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Foi um grande caminho

até aqui. Esta idéia de fusão

entre entidades portuguesas já

é antiga, mas a Sociedade Uni-

ão Portuguesa fez a primeira

reunião com os sócios do Cen-

tro Português no dia 23 de ou-

tubro de 2008, para saber se

todos estavam favoráveis à

unificação. Como a resposta foi

sim, a partir daí foi criada uma

comissão de transição forma-

da por Rogério Manica Afonso

Vaz, Custódio Tavares Barrei-

ros, Alberto Tavares Barreiros,

e José Duarte de Almeida Al-

ves.

Foram feitas várias reu-

niões, vários pedidos aos ór-

gãos públicos para legalização

da unificação enfim tudo o re-

almente necessitou para que

a vontade da maioria prevale-

cesse e fosse feita a fusão das

entidade e a criação do Centro

Cultural Português.

E  a  resposta  veio  exa-

mente no dia 25 de janeiro de

2010, foi fundado oficialmen-

te o Centro Cultural Portugu-

ês.

Já que a nova entidade

já estava viva, a primeira dire-

toria do Centro Cultural foi es-

colhida na noite do dia 22 de

fevereiro de 2010.

Esta primeira eleição,

aconteceu  com a presença de

sócios das duas ex-entidades.

A mesa foi formada por Alber-

to Tavares Barreiros, Rogério

Manica Afonso Vaz, Custódio

Tavares Barreiros, Alberto

Barduco e José Duarte de Al-

meida Alves. Como presiden-

te José Duarte (foto), foi elei-

to e para presidente do conse-

lho Alberto Barreiros.

Duarte, destacou como

um desafio estar à frente pela

primeira vez da nova entidade.

Veja ao lado como ficou

a nova diretoria e na página 2

os conselheiros.
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É com enorme satisfação
que vos dou as boas vindas e apre-
sentamos o primeiro exemplar do
jornal do Centro Cultural Portugu-
ês, fruto da unificação entre a  So-
ciedade União Portuguesa e Cen-
tro Português de Santos.Numa
época que em que a difusão de in-
formação passa, necessariamen-
te, pela Tecnologia da Comunica-
ção e da Informação, este espaço
será, sem dúvida,um ponto de con-
tacto entre nossos associados e
não só. Com efeito, poderão aqui
encontrar toda a informação rele-
vante ao funcionamento do nosso
clube e deixar a sua opinião sobre
aquilo que achar pertinente. Tere-
mos ainda um espaço aberto a to-
das entidades luso-brasileiras que
assim o desejarem.

Pretende-se que este jornal
seja um espaço dinâmico em ac-
tualização e evolução. Para tal,
contamos com a sua colaboração.
Fruto de uma abnegada dedicação
e empenho de todos os que passa-
ram à frente dos seus destinos, te-
mos hoje um clube que se orgulha
do seu passado (Sociedade União
Portuguesa e Centro Português) e
que tem os olhos postos no futuro.
Dispomos hoje de um patrimônio
conseguido com muito esforço e
com a colaboração de muitos pre-
sidentes, diretores, associados e
amigos do CPS e da SUP, mas nos-
so objectivo é não pretender ficar
por aqui.

Ainda temos muito que fa-
zer, especialmente na ampliação e
modernização da nossa sede so-
cial e na restauração de nossa sede
cultural. Mas para isso o Centro
Cultural Português precisa da aju-
da e do empenho de Todos.

Contamos consigo!

Palavra do

Presidente

O Consulado Honorário de Portugal

Jornal do Centro Cultural Português
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Os

serviços

que o

consulado

executa

hoje se

tornaram

mais

rápidos e

menos

burocráticos

Consulado Virtual

será instalado no

Centro Cultural

Português

O Consulado de Portugal
em Santos, o segundo mais antigo
do Brasil, historicamente já foi um
dos mais importantes do Brasil,
em função do porto de Santos, que
foi uma das principais portas de
entrada de vários imigrantes por-
tugueses, ao longo dos séculos.
Desde de sua criação na segunda
metade do século XIX, esta repre-
sentação do governo de Portugal
em Santos já teve atribuições de
Vice-Consulado, Consulado, che-
gando a atingir o status de Consu-
lado Geral onde respondia inclu-
sive por importantes capitais, co-
mo por exemplo, Curitiba.

