no teatro, no
dia 13 de outubro, foi apresen-
tado o musical “Uma flor para
Bezerra de Menezes”, espetácu-
lo biográfico sobre o apóstolo
do espiritismo no Brasil. Com
trilha sonora original cantada ao
vivo por um elenco de atores e
cantores, em uma justa homena-
gem à Bezerra de Menezes.

Márcio Possani

grupo mirim, e um convidado
especial do rio de janeiro. O
Grupo Folclórico Serões das Al

deias , além claro do Rancho Fol-
clórico Verde Gaio do Centro
Cultural Português.
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O presidente do Centro
Cultural Português, José Duarte
de Almeida Alves, participou da
reunião anual do CCP - Conse-
lho das Comunidades Portugue-
sas, onde ocupa o cargo de Pre-
sidente da Comissão de Assun-
tos Consulares, Participação Cí-
vica e Politica

A Comissão de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Por-
tuguesas da Assembléia da Repú-
blica recebeu o Presidente e diver-
sos outros membros do Conselho
das Comunidades Portuguesas.

Foram abordadas diver-
sas matérias como a aplicação
das alterações à legislação elei-
toral, as delicadas situações so-
ciais vividas em diversos países
com destaque para a Venezuela,
sem esquecer outros países que
inúmeros portugueses passam
grandes dificuldades, a necessi-
dade de refrescar o nosso movi-
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mento associativo, a difícil situ-
ação dos serviços consulares e
de outros serviços administrati-
vos em Portugal, as questões da
dupla tributação, a participação

dos empresários da Diáspora na
internacionalização da nossa eco-
nomia, a progressiva redução da
rede de ensino português no es-
trangeiro, entre outros assuntos.

Os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, na reunião
anual do CCP na Assembléia da República, em Lisboa, Portugal

por Wallacy Andrade
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bro. Integrada com o casario jun-
to à marginal, a praia de banhos
da Nazaré possui um areal imen-
so e uma ondulação forte – desti-
no perfeito para os amantes de es-
portes náuticos. Casario da vila
piscatória da Nazaré Viúvas de Na-
zaré. A Praia da Vila prolonga-se
pela avenida principal. É uma praia
bem estruturada, com os tradicio-
nais toldos de riscas coloridas.
Além disso, oferece aos turistas
boas opções de hotéis, restauran-
tes e bares.

O Museu do Peixe Seco,
situado junto à orla ou marginal
da vila. Inaugurado em Dezem-
bro de 2016, este Museu Vivo é
constituído pelos núcleos: Seca-
gem do Peixe e Centro Interpre-
tativo. Praia do Norte Praia do
Norte Situada a norte do Promon-
tório da Nazaré, a famosa Praia
do Norte com suas incríveis on-
das, encontra-se sobre a influên-
cia do fenômeno “Canhão da Na-
zaré”. Para quem não sabe,foi
aqui que Garrett McNamara, Se-
bastian Steudtner, Benjamin San-
chis, entre outros grandes surfis-
tas mundiais, surfaram as maiores
ondas do mundo, segundo o Gui-
ness Book of Records. Praia do
Norte – Nazaré Challenge 2016
Em Dezembro de 2016 foi realiza-
do na Praia do Norte, a primeira
prova europeia de surf de ondas
gigantes – Big Wave Tour – Nazaré

Esta vi-
la é considera-
da por muitos
a mais típica
do país, e a sua

beleza natural apaixona todos
que a visitam. O que fazer em Na-
zaré, A vila da Nazaré na região
central de Portugal, pertence ao
distrito de Leiria. É um dos luga-
res mais charmosos do país e rece-
be anualmente milhares de turis-
tas nacionais e estrangeiros.

Com tradições fortes, es-
ta terra de pescadores destaca-se
principalmente pela sua beleza na-
tural e tipicismo. O conjunto ur-
bano é formado pelos núcleos po-
pulacionais da Pederneira, Sítio e
a Praia da Vila. Nazaré fica a 120
km

km de distância de Lisboa. A Rede
Expressos tem ônibus (auto-car-
ros) em diversos horários e a via-
gem dura aproximadamente 1h45.
É possível chegar também através
de excursões, mas para quem não
abre mão da comodidade, uma
das melhores opções é alugar um
carro e seguir viagem. Os meses
mais concorridos na Praia da Vila
são: Junho, Julho, Agosto e Setem-

Por Portugal,
                              Nazaré

Challenge 2016.
Além das

praias, um dos pas-
seios obrigatórios
em Nazaré é o tour
pelo charmoso Sítio
um dos locais preferidos dos tu-
ristas Sítio da Nazaré Praia da Vila
com visual a partir do Miradouro
do Suberco. O Sítio da Nazaré, é
um bairro peculiar situado no
topo de uma enorme falésia, a 110
metros de altitude com vista pri-
vilegiada sobre o mar. Igreja Nos-
sa Senhora da Nazaré Nazarena
das sete saias No Sítio é possível
visitar a Igreja Nossa Senhora da
Nazaré, situada no largo com o
mesmo nome, o Padrão Vasco da
Gama e a Ermida da Memória, co-
nhecida popularmente como Ca-
pela da Memória,

Artesanato nazareno, Tí-
picas bonecas nazarenas e Farol
da Nazaré. Ainda na região do Sí-
tio, a pouco mais de 1.000 metros
da Igreja Nossa Senhora da Naza-
ré, encontra-se o Farol da Nazaré,
localizado no Forte de São Miguel
Arcanjo, no extremo Promontó-
rio. A partir daqui, avista-se a Pe-
dra do Guilhim, a Praia do Norte
e a Vila da Nazaré. Registro da Pe-
dra Cabeça de Gorila e a Praia da
Vila ao fundo Pôr do sol em Naza-
ré. Lindo entardecer a partir do
mirante, no final da tarde, vá até
ao Miradouro  Você vai adorar.
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Depois de fazer grande
sucesso em sua primeira edição, o
Domingar à Verde Gaio vem des-
ta vez com um cardápio bem co-
nhecido do público santista, o Co-
zido Alentejano ou a bela moda
portuguesa.  com  convites  esgo-

tados, cerca de 300 convidados
que além de saborear a tradicio-
nal culinária portuguesa, dança-
ram ao som da banda Os Gajos
da Capital, que muito agradou já
no primeiro almoço, e quem este-
ve na festa, sentiu um belo ambi-

ente familiar.
O Domingar vem deixan-

do sua marca na comunidade por-
tuguesa. O último do ano foi rea-
lizado dia 14 de outubro e no
cardápio Arroz de Braga. Todos
os detalhes na próxima edição.
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O Rancho Folclórico

Verde Gaio, participou com mui-
to orgulho, do aniversário de
dezoito anos, da linha turística
do Bonde de Santos, no Valongo.

Representando o bonde
da cidade do Porto em Portu-
gal, o nosso Rancho, encerrou
a festa com mais uma bela apre-
sentação, com o melhor da dan-
ça e da música portuguesa.

Agradecemos a Prefeitu-
ra e a Secretaria de Turismo de
Santos e demais envolvidos pela
oportunidade. O R.F. Verde Gaio, foi uma das atrações da comemoração

O presidente José Duarte de Almeida Alves, do Centro Cultural Português, agradece o público pela presença

Márcio Possani

Wallacy Andrade
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