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SOLENID
ADE DO DIA DE POR
TUGAL É PRESTIGIADA POR CERC
A DE 300 PES
SOAS
SOLENIDADE
PORTUGAL
CERCA
PESSOAS

Vera Leon com o presidente do Centro Cultural Português, José Duarte de Almeida Alves, José Octavio de Sousa, diretor cultural e José Augusto do Rosário, gestor do Consulado de Portugal em Santos

A solenidade do 10
de Junho, Dia de Portugal,
Camões e das Comunidades
Portuguesas, este ano na sede cultural foi um grande sucesso.
A data especial, recebeu como palestrante, a jornalista e colunista social do
Jornal A Tribuna, Vera Leon.
Iniciando sua palavra, Vera Leon agradeceu a
todos, pela confiança em têla como palestrante.
Falou também, da coragem dos portugueses em
deixar seu país, sua família,
para tentar uma nova vida em

um novo país como o Brasl.
Destacou, um trecho
da Agência de notícias Luso,
onde fala que Portugal é um
dos poucos países que dedica sua data, a cultura e não
a um fato de sua história política. O Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades
Portuguesas, é consagrado
por este nome desde 1977,
ganhando mais notoriedade.
Antes disso, em 1880,
já era comemorada, como decreto feito pelas cortes reais,
onde na época fazia 300
anos da morte de Luis de Camões e oficialmente desde

1919, foi consagrado feriado.
Na época da ditadura, era
denominado Dia da Raça.
Vera Leon, destacou
ainda a importância da obra
de Luis de Camões, “Os Lusíadas” que narra a epopéia
das navegações portuguesas
em seus 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos.
Falou sobre as bordadeiras da Ilha da Madeira,
que escolheram Santos, para
fazer seus trabalhos.
Os doces portugueses, e as comidas típicas que
fazem lembrar Portugal.
Foi uma palestra que

sobretudo, destacou o estilo
simples da vida portuguesa,
que com muito trabalho em
um novo país, contribuiu
com sua cultura.
A jornalista Vera Leon, encerrou sua participação,
emocionada, recebendo muitos aplausos dos presentes
José Duarte de Almeida Alves, ao uso de sua
palavra, destacou que o Dia
de Portugal, Camões e das
Comunidades Portuguesas
tem um significado importante para cada português,
pois também referencia o
melhor escritor de sua época,

Luís de Camões.
A data nacional não
celebra guerras, nem conquistas, mas celebra cultura
e nacionalidade.
Destacou também,
que o presidente de Portugal, este ano comemorou a
data também no Brasil com
sua comitiva.
Cumprimentou, a
jornalista Vera Leon, por seu
discurso emocionante.
O Consul Honorário
de Portugal em Santos, Com.
Armênio Mendes foi representado, por sua esposa Sra.
Celeste Veríssimo Mendes.

Festa do Santoinho e aniversário do R
ancho F
olclórico V
erde Gaio
Rancho
Folclórico
Verde
Mais uma tradicional
Festa do Santoinho, que já
está na sua 22ª edição, comemorou também os 56
anos do Rancho Folclórico
Verde Gaio.
Sardinha portuguesa,
caldo verde, frango, febras,
vinho com muita música e
dança, deram o tom desta
noite de 17 de junho.
É um dos eventos
mais aguardados do Centro
Culural Português, que tem
todo o seu salão decorado,
e com iluminação especial.
Neste ano recebemos
convidados especiais. Os oficiais do Navio Escola Sagres,
de Portugal, que estava ancorado no porto.
Santos teve a honra
de receber o navio, no Dia

A Festa do Santoinho de 2017, comemorou mais um aniversário do R.F. Verde Gaio com o presidente José Duarte de Almeida Alves

da Defesa Nacional de Portugal, que antes de deixar a
cidade para o Rio de Janeiro, sua tripulação, participou
de uma autêntica festa portuguesa, a convite do presidente do Centro Cultural
Português, José Duarte de
Almeida Alves.
Em sua palavra, agra-

Navio Sagres atraca
no porto de Santos

deceu todos os presentes e
falou sobre a Lei da nacionalidade aos netos portugueses, por sua importância e
que o Conselho das Comunidades Portuguesas, o qual
faz parte como presidente da
Comissão Mundial, fez um
importante trabalho, na recomendação para que fosse

aprovada em benefício de
todos.
A diretora do Verde
Gaio, Ana Maria Gonzalez,
apresentou os componentes
e nesta apresentação o Grupo mostrou, que é uma verdadeira família, todos com
pais, filhos, tios, sobrinhos.
participando ativamente.

No momento do parabéns ao Rancho Folclórico
Verde Gaio, o presidente José Duarte, agradeceu o Grupo pelos seus 56 anos de
existência, dignificando não
só a cultura portuguesa, mas
também o Centro Cultural
Português.
Até a próxima festa.

Centr
o Cultural P
ortuguês apresenta:
Centro
Português
“Uma Noite em Las V
egas”
Vegas”
Homenagem à Elvis P
resley
Presley
Dia 5 de agosto
Mais um grande evento, será realizado no Salão Camoniano
da Sede Cultural. Com a música de Zago, um baile temático, com
um cardápio especial. Venha reviver os anos dourados.