O Consulado Honorário de
Portugal em Santos, dependente do
Consulado Geral de Portugal em
São Paulo, foi criado em 27 de Ja-
neiro de 2009, de acordo com o
Despacho Nº 7216/2008 de 25 de
Janeiro de 2008  do Ministério dos
Negócios Estrangeiros. As ativida-
des do Consulado, ao longo do
tempo, variaram de acordo com os
ciclos, iniciando pelas atividades
relacionadas a emigração, basea-
da principalmente na emissão de
documentos para o estabelecimen-
to de portugueses no Brasil como
carta de chamada, registro de ca-
samentos, procurações, cédulas
consulares.

Atualmente os serviços ma-
is procurados estão ligados a ob-
tenção  de  dupla  nacionalidade  e

Resumo Estatístico

do Consulado

Até o dia 30/04/2010, o Consulado
Honorário de Portugal já executou:

REGISTROS DE NACIONALIDADE:
1.200.

REGISTROS DE CASAMENTO: 1050.
REGISTROS DE ÓBITOS: 420.

PASSAPORTES: 1.650.
BILHETES DE IDENTIDADE: 2.351.

RECENSEAMENTOS: 3110
ATENDIMENTOS NA CHANCELARIA:

80 UTENTES DIARIAMENTE.
ATENDIMENTOS POR TELEFONE:

850 MENSAIS.
INFORMAÇÕES POR E-MAIL: 97.

O Consulado Honorário de
Portugal está esperando por você.

Para fazer seu recensea-
mento, sua nacionalidade portu-
guesa e outras dúvidas que você
tenha na parte Brasil - Portugal.

documentos de viagem. A nova ad-
ministração apostou e investiu
nainformatização e qualificação
dos funcionários como meio de
oferecer melhores serviços aos
utentes. O resultado deste investi-
mento é extremamente positivo,
haja vista a satisfação expressa
através de elogios de várias pes-
soas que já se utilizaram destes
serviços. Hoje, apesar de ter o títu-
lo de Consulado Honorário, o Con-
sulado em Santos detém todas as
atribuições de um Consulado de
Carreira, ou seja, é competente
para a prática de atos de registo
civil, notariado, recenseamento
eleitoral e emissão de documen-
tos viagem.

O Consulado de Portugal
em Santos funciona com uma es-
trutura de Consulado de Carreira
e conta com uma equipe de 4 fun-
cionários do quadro do MNE, 2
funcionários contratados e 3 es-
tagiários.

NOSSO CONTATO:
AV. ANA COSTA, 25 - 5º ANDAR

TEL.: (55 13) 3223-6674
FAX: (55 13) 3221-3503

Administração
Cônsul Honorário

Sr. Arménio Mendes

Responsável Técnico
e Administrativo

José Augusto do Rosário

O Consulado Virtual é
uma modernidade e uma facili-
dade que a partir ainda deste mês
de maio, estará na Sede Social
do Centro Cultural Português que
fica na Av. Ana Costa, 290.

Ele é bem parecido com
um terminal eletrônico bancário,
mas é um computador com aces-
so a internet diretamente ligado
com o Consulado Geral de Portu-
gal em São Paulo e através dele,
você pode acompanhar o anda-
mento de seus processos e mui-
tos outros atendimentos que
você teria que ir até o consulado
e agora pode fazer neste Consu-
lado Virtual, para agilizar mais
ainda seus serviços consulares.

É o Consulado Honorário
de Portugal, agilizando sua vida
no que abrange os serviços de um
consulado Brasil - Portugal.

Faça também sua parte,
fazendo seu recenseamento elei-
toral e seja mais um eleitor por-
tuguês para manifestar sua opi-
nião nas eleições presidenciais
e também nas do Conselho das
Comunidades Portuguesas - CCP.

FUNCIONAMENTO :
 ATENDE DE SEGUNDA À QUINTA

DAS 09:30 às 13:00 hs. E
SEXTA DAS 09:30 ÀS 12:00 hs.
ATENDIMENTO TELEFÔNICO:

SEGUNDA-FEIRA
DAS 09:30 ÀS 16:00 HS.

