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O Teatro Armênio Mendes do Centro Cul-
tural Português, voltou a ser destaque na tarde  do
domingo, dia 22 de abril.

Em razão do aniversário do Descobrimen-
to do Brasil, os alunos da Orquestra Sinfônica Jo-
vem e Coral Universitário da Universidade Católica
de Santos, com a regência de Beto Lopes, apresen-
taram pela primeira vez no palco deste teatro, o
espetáculo “As Favoritas de Dom João VI”.

A proposta deste show, foi apresentar um
repertório que era praticado na Corte Real entre os
anos de 1808 e 1821, com a chegada de Dom João
VI ao Rio de Janeiro.

No programa peças de Marcos Portugal,
Sigismund Von Neukomm, Haydn, Mozart, Vivaldi e
o compositor brasileiro José Maurício Nunes Garcia.

O público, que compareceu em grande
número ao Teatro Armênio Mendes, gostou muito
da apresentação, ficaram tão surpreendidos com a
beleza do espetáculo, que pediram bis.

Foi um momento muito especial. Um espe-
táculo com as músicas favoritas do Rei de Por-
tugal Dom João VI, no teatro do Centro Cultural
Português, com uma interessante relação.

Barreiros e Lopes
ADVOCACIA

Saiba um pouco mais sobreSaiba um pouco mais sobreSaiba um pouco mais sobreSaiba um pouco mais sobreSaiba um pouco mais sobre
Dom João VI e a músicaDom João VI e a músicaDom João VI e a músicaDom João VI e a músicaDom João VI e a música

Dom João VI, que possuía grande cul-
tura musical, prestigiou a obra de todos estes
compositores, destacados neste espetáculo. Um
aspecto interessante é o fato de que José Maurí-
cio Nunes Garcia trabalhou diretamente para
Dom João VI e, como consequência, deixou um
legado de belas obras escritas no estilo clássico
europeu. O incentivo dado à música por Dom
João VI atraiu para o Brasil dois compositores
europeus: o austríaco Sigismund Von Neukomm,
ex-aluno de Haydn e professor de música de Dom
Pedro I, que no Rio dedicou-se a compor em
gêneros diferentes dos de Nunes Garcia; e Marcos
Portugal, que veio para competir com Nunes
Garcia, no gênero sacro.

O Presidente do Centro Cultural Português,
José Duarte de Almeida Alves, agradece a
orquestra da Unisantos e ao público pela
apresentação, com o maestro Beto Lopes



A escri-
tora portu-
guesa Ana
Filomena
Amaral, es-
teve na se-
de social
do Centro
C u l t u r a l

Português, no dia 03 de abril,
para o lançamento de seu livro
“O Diretor”.

Este romance, faz parte de
uma trilogia chamada “Mãe Nos-
sa” dedicada a Terra e aos proble-
mas ambientais, que se completará
com “Gelos” e “ Desertos”.

O livro aborda os pro-
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blemas contemporâneos, desde
a destruição dos oceanos, ao ge-
nocídio dos armênios, à corrup-
ção ao mais alto nível e à ganân-
cia predadora que ameaça o pla-
neta, passando pela situação dos
refugiados sírios, na perspectiva
do que a Humanidade quer para
o futuro e de que forma está a
comprometê-lo.

Ana Filomena Leite Ama-
ral é mestre em História Econô-
mica e Social Contemporânea pe-
la Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra, possui o
curso de pós-graduação em Ciên-
cias Documentais/Bibliotecono-
mia, e uma larga experiência co-

mo intérprete e tradutora de vá-
rias línguas europeias, mantendo
particular contato com a língua
alemã. Foi professora e técnica
superior do Ministério da Educa-
ção de Portugal.

Este livro terá edição
portuguesa este ano, e será lan-
çado em junho no âmbito do
Festival Literário Internacional
do Interior, FLII, do dia 15 a 19
em Portugal.

Na sede social, ela falou
um pouco mais sobre seu livro,
respondendo perguntas dos pre-
sentes, dando alguns autógra-
fos com a participação da fadista
Marly Gonçalves.