Reserv
as pelo
Reservas
peloss telefones 3219-3079 e 3234-9395
3234-9395.

A noite da pizza do Grupo R
osmaninho
Rosmaninho
O navio da República Portuguesa Sagres esteve atracado no porto de Santos entre os dias 15 e 18 de junho, dentro da programação do Experimenta Portugal 2017, e também para marcar o Dia da Defesa Nacional, que reuniu autoridades civis e militares para celebrar a data, em evento realizado no dia 16 de junho na sede cultural do Centro Cultural
Português, no Centro Histórico.

Autoridades
civis e militares na
solenidade do Dia da
Defesa Nacional da
República Portuguesa
com o presidente José
Duarte de Almeida Alves
na sede cultural do
Centro Cultural
Português

Texto e fotos
Ronaldo Andrade

O clima de outono
colaborou para que a Noite
de Pizza 2017 do Grupo
Rosmaninho fosse um sucesso. As deliciosas pizzas e os
doces foram muito apreciados, e a apresentação musical
de Vera Lúcia e Marcos Vitor
convidou de forma irrecusável à pista de danças do salão
social do Centro Cultural
Português. Mais de 230 pessoas estiveram reunidas numa noite agradável, que aliou a boa mesa à alegria da
música, e sobretudo à oportunidade de ajudar ao próximo pois, como em todos
os eventos do Rosmaninho,
o objetivo do encontro foi
a obtenção de recursos para
a assistência ao idoso.
O Rosmaninho reite-

Salão lotado para mais um evento do Grupo Rosmaninho

ra sua gratidão ao apoio recebido do Centro Cultural
Português, e de tantos amigos que colaboraram com

mais esta Noite da Pizza, e
em breve divulgará sua
agenda completa para o segundo semestre de 2017.
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Festa do Dia de P
ortugal é sucesso absoluto em sua 8
Portugal
8ª edição

Festa do Dia de Portugal, o maior evento da cultura portuguesa da região, com a presença do nosso Rancho Folclórico Verde Gaio

Um dia ensolarado e
perfeito para a maior festa
portuguesa da região.
Foi o que aconteceu,
dia 11 de junho, na Festa Dia
de Portugal, no Largo Marquês de Monte Alegre, Valongo, no Centro Histórico
de Santos.
Pela oitava vez consecutiva, a comunidade portuguesa e o públlco em geral,
pôde desfrutar do que a cultura de Portugal tem de melhor. Muita música, dança,
comidas, doces e artesanatos
típicos, tudo organizado com
muito amor e carinho.

As comemorações, se
iniciaram com uma missa, celebrada pelo Frei João, do
Santuário Santo Antônio do
Valongo.
Após este momento
de reflexão, tivemos a abertura do evento, com o coral
Orfeão do Centro Cultural
Português. Em seguida foi a
vez da solenidade de abertura, que contou com a participação das autoridades presentes no Dia de Portugal, como o prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa, vereadores e os presidentes das
Entidades Portuguesas.

Em sua palavra, o
presidente do Centro Cultural Português, José Duarte de
Almeida Alves, representando o Cônsul Honorário de
Portugal em Santos, Com.
Armênio Mendes, saudou a
todos os presentes com uma
notícia muito importante.
Nas comemorações
em São Paulo pelo Dia de
Portugal, o 10 de junho, recebemos pela primeira vez a
visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa e o primeiro ministro,
António Costa, onde anunciaram a promulgação da lei,

que regulariza e regulamenta
a nacionalidade dos netos
portugueses.
Dando prossegui-mento ao evento, tivemos as apresentações do Rancho Veteranos Apaixonados pelo Folclore,
Rancho Folclórico Verde Gaio
(foto), Vira Livre, Rancho Folclórico Infantil da Escola Portuguesa, Grupo Fado por Acaso,
Grupo Folclórico Cruz de Malta, Andreza Mariano e Banda,
Rancho Folclórico Típico Madeirense, Rancho Folclórico da
Casa de Portugal da Praia Grande, Marly Gonçalves com Ricardo e Renato Araújo, Ran-

Presidente de P
ortugal comemora o Dia de P
ortugal em São P
aulo
Portugal
Portugal
Paulo
O presidente da República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, estiveram no
Teatro Municipal, em São
Paulo, no dia 10 de junho,
para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. No dia
seguinte a comitiva seguiu
para o Rio de Janeiro.
O presidente do
Centro Cultural Português,
José Duarte de Almeida
Alves, o gestor do ConsuladoHonorário de Portugal em
Santos, José Augusto do Rosário, e o comendador Vasco
de Frias Monteiro participaram da cerimônia realizada
na capital paulista.
Por ocasião das comemorações do 10 de Junho –

Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas, aconteceu nos dias 10
e 11 de Junho a visita oficial
do Presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo

de Sousa, e do Primeiro-Ministro de Portugal, António
Costa. As comemorações desse ano começaram no Porto,
em Portugal, na manhã do
dia 10, seguiram para São

Paulo nessa mesma noite e
terminaram no Rio de Janeiro, no dia 11.
Texto e foto
Ronaldo
Andrade

cho Folclórico da Associação
Atlética Portuguesa, Banda Filhos da Tradição e Rancho Folclórico Tricanas de Coimbra.
Realmente a maior
festa portuguesa da região,
onde toda sua renda, foi revertida para a Escola Portuguesa, que faz um trabalho
social belíssimo, de educação
com crianças carentes.
A festa do Dia de
Portugal teve o apoio da Prefeitura Municipal de Santos
com a realização do Conselho
das Comunidades Portuguesas e do Consulado Honorário de Portugal em Santos.

