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Como todo ano, o 10

de Junho - Dia de Portugal,
Camões e das Comunidades
Portuguesas, é comemorado
em grande estilo, na sede
cultural do Centro Cultural
Português, e neste ano não
poderia ser diferente.

A comemoração foi
em grande estilo e em um
ambiente que respira Portu-
gal, no salão Camoniano, ro-
deado por várias pinturas
com referência à obra de Ca-
mões “Os Lusíadas” e várias
outras obras portuguesas.

Sempre um convida-
do especial faz uma palestra
alusiva à data. Desta vez a
personalidade foi o prefeito
de Santos e advogado, Pau-
lo Alexandre Barbosa.

Em sua palestra, fez
questão de destacar a impor-
tância dos portugueses para
Santos e região em suas cons-
truções, comércios, entidades
e clubes, trazendo progres-
so para toda sua população.

Destacou também, a
viagem feita recentemente à
Portugal com empresários e

construtores da região,  com
o objetivo de visitar suas
construções e arquitetura.

Nesta mesma viagem,
no dia 28 de maio, foi  assi-
nado o protocolo de gemi-
nação com a cidade do Por-
to. Esta já é a quinta cidade
que a cidade possui irmana-
ção. As outras quatro são An-
sião, Arouca, Coimbra e Fun-
chal na Ilha da Madeira.

O Cônsul Honorário
de Portugal em Santos, Com.
Armênio Mendes, destacou
em sua palavra do legado
que os portugueses deixaram
para nós e que possamos
manter esta história. Fez
questão de destacar que o
consulado honorário portu-
guês está bem ativo com mais
de nove mil portugueses ins-
critos, isto é de grande im-
portância, pois teremos elei-
ções agora em julho para a
Assenbléia da República e os
cadastrados no Consulado
com sua nacionalidade por-
tuguesa, podem participar,
desta eleição. Veja como fa-
zer sua nacionalidade portu-

guesa,  através  do  telefone
do consulado 3223-6674.

Para finalizar a sole-
nidade, o presidente do Cen-
tro Cultural Português José

Duarte de Almeida Alves,
destacou o comparecimento
da comunidade luso-brasilei-
ra e da classe política da regi-
ão, e disse que por esta ra-

zão organizar este evento é
motivo de muito orgulho.
Após estas palavras, foi ofe-
recido um coquetel para os
presentes.

O presidente do Centro Cultural Português José Duarte de Almeida com o Cônsul Honorário em Santos
Com. Armênio Mendes e o prefeito de Santos e advogado Paulo Alexandre Barbosa, o palestrante da noite
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Uma ação do Conse-
lho da Comunidade Luso
Brasileira do estado de São
Paulo que tem como atual
presidente o Dr. Antonio de
Almeida e Silva.

Todos os anos são
homenageados 15 perso-
nalidades, uma iniciativa
também do deputado Fer-
nando Capez que este ano
é o presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado
de São Paulo aonde acon-
teceu as homenagens no
dia 08 de junho. O conse-
lho envia para as associa-
ções solicitando o nome de
pessoas que devem ser
homenageadas e cabe ao
Conselho escolher.

Na cidade de Santos
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foi escolhido o Centro Cul-
tural Português, na pessoa
da srªMaria de Fátima Pe-
reira Alves, pelos trabalhos
relevantes prestados à Co-

munidade Luso Brasileira
da região, destacando-se
Santos, Sociedade União
Portuguesa, Centro Cultural
Português e Grupo Filantró-

pico Rosmaninho.
O sr. José Augusto do

Rosário pelo trabalho de-
senvolvido no consulado e
a sra. Marly Gonçalves, pe-

a divulgação do fado.
Essas homenagens

prestadas, a três santistas, fez
com que muitos amigos e ami-
gas fossem até São Paulo.
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A sra. Maria de Fátima Pereira Alves foi uma das homenageadas na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
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No dia 5 de julho o
Rancho Folclórico Verde Ga-
io participou do 7º Festival de
Folclore Português, em Curiti-
ba. Organizado pelo Grupo

A apresentação do R.F. Verde Gaio, empolgou o público, que contou com a presença também do vice-cônsul de Portugal em Curitiba e antigo vice-cônsul de Santos
Rogério dos Santos e sua esposa sra. Maria dos Anjos, sra. Júlia Matos presidente da Sociedade Portuguesa 1º de Dezembro
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Folclórico Português Alma Lu-
sa, o festival também teve a par-
ticipação do Grupo Folclórico
Mixtura de Bombinhas (SC).