Marco Possani
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Logo depois do Chá Be-
neficente - “marca registrada” do
Rosmaninho,  pela alegria e amor
com que é preparado e realizado
- aconteceu em 25 de março o
tradicional Almoço  “Pousada da
Saudade”, onde foram recebidos
assistidos do grupo e idosos aco-
lhidos em instituições da região,
além de outros convidados que
vieram participar deste agradá-
vel momento.

Como sempre a alegria
imperou no salão da sede social
do Centro Cultural Português,
onde se revezaram os integran-
tes do Rosmaninho, voluntári-
os que se uniram à causa do ido-
so, equipe de cozinha, serviço de
salão, segurança e transporte, tu-
do isso animado pela tão esperada
música e danças do Rancho Fol-
clórico Verde Gaio, que em sua
apresentação contagiou a todos.

Farto e delicioso almo-
ço foi oferecido a esses convida-
dos tão especiais e, à saída, evo-
cando a Páscoa, bombons e uma
lembrança foram entregues a cada
um deles. Momento de se valo-

rizar a vida, a experiência acu-
mulada ao longo dos anos, a ale-
gria do  convívio entre amigos,
presentes no brilho de cada olhar.

Este ano o Rosmaninho
prestou uma homenagem especi-
al a um grande colaborador, o
senhor Joaquim da Rocha Brites,
que recebeu uma placa de reco-
nhecimento por seu apreço e co-
laboração com o grupo e a causa
por este abraçada. Em mensagem
ao homenageado, a presidente
Celeste Mendes foi porta-voz da
gratidão e do carinho que todo
o Rosmaninho tem pelo Sr. Bri-
tes, momento de muita emoção.

Participaram do almoço
deste ano idosos e cuidadores da
Associação São Vicente de Paulo
(de Guarujá e de Santos), Casa
do Sol, Lar Evangélico, Irmãs Mis-

sionárias da Caridade, Casa Dia
Mãezinha Joana, Lar Vicentino,
Lar de Amparo Vovó Walquiria,
e também os assistidos do Grupo
Rosmaninho. Todo esse evento
somente foi possível com a cola-
boração recebida de pessoas e
entidades a quem o Rosmani-
nho muito agradece, como o
Centro Cultural Português, Par-
que Balneário Hotel, Anamar
Construtora, Liceu São Paulo,
Rancho Folclórico Verde Gaio,
Panificadora Tocantins, Sr. Ro-
berto Riccioti, ACS Segurança
Patrimonial, Sorvetes Kascão.

O Rosmaninho avisa
que, para o friozinho do meio
do ano, está preparando sua
Noite da Pizza, cujos detalhes
em breve estará divulgando.

Texto: Silvia Helena

Festa do Santoinho

Ronaldo Andrade
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Dizem que Portugal es-
tá na moda, por conta da quanti-

Alberto BarducoAlberto BarducoAlberto BarducoAlberto BarducoAlberto Barduco

dade enorme de brasileiros que
estão se transferindo para lá em
busca de segurança e tranquilida-
de, tendo em vista o recrudesci-
mento da violência aqui no Bra-
sil, e a instabilidade política atu-
al em face da corrupção que tem
assolado esta ex-colônia de Por-
tugal, levando em conta, ainda,
a facilidade do idioma.

O aumento da emigra-
ção para Portugal se dá, também,
pelas facilidades que o Governo
de Portugal tem oferecido aos
imigrantes, e ainda pelo Decre-
to-Lei nº 71/2017, que procedeu
a alterações significativas no Re-
gulamento e na Lei da Nacionali-

dade Portuguesa, e em especial
nos processos de aquisição de
nacionalidade por netos de por-
tugueses, invertendo, dessa for-
ma, o fluxo migratório do sécu-
lo passado.

Mas o imigrante portu-
guês, depois de décadas acultu-
rando-se às coisas do Brasil, em
sua maioria sente muita saudade
do seu Portugal, mas permane-
ce no Brasil até mesmo por con-
ta de seus filhos, netos, parentes
e amigos que quase não os têm
mais em sua terra natal. Viaja a
Portugal para matar saudade –
Ah! a Saudade! Palavra da língua
portuguesa sem tradução exata

para qualquer outro idioma! –
mas retorna para sua casa no
Brasil.