SEXTA-FEIRA DAS
09:30 ÀS 12:00 HS.

E CONFIRA COMO NOSSO CON-
SULADO DE PORTUGAL MUDOU.

COM MENOS BUROCRACIA E
ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE.

    A Comissão Permanente dos Assuntos Consulares e Apoio aos Cidadãos, reuniu-se
em Lisboa nos dias 08 e 09 de Abril de 2010 na sala de reuniões da DGACCP com a pre-
sença de dois Conselheiros de Santos, Sr. Vasco de Frias Monteiro e Sra. Juliana dos San-
tos Lopes. O querido Conselheiro José Duarte de Almeida Alves justificou sua ausência
por motivo de doença .
    Foi apresentada a ordem de trabalhos , discutido assuntos que foram recebidos por
e-mail como criticas e elogios dos Consulados espalhados pelo mundo e para a nossa
felicidade nosso Consulado Honorário aqui de Santos é digno de aplausos e  servirá de

espelho para outros Consulados.
Tivemos o encontro com a Dra. Helena Bentes para esclarecimentos sobre o SIRIC  e mais uma vez de-

mos o nosso depoimento que aqui no Consulado Honorário de Santos depois do Sr. Armênio Mendes investir
forte na tecnologia deste Consulado se consegue processar dados com rapidez e não há acumulo de proces-
sos, coisa que está acontecendo perto de nós, no Consulado Geral do Rio de Janeiro que atualmemete está
remetendo pedidos de nacionalidade diretamente para a Conservatória dos Registros Centrais de Lisboa po-
is estão com acumulo de 5000 processos.

Foi também pedido pelos Conselheiros de Santos que se reveja os subsídios atribuidos ao Consulado
Honorário de Santos uma vez que não atende as despesas efetivas e que nunca tivemos uma total aprovação
dos Serviços Consulares prestados 'a Comunidade como estamos tendo agora. Tivemos um encontro com Dr.
Renato Leal , adjunto do Senhor Secretário de Estado.

Nossa próxima reunião ainda não confirmada, será em Plenario no mês de Novembro e espero since-
ramente contar com a presença do Conselheiro José Duarte que sempre é muito atuante e nos fez grande falta
mas faço votos de melhoras !!

Conselho das Comunidades Portuguesas

JOSÉ DUARTE

DE ALMEIDA

ALVES

Presidente

da Diretoria

Parabéns
A união faz a força! Este an-

tigo adágio popular, tipicamente
português, cabe aqui por inteiro.
A visão que se pode ter da fusão
entre a SUP e o CPS, e que resultou
no Centro Cultural Português é do
reforço da ideia duma Comunida-
de portuguesa bem unida, o que a
prestigia ainda mais. Por outro la-
do, confirmamos que estamos pe-
rante uma Comunidade moderna
no seu tempo. Adaptando-se à re-
alidade, ditada pela evolução na

tural.
A ideia que todos os vários

eleitos portugueses que aqui trou-
xemos, sempre colheram desta
prestigiada Comunidade, desde
presidentes de Câmara (Prefeitos)
a deputados e governantes portu-
gueses, é muito favorável e elogio-
sa. Precisamente, percebendo-a u-
nida e com líderes que sabem refor-
çar e fazer valer essa força e pres-
tígio. Esta conclusão sempre nos
deixou   bastante   orgulhoso,   en-

quanto admirador profundo e sin-
cero, da Comunidade portuguesa
da Baixada Santista.

Por isso, os meus parabéns
pela inteligente decisão, nas pes-
soas dos seus dinâmicos líderes,
permitindo-me destacar o nosso
grande e comum amigo Comenda-
dor José Duarte Almeida Alves,
mente enquanto primeiro presi-
dente do novo clube.

Eduardo Oliveira Costa

Jornalista Português



GRUPO  ROSMANINHO - Almoço dos Idosos no dia de Domingo de Ramos

Os idosos foram recepcionados com todo o carinho

posto por um creme hidratante e
uma toalha.