Realizado no Memo-

rial de Curitiba, o Verde Ga-
io dançou para a plateia cheia
e animou o público com o
famoso vira-livre,  mesmo ao
frio de 8ºC. Na plateia, estava

a ilustre presença do vice-côn-
sul de Portugal em Curitiba e
antigo vice-cônsul em Santos,
Rogério dos Santos Vieira.

Durante o fim de se-

mana os integrantes dos três
grupos puderam interagir,
dançar e passear pela terra
dos anfitriões

Andressa Gonzalez
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As eleições dos membros do Conselho das Comunidades Portuguesas, estão marcadas

para o dia 06 de setembro, no Consulado Honorário de Portugal em Santos.

A votação é permitida somente para os que estão recenseados no próprio consulado
com seu título de eleitor português.

O telefone do Consulado Honorário de Portugal em Santos é 3223-6674.
O endereço é Avenida Ana Costa, 25 - 5º andar - Santos.
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Não podíamos deixar

de destacar que no dia 17
de abril, foi realizado no sa-
lão  Camoniano da sede cul-
tural do Centro Cultural Por-
tuguês, o espetáculo interna-
cional “Tocando Portugal, um
recital quase um Doc”.

Um show internacio-
nal, concebido e interpreta-
do pelo grupo “Rumos En-
semble”, um trio de músicos.
Ao piano João Vasco, no vio-
lino Anne Victorino D’Al-
meida e Luís Gomes no clari-
nete, reuniu músicas tradi-
cionais portuguesas de dez
regiões de Portugal, onde as

imagens das cidades eram
projetadas em um telão, com
alguns depoimentos de per-
sonalidades naturais de cada
cidade. Quem esteve presen-
te, assistiu a um documen-
tário de várias regiões de Por-
tugal com música ao vivo.

As regiões destacadas
foram: Algarve, Alentejo, Lis-
boa, Ribatejo, Beiras, Porto,
Minho, Trás-os-Montes, Aço-
res, e Madeira.

Um espetáculo inter-
nacional, que já foi apresen-
tado no Rio, São Paulo e em
Santos no Centro Cultural
Português.
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Desta vez, o dia de-
dicado à cultura portugue-
sa, sua música, dança, culiná-
ria e artesanato, foi em um
novo endereço. Largo Mar-
quês de Monte Alegre, ao
lado do Museu Pelé e o San-
tuário do Valongo no Cen-
tro Histórico de Santos.

O local escolhido,
pois a Praça Mauá onde
acontecia a festa estava em
reforma, agradou a todos.
Não só pelo local aconche-
gante, mas também o Mu-
seu Pelé que é uma constru-
ção portuguesa e ao fundo
o morro de São Bento, on-
de vivem muitos portugue-
ses da Ilha da Madeira.

O objetivo desta Fes-
ta desde o princípio, foi res-
gatar a cultura portuguesa
na região e valorizar a forte
influência de Portugal na
formação do povo e da cul-
tura santista.

A festa contou com
os Pavillhões das Entidade
particpantes, Ranchinho da
Escola Portuguesa, R. F. Tri-
canas de Coimbra, Solenida-
de de Abertura com Auto-
ridades das Entidades Portu-
guesas e políticos da região,
Rancho Veteranos Apaixona-
dos pelo Folclore, Grupo Fado
por Acaso, G. F. Cruz de Mal-
ta, Poetas Vivos, R. F. da Casa
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de Portugal de Praia Grande,
Vira Livre, R. F. Verde Gaio,
Orfeão do Centro Cultural
Português, R. F. Típico Ma-
deirense, Marly Gonçalves e
os músicos Ricardo e Renato
Araújo, R. F. da Associação
Atlética Portuguesa, Vira Li-
vre e Filhos da Tradição.

Realmente uma gran-
de Festa, realizada pelo Con-
sulado Honorário de Portu-
gal em Santos e o Conselho

das Comunidades Portugue-
sas, com a renda de tudo que
foi arrecadado com os doces
e  comidas  típicas  portugue-
sas, para a Escola Portugue-
sa, que é responsável pelo
ensino e a alimentação de
110 crianças carentes.

Na solenidade de
abertura, o Cônsul Honorá-
rio em Santos Com. Armênio
Mendes, destacou o bonito
local que foi a Festa este ano,

ao lado de uma construção
portuguesa, o Museu Pelé,
tendo ao fundo o Morro do
São Bento, ocupado pela ma-
ioria de portugueses vindos
da Ilha da Madeira.