E, aqui na Baixada San-
tista, o Centro Cultural Portu-
guês é uma extensão da casa não
só do português, mas como
também de toda lusitanidade,
através das atividades que são
praticadas, social e culturalmen-
te, principalmente agora que rei-
nauguramos nosso espaço cultu-
ral, o Teatro Armênio Mendes,
um “equipamento” não só da
comunidade luso-brasileira, co-
mo também de todos os santis-
tas e moradores da região da
Baixada Santista.

Seja sócio do CentroSeja sócio do CentroSeja sócio do CentroSeja sócio do CentroSeja sócio do Centro
Cultural PCultural PCultural PCultural PCultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês
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Nos dias 17 e 18 de mar-
ço, a peça teatral Fernando em
Pessoas, marcou o início dos even-
tos no Teatro Armênio Mendes do
Centro Cultural Português.

O espetáculo é baseado
na vida e obra de Fernando Pes-
soa, um maiores poetas e escri-
tores de Portugal.

O público presente, es-
tava ansioso para conferir a apre-
sentação inaugural do Teatro e
por esta razão compareceu em
bom número, entre eles os Dire-
tores e o Presidente do Centro

Cultural Português José Duarte
de Almeida Alves.

Para o ator, Fernando
Silveira, que fez Fernando Pessoa,

foi uma honra encenar este espe-
táculo em um teatro tão belo e

em uma autêntica casa portu-
guesa , secular como esta.

“““““AAAAAUTOUTOUTOUTOUTO
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No dia 20 de maio, às
16 horas e 30 minutos, será ence-
nado no Teatro Armênio Mendes
na sede cultural do Centro Cul-
tural Português, o espetáculo
“Auto de Fátima, 1917”.

Um emocionante mo-
mento da história mundial, onde
o Grupo Experimental de Teatro
da Unisantos, representará as
aparições de Nossa Senhora em
Fátima (Portugal), com atores
mirins personificando os três
pastores, que há 101 anos viven-
ciaram estas aparições e os mila-
gres decorrentes em um espetá-
culo totalmente gratuito e em
única apresentação, imperdível.

O teatro fica na Rua
Amador Bueno, 188, em Santos.

GAP GAP GAP GAP GAP REALIZAREALIZAREALIZAREALIZAREALIZA
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Já em clima natalino, o

Centro Cultural Português de San-
tos recebe, entre os dias 23 a 25
de novembro a primeira edição
do Bazar de Natal, promovida pe-
lo Grupo de Apoio a  Presidên-
cia do Centro Cultural. O evento
contará com 40 expositores de
artesanato e gastronomia.

Com entrada gratuita, o
bazar é uma ótima opção pra ante-
cipar as compras de fim de ano,
conhecer o trabalho de profis-
sionais da região e colaborar com
a entidade.

A programação será reali-
zada das 14:00 h às 20:00 h, na av.
Ana Costa 290. O espaço conta
com ar condicionado e elevador.

Conselho Deliberativo do CentrConselho Deliberativo do CentrConselho Deliberativo do CentrConselho Deliberativo do CentrConselho Deliberativo do Centro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês
Na edição anterior deste jornal, publicamos a Diretoria Executiva desta associação.

Agora, é a vez dos nomes do Conselho Deliberativo desta entidade, eleitos em Assembléia
Geral realizada no dia 20 de dezembro de 2017, onde foram eleitos 1/3 do Conselho:

Antonio Lopes, José Narciso Fernandes Inácio, Ermenegildo Pinheiro da Costa Miranda,
Manoel do Nascimento Ramos, Hélio Agostinho, José Gomes, José da Costa Teixeira,
Mário Marques Bastos, Fernando Ferreira Teixeira, José Augusto do Rosário.

Albano Correia Duarte Serra, Mário da Cruz Ribeiro, Antonio Ramos Augusto, Carlos Al-
berto de Pinho Ferreira, Frederico Garcia Barreiros.

Reinaldo Tavares Brandão (in memorian), Orlando Morgado, José Rodrigues Liberado,
José Carlos Otero Quaresma, José Duarte de Almeida Alves, Armênio Mendes (in memori-
an), Alberto Tavares Barreiros.