Aconteceu também um sor-
teio de uma cesta de páscoa com
dois quadros, ovo de páscoa e vá-
rias trufas, tudo em prol dos ido-
sos mediante a venda de uma rifa.

As entidades participantes
foram as seguintes: Abrigo Cristão
de Cubatão, São Francisco de As-
sis de Praia Grande, Clínica Bar-
ros de Praia Grande, Lar Vicentino,
Vovó Valkíria de São Vicente, São
Vicente de Paulo de Santos e Gua-
rujá, Lar Evangélico, Casa do Sol e

  Um dos momen-

tos mais esperados
do Grupo Rosmani-
nho, finalmente che-

gou na tarde do dia 28 de março,
intitulado de Pousada da Sauda-
de, onde todas as entidades que o
Grupo ajuda durante o ano são
reunidas em um maravilhoso al-
moço que só é possível graças aos
eventos que o Rosmaninho orga-
niza como as Tardes Beneficentes,
Jantares Dançantes e outros.

Neste dia todos os idosos
foram convidados a participar,
mas apenas os que tiveram condi-
ções estiveram presentes, num to-
tal de 156 com seus acompanhan-
tes e também alguns familiares.

Para facilitar a locomoção
dos homenageados do dia, ônibus
e vans são contratados para bus-
cá-los em seus locais nas mais va-
riadas cidades, entre elas Santos,
São Vicente, Guarujá, Praia Gran-
de e Cubatão.

Nesta tarde festiva, esteve
presente também o Grupo Verde
Gaio, que com sua música e dança
alegrou os idosos presentes, que
além disso ganharam um ovo de
páscoa com um kit de higiene com

Mãezinha Joana de Santos.
Vale salientar também que

durante todo o ano o Grupo Ros-
maninho faz doações a todas es-
tas entidades e seus respectivos
velhinhos através de seus eventos
e o ponto culminante foi neste dia,
onde todos almoçaram um delici-
oso bacalhau.

Participe dos eventos que
o Grupo Rosmaninho organiza du-
rante o ano. Ligue para 3234-6503
e saiba qual será o próximo even-
to. E ajude a ajudar a quem preci-
sa.

As comemorações

do 10 de Junho

Festa da Posse

29 de maio

Covidamos a todos para
que no dia 06 de junho às 09:30
horas compareçam à Praça Mauá
em Santos, para o início das co-
memorações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades
Portuguesas, onde acontecerão vá-
rias apresentações de Ranchos
Folclóricos, cantoras e Bandas
com a melhor música portuguesa
em homenagem ao Dia 10 de ju-
nho com o apoio do Centro Cultu-
ral Português.

Neste dia estarão lá: Ban-
da Filhos da Tradição, as canto-
ras Cleide Pobarrio e Cléia Abreu,
Marli Gonçalves, os Ranchos Fol-
clóricos Casa de Portugal de Praia
Grande, Veteranos Amigos do
Folcore, Verde Gaio, Típico Madei-
rense, Tricanas de Coimbra e Vasco
da Gama, com apresentações de
30 minutos cada.

E no dia 10 de Junho, o Con-
sulado de Portugal e o Centro Cul-
tural promovem, a comemoração
do Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguresas na
Sede Cultural do Centro Cultural
Português no Salão Camoniano na
Rua Amador Bueno, 188 às 20:00
horas. A palestra alusiva a data
será proferida pelo Excelentissimo
Senhor Dr. Ricardo Tremura.

Dia 29 de maio, aconte-
cerá na Sede Cultural do Centro
Cultural Português, na Rua Ama-
dor Bueno 188, um Jantar Dan-
çante  onde será empossada a
primeira diretoria da mais nova
entidade portuguesa da Baixa-
da Santista.

Resultado da fusão do
Centro Português e da Socieda-
de União Portuguesa, foi uma
das primeiras fusões entre enti-
dades de que se tem notícia. E
nada melhor que um belo jantar
para comemorar esta iniciativa
que há anos já se comentava.

A música da Festa será
feita pelos Irmãos Ribeiro e os
convites estão à venda na sede
social do Centro Cultural Portu-
guês que fica na Av. Ana Costa,
290 ou reserve já o seu pelo te-
lefone 3234-6503 e faça parte
deste momento histórico.