Outro destaque, foi
uma pergunta. Será que esta-
mos preparados para cuidar
do legado que os portugue-
ses deixaram para nós? Por
esta razão precisamos preser-
var sua história. Também des-

O Dia de Portugal, realizado dia 28 de junho, no Centro Histórico de Santos, recebeu um bom público. Com doces, artesanato e comida típica, que contou
também com o Orfeão do Centro Cultural Português e R.F. Verde Gaio. O Com. e Cônsul Honorário Armênio Mendes foi uma das autoridades presentes

Fotos Verde Gaio por Bruno Duarte

tacou o sucesso do Consula-
do Português em Santos, pois
desde que assumiu, como
Cônsul Honorário, já trouxe
mais de nove mil portugue-
ses com a nacionalidade por-
tuguesa para o Consulado.

Enfim, foi mesmo um
dia de Portugal em Santos,
que agradou a todos que par-
ticiparam da Festa e por esta
razão, já faz parte do calen-
dário de eventos da cidade.

Fotos Verde Gaio por Bruno Duarte
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A estreia da música
da região de Gondarém,
apresentada pelo Rancho
Folclórico Verde Gaio, foi o
diferencial da 20ª festa do
Santoinho do Centro Cultu-
ral Português. A agilidade na
troca dos integrantes encan-
tou o público na música tra-
balhada pelo ensaiador Jor-
ge Manuel e pelo acordeo-
nista Marcos Victor. Outra

dança apresentada pela pri-
meira vez na casa foi a Vila
Praia D’âncora, que mantém
a característica de danças vi-
brantes do Verde Gaio.

Os integrantes do
Rancho Folclórico Verde Ga-
io se empenharam para orga-
nizar a festa e tornaram a noi-
te ainda mais animada cantan-
do e dançando músicas de
diversas regiões de Portugal.

No dia 27 de junho
a casa ficou lotada com ad-
miradores da cultura lusitana
que apreciaram mais uma
festividade e viveram uma
noite tipicamente portugue-
sa com sardinha, caldo ver-
de, vinho e muito mais.
Chamado para a juventudeChamado para a juventudeChamado para a juventudeChamado para a juventudeChamado para a juventude

Atualmente, as pes-
soas que lideram as casas
portuguesas na região já atu-

am nessa área há muitos anos
e é importante que todo esse
trabalho tenha continuida-
de. Para que as tradições e
o trabalho desenvolvido du-
rante décadas sigam ainda
por muitas gerações é neces-
sário que a juventude se en-
volva e se engaje nessa obra.

Durante o evento, o
cônsul honorário de Portugal
em  Santos,  Com.  Armênio

Mendes lembrou a impor-
tância de trazer os jovens pa-
ra o convívio da cultura lusi-
tana e  deixou esse recado
para todos os presentes. En-
tão, se você é jovem, envol-
va-se, dê sugestões e cami-
nhe junto para manter vivo
esse rico trabalho.

Texto:
Andressa Gonzalez

O salão da sede social do Centro Cultural Português, ficou mais uma vez lotado, com muita dança e apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaio

Jantar da Escola PJantar da Escola PJantar da Escola PJantar da Escola PJantar da Escola Portuguesaortuguesaortuguesaortuguesaortuguesa

Também tradicional,
foi o jantar no Mendes Con-
vention Center, no dia 13 de
junho, organizado pela Sra.
Celeste Mendes (foto), onde
toda sua renda, é em prol
da Escola Portuguesa, impor-
tante  instituição  de  ensino

infantil integral, responsá-
vel pela educação e ali-
mentação de 110 crianças.

A sra. Celeste
Mendes, é também pre-
sidente do Grupo Filan-
trópico Rosmaninho.

Parabéns!!!
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O próximo evento

que teremos, no Centro Cul-
tural Português, será a Festa
da Tainha, dia 29 de agosto,
organizada pelo Verde Gaio,
onde contaremos com seu
show especial para a festa e
neste ano teremos como
convidado o R.F. Vilas de
Portugal.

Além de muita músi-
ca, dança e a tainha especi-
al acompanhada de farofa e
arroz.

Adquira já o seu con

vite. Faça sua reserva de me-
sas pelo telefone 3234-9395
ou pessoalmente no local. O

Centro Cultural Português
fica na Av. Ana Costa, 290,
Gonzaga, Santos.

Mundo Lusíada