O Conselho Deliberativo é formado por 30 Conselheiros Efetivos e 15O Conselho Deliberativo é formado por 30 Conselheiros Efetivos e 15O Conselho Deliberativo é formado por 30 Conselheiros Efetivos e 15O Conselho Deliberativo é formado por 30 Conselheiros Efetivos e 15O Conselho Deliberativo é formado por 30 Conselheiros Efetivos e 15
Conselheiros Suplentes. Nesta eleição foram eleitos 1/3 de seus componentes.Conselheiros Suplentes. Nesta eleição foram eleitos 1/3 de seus componentes.Conselheiros Suplentes. Nesta eleição foram eleitos 1/3 de seus componentes.Conselheiros Suplentes. Nesta eleição foram eleitos 1/3 de seus componentes.Conselheiros Suplentes. Nesta eleição foram eleitos 1/3 de seus componentes.

CONSELHEIROS SUPLENTESCONSELHEIROS SUPLENTESCONSELHEIROS SUPLENTESCONSELHEIROS SUPLENTESCONSELHEIROS SUPLENTES

CCCCCONSELHOONSELHOONSELHOONSELHOONSELHO     DDDDDASASASASAS C C C C COMUNIDOMUNIDOMUNIDOMUNIDOMUNIDADESADESADESADESADES P P P P PORORORORORTUGUESTUGUESTUGUESTUGUESTUGUESASASASASAS - CCP - CCP - CCP - CCP - CCP
EMEMEMEMEM B B B B BUENOSUENOSUENOSUENOSUENOS A A A A AIRESIRESIRESIRESIRES     NANANANANA A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA

CONSELHEIROS NACONSELHEIROS NACONSELHEIROS NACONSELHEIROS NACONSELHEIROS NATOSTOSTOSTOSTOS

CONSELHEIROS EFETIVOS COM MANDCONSELHEIROS EFETIVOS COM MANDCONSELHEIROS EFETIVOS COM MANDCONSELHEIROS EFETIVOS COM MANDCONSELHEIROS EFETIVOS COM MANDAAAAATO 2018 / 2023TO 2018 / 2023TO 2018 / 2023TO 2018 / 2023TO 2018 / 2023

O Conselho das Comu-
nidades Portuguesas - CCP, Con-
selho Regional para América
Central e América do Sul que
abrange, Argentina, Brasil, Uru-
guai e Venezuela, esteve reuni-
do dias 12 e 13 de abril na Embai-
xada de Portugal em Buenos Ai-
res - Argentina.

Foram tratados assun-
tos ligados às comunidades por-
tuguesas e suas associações. Da
nacionalidade portuguesa, lei
eleitoral e muitos outros assun-
tos, tratados entre nós conse-
lheiros.

Um dos assuntos pri-
mordiais é a abertura de um Con-
sulado Honorário em Boa Vista
para tratar de refugiados portu-

tica e o nosso Diretor Social Vas-
co de Frias Monteiro, que no CCP,
é o Presidente da Secção Brasil.

Os conselheiros do CCP,
continuam sendo cada vez mais,
o melhor elo de ligação entre as
comunidades portuguesas que re-
presenta, ao governo português.

gueses oriundos da Venezuela.
Participaram desta reuni-

ão, o presidente do Centro Cul-
tural Português, José Duarte de
Almeida Alves, que no CCP, ocu-
pa o cargo de Presidente da Co-
missão Mundial de Assuntos Con-
sulares, Participação Cívica e Polí-



O Cozido a Portugue-
sa é, possivelmente, o prato
tradicional português mais fa-
moso, composto por vegetais,
carnes e enchidos cozidos e sua
origem está em volta em algu-
mas controvérsias. Há quem
diga que este prato surgiu de-
vido a sequência da necessidade
econômica, como não existia
muitos meios de subsistência,
a solução para a maioria das
refeições era aproveitar as so-
bras. Essas sobras eram coloca-
das numa panela, a cozinhar,
até passar uma refeição energé-
tica e capaz de aquecer nos dias
de frios no inverno. A forma
de preparar e a combinação de
ingredientes varia um pouco
de região para região, sendo
um prato possível de encontrar
em todo Portugal. Canal Cavei-
ra, é um exemplo de uma loca-
lidade do Alentejo que tem co-
mo tradição preparar o Cozido
à Portuguesa, apresentando em
diversos restaurantes a beira da
estrada.