Escritor
santista
participa
de livro
sobre
Portugal
O escritor e jornalista
santista Ronaldo Andrade participou no dia 10 de junho em
São Paulo do lançamento do
Projeto Literário 'Cá entre
nós: Brasil & Portugal', organizado pela Editora Matarazzo,
com o texto 'Santos, cidade de
alma portuguesa', sobre a ligação do município com o país
lusitano.
A obra também foi
lançada em maio no Rio de
Janeiro, e em julho acontecem os lançamentos em Lisboa e no Porto.

Primeir
o Baile de Máscaras do Centr
o Cultural P
ortuguês em grande estilo
rimeiro
Centro
Português
O Centro Cultural
Português, realizou no dia
06 de maio, um grandioso
baile de máscaras com muito sucesso.
Os bailes de máscaras, foram muito conhecidos
nos anos 70 e 80, mas que
há muito tempo não eram
realizados. Esta noite de gala, foi um resgate desta época e os convidados gostaram
muito da idéia.
O salão Camoniano,
recebeu uma iluminação especial, para o ambiente ficar
ainda mais charmoso.
Foi criado um refinado cardápio, que de entrada, foi servido Bolinho de
Bacalhau e Carpaccio, como
prato principal foi oferecido
Bacalhau Real e com opcional Ravioli à Veneza e de so-

bremesa, Pastel de Belém
com bebidas e vinho português incluso.
Os convidados também puderam apreciar, a boa
música da banda .................
............, onde todos dançaram muito, em uma noite
muito agradável.
No momento de sua
palavra, o presidente do
Centro Cultural Português,
José Duarte de Almeida Alves, destacou a beleza do salão Camoniano, com sua iluminação especial e pediu para que toda sua diretoria,
viesse ao centro do palco,
para que participassem deste
momento especial.
O Com. Armênio
Mendes, Cônsul Honorário
de Portugal em Santos, fez
questão de parabenizar o pre-

Tarde da Solidariedade do GAP
“O baile lá na roça foi
até o sol raiar.
A casa tava cheia, mal
se podia andar. Estava tão
gostoso aquele reboliço”.
Assim podems definir
a ensolarada e alegre, tarde do
dia 7 de junho de 2017, quando o GAP – Grupo de Apoio
a Presidência do Centro Cultural Português realizou a 3ª
Tarde da Solidariedade, tendo
como entidade beneficiada
com parte da renda, a Escola
Portuguesa.
Tarde essa, que foi idealizada e preparada com muito carinho e preocupação
com os detalhes, para receber as convidadas que sempre prestigiam nossos eventos,

comparecendo em massa.
O Salão da Av. Ana
Costa foi todo decorado com
o tema Junino: Bandeiras e
Balões enfeitavam o teto e as
mesas alegremente enfeitadas
com toalhas xadrez de várias
cores, tendo ao centro um criativo arranjo com chapéu de
palha repleto de saquinhos de
pipoca e muito colorido.
As integrantes do GAP
que voluntária e incansavelmente se doam e trabalham
para o sucesso de seus eventos, receberam suas convidadas com muito carinho e maravilhosamente caracterizadas
com trajes caipiras. Realmente a moçada caprichou nas
vestes. Uma mais linda que

O salão Camoniano do Centro Cultural Português, sua diretoria com o presidente José Duarte
de Almeida Alves e o Cônsul Honorário de Portugal em Santos, Com. Armênio Mendes

sidente, pela noite maravilhosa e recebeu um presente bem especial. Um quadro
(foto ao lado), com seu auto
retrato, desenhado pelo artista .......................................
Este primeiro baile de
máscaras, ficará na história
como mais um dos grandes
a outra!!! Teve até casal de
noivos!!! Afinal, as convidadas merecem tudo isso e para
completar a tarde de prendas e sorteios que muito agradaram quem lá esteve, foi
realizada uma breve quadrilha com as integrantes do
GAP, que muito divertiu as
participantes presentes.
Só nos resta agradecer a todos de forma geral
pelo empenho e pelos elogios recebidos e avisar que, no

eventos, que o Centro Cultural Português, proporciona, para todos seus sócios e
ao público, que já se acostumou com as suas festas com
muita música, em um ambiente bem familiar.
Aguardem as próximas novidades.

Diretoria do GAP, preparada para a tarde da solidariedade junina

que depender do Gap, realizaremos muitos eventos ma-

is, sempre com inovação e
criatividade. Aguardem!!!