Aproveite e informe-se
como ficar sócio do Centro Cul-
tural Português.

Já se encontram à disposi-
ção dos Associados do Ex Centro
Português de Santos e Ex Socieda-
de União Portuguesa as Carteiras
Sociais do Centro Cultural Portu-
guês, resultado da fusão das duas
Entidades para serem substituí-
das. É necessário 01 foto 3 x 4 e
confirmar seus endereços pesso-
almente, ou pelo  telefone 3234-
9395, 3234-6503 ou através de
seus cobradores.

C  O  M  U  N  I  C  A  D  O     I  M  P  O  R  T  A  N  T  E

A Bandeira Nacional está dividida em duas partes por uma linha vertical. A primeira parte  verde e
constitui 2/5 da bandeira. A segunda parte  vermelha e constitui 3/5 da bandeira. No centro da linha vertical
encontra-se um escudo com 7 castelos e 5 quinas a azul. Em volta do escudo existe a esfera armilar a
amarelo.

A Bandeira Nacional Portuguesa

SIMBOLOGIA
As cinco quinas represen-

tam os cinco reis Mouros derrota-
dos por D. Afonso Henriques na ba-
talha de Ourique.

Os cinco pontos brancos
em cada quina representam as cin-
co chagas de Cristo.

Os sete castelos simboli-
zam as localidades fortificadas
que D. Afonso Henriques conquis-

tou aos Mouros.
A esfera armilar represen-

ta  o  mundo  que  os  navegadores

portugueses descobriram nos sé-
culos XV e XVI e os povos com
quem trocaram idéias e comércio.

O verde simboliza a espe-
rança.

O vermelho representa a
coragem e o sangue dos portugue-
ses mortos em combate.

Os autores da Bandeira são
Columbano, João Chagas e Abel
Botelho.

Escola Portuguesa

Já é uma tradição: abril,
mês da páscoa, é ansiosamente
esperado pelos alunos de nossa
Escola. E, para alegria de todos,
uma grande surpresa aconteceu:
ganhamos um coelhinho “de ver-
dade”, que corre pelo pátio, pula e
brinca com as crianças, trazendo
sempre muita alegria. Seu nome foi
escolhido pelos alunos: Bingo.
Mas... será que Bingo conseguiu
trazer tantos ovinhos? Claro!

Assim, num ambiente des-
contraído e muito colorido, deco-
rado com motivos pasqualinos, se
realizou a festa. O bolo de choco-
late como sempre, foi doado pela
Sra. Celeste Mendes.

Transformados em lindos
coelhinhos, os alunos apresenta-
ram-se para os Pais que, muito or-
gulhosos, assistiram as danças
preparadas pelas professoras.No
final da festa, o momento de mais
felicidade: a distribuição de ovos
e pirulitos de chocolate, enviados
pela nossa amiga: Professora Clo-
tide Paul.

Mas, nossas crianças tam-
bém precisam aprender a dar: por
isso, foram visitar os idosos da
Casa de Repouso São Miguel Ar-
canjo. Levaram aos idosos muita
alegria: cantaram, abraçaram a to-
dos e entregaram, a cada um bom-
bom com uma mensagem de pás-

coa, sob grande emoção de todos.
Tivemos também, em maio

a homenagem dedicada às Mães e
estamos preparando a linda festa
em comemoração ao Dia de Portu-
gal: 10 de junho às 15 horas.

Você conhece o trabalho
desenvolvido pela Escola Portu-
guesa? Venha nos visitar! Vamos
somar esforços e trabalhar juntos.

Colabore! Seja padrinho de
uma de nossas crianças. Benvindo.

A Escola Portuguesa fica na
Rua Sete de Setembro, 79. Telefo-
ne: 3234-2912 e o nosso site é o
www.escolaportuguesa.com.br
onde você pode ver também as fo-
tos das festas da escola.

ANUNCIE VOCÊ TAMBÉM NO MAIS NOVO JORNAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA DA BAIXADA SANTISTA.