por Wallacy Andrade
Gastronomia - Cozido à Portuguesa

E vamos a receita.
    Ingredientes:
Vegetais: batata,
cenoura, nabos, fei-
jões e arroz.
Carnes: orelha de porco, chispe
de porco, entremeada de porco,
carnes bovinas, entrecosto e
frango. enchidos típicos portu-
gueses: chouriço de carne, chou-
riço de sangue, a farinheira, mor-
cela e salpicão.

Preparo :
Coloca-se a cozer a carne

de vaca e frango em água e sal e,
quando esta estiver cozida, reti-
ra-se. Na mesma água cozem-se
os legumes, as batatas e as chou-
riças. Num tacho à parte cozem-
se as carnes de porco. Cortam-se
as carnes cozidas em pequenas
porções. Numa travessa colo-
cam-se as batatas, os legumes e
as carnes por cima. Acompanha-
se com arroz branco. Faz-se um
estrugido com uma cebola
picada no azeite e utiliza-se a
água da cozedura da carne.
Quando estiver a ferver acres-
centa-se o arroz.

DICAS
Se, se utilizarem carnes

salgadas as mesmas têm que ser
colocadas de molho no dia an-
terior.

Bom
Apetite !
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Uma das novidades des-
te ano do Centro Cultural Por-
tuguês, juntamente com o Ran-
cho Folclórico Verde Gaio, são
os almoços Típicos portugue-
ses, chamado Domingar à Verde
Gaio, onde em homenagem ao
pássaro de terras portuguesas,
o evento conta com muita mú-
sica e uma grande  variação gas-
tronômica de Portugal.

O primeiro almoço que
fez uma homenagem aos imi-
grantes da Região Viseu, onde
os convidados puderam apre-
ciar a saborosa Vitela preparada

O Coral do Centro Cul-
tural Português, apresentou-se
no dia 25 de abril, no salão
nobre da Sociedade Portugue-
sa de Beneficêcia, em comemo-
ração a Revolução dos Cravos.

Ainda no dia 26, foi ao
Encontro de Corais, no Palácio
das Artes de Praia Grande e no
dia 06 de maio, em uma missa
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em homenagem a São Benedito,
às 09:00 horas, na Paróquia de
São Benedito, na Av. Afonso Pe-
na, 350, Embaré em Santos.

A próxima apresentação
do Orfeão será no dia 02 de ju-
nho, no SESI da Zona Noroeste,
Av. Nossa Senhora de Fátima,
366, Chico de Paula, também em
Santos.

aos moldes de Lafões, sem contar
com uma cozinha tipica portu-
guesa que estava equipada com
os tradicionais Bolinhos de Baca-
lhau, as linguiças portuguesas, os
doces, além de apreciar o famoso
Pastel de Vouzela, típico do local.

Com mais de 250 pes-
soas, os convidados se diverti-
ram ao som da Banda Os Gajos,
que apresentaram o que há de
melhor da tradicional música
popular portuguesa, sem contar
com o grande numero de sorte-
ios que a equipe da festa pôde
proporcionar às pessoas.

Anuncie aqui. Ligue já para 3238-5433Anuncie aqui. Ligue já para 3238-5433Anuncie aqui. Ligue já para 3238-5433Anuncie aqui. Ligue já para 3238-5433Anuncie aqui. Ligue já para 3238-5433

Com uma boa musica,
comida e um bom vinho portu-
guês, a festa foi um sucesso, e
não poderia ser diferente.

O evento Domingar à
Verde Gaio já faz parte do Calen-
dário das Festividades do Centro
Cultural Português, que apóia to-
do tipo de evento que seja rela-
cionado a Cultura e a Comunida-
de Portuguesa da Baixada Santis-
ta. E para você que perdeu esse
primeiro almoço, fique ligado, se
informe no clube, pois o próximo
já é em 22 de julho com o famoso
Cozido a Portuguesa.
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