JORNAL DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS. LIGUE JÁ: 3238-5433 / 8118-2086

ou se gostou deste jornal, veja como fazer um para a sua Entidade, Clube ou Associação.



Entenda a Vindima
No dia 06 de março, o Centro Cultu-

ral Português, deu início as suas festas por-

tuguesas e começou com o seu salão lotado

em mais uma Festa das Vindimas.

Esta festa já foi feita no Centro Portu-

guês e agora de volta no Centro Cultural

com grande sucesso.

A Festa das Vindimas, recebeu um

Rancho Folclórico convidado da São Paulo,

o RF Pedro Homem de Melo que juntamen-

te com o Verde Gaio, e suas tocatas fizeram

a alegria dos presentes com muita música

e danças portuguesas.

Entre os presentes várias autorida-

des portuguesas entre elas representando

o Cônsul Honorário de Santos, Armênio

Mendes, o Sr. José Augusto do Rosário.

O momento da colheita e a pisa das

uvas, foi o mais esperado da festa, com a

participação do público. Mas este tradicio-

nal momento explicaremos melhor no qua-

dro ao lado. Acompanhe como foi a Festa

através das Fotos.

RF Pedro Homem de Mello

Rancho Folclórico Verde Gaio

FESTA DAS VINDIMAS

Tradição de Portugal, abre o calendário do Centro Cultural Português

O vinho é uma bebida mui-

to saboreada pelos portugueses. E

como ele é produzido? A tradição

lusitana mostra que, antigamen-

te, eram realizadas as vindimas,

que consiste na colheita dos cachos

de uvas, destinados à produção de

vinho, quando a fruta atingia o

grau indicado de amadurecimen-

to. Geralmente, a colheita aconte-

ce no outono (em Portugal, em se-

tembro) e essa decisão é resultado

de um estudo feito por enólogos,

que analisam amostragens para

controlar a maturação da uva, a

acidez, o peso e a cor.

Um dos momentos mais ca-

racterísticos da etnografia portu-

guesa é quando famílias comple-

tas se reúnem para as vindimas,

em uma tradição que atravessa ge-

rações. Nesse ritual, as mulheres

cortam os cachos com a ajuda das

crianças e os colocam em uma ces-

ta de vime. Já os homens transpor-

tam os cestos para os lagares e fa-

zem a pisa das uvas (hoje substi-

tuída por métodos mecânicos).

Atualmente, nas regiões

onde existe essa atividade é reali-

zada a famosa Festa das Vindimas,

que atrai diversos turistas, como

acontece, por exemplo, na região

do Douro, local com registro mais

antigo de vinho no mundo.

Andressa Gonzalez

Vem aí mais uma Festa do Santoinho

Dia  26 de junho, é a vez

de mais uma Festa do Santoi-

nho,  que será realizada na se-

de social do Centro Cultural

Português, com a presença ga-

rantida do Rancho Folclórico

Verde Gaio e também as comi-

das típicas de Portugal, nesta

festa que é realizada todos os

anos em Portugal na cidade de

Viana do Castelo, o  Centro Cul-

tural Português faz também

com grande sucesso.

Haverá para os convida-

dos pão, vinho, caldo verde,

batatas e as sardinhas portu-

guesas.

Como esta é uma das fes-

tas mais procuradas, reserve

logo seu convite que já podem

ser encontrados na secretaria

da sede social do Centro Cul-

tural Português que fica na Av.

Ana Costa, 290. E também pode

ser encontrada na sede cultu-

ral na Rua Amador Bueno, 188

ou se preferir reserve já o seu

pelo telefone 3234-6305.

Estas fotos que vocês

estão vendo são da Festa do

Santoinho de 2009. E podemos

ver que realmente é um even-

to único e imperdível. Partici-

pe você também deste ano da

Festa do Santoinho e relembre

o arraial de Viana do Castelo.

Novos Sócios
Adalto Corrêa de Souza Júnior

José Alberto Carvalho
dos Santos Claro

Antonio Carlos Tavares

Simone dos Santos Ribeiro

Manuel Gomes Rodrigues

José Augusto do Rosário

João Paulo da Nova Machado

José Pinto Gomes

João Carlos de Gouveia Lima


