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FESTA DA VINDIMA 2014 NO CCP

Quase tudo pronto para o teatro do CCP entrar em funcionamento, tudo de

acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros. Leia mais neste jornal

Entrada do Salão Camoniano,

que também está em restauro

Veja  tudo o que aconteceu na festa deste ano no jornal do CCP

A Festa da Vindima realizada dia 22 de março, no Centro Cultural Português

Conheça também neste jornal, os nomes da nova diretoria

e do conselho deliberativo do Centro Cultural Português

NOVA DIRETORIA 2014/2015 DO
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS
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VEM AÍ

A FESTA DO

SANTOINHO

DIA 21 DE JUNHO
A festa mais tradicional do

Centro Cultural Português.

- Salão totalmente decorado

- Apresentação do R.F. Verde Gaio

- Comidas e doces típicos

3234-9395
ou pessoalmente, no local

Av. Ana Costa, 290

Não fique fora desta

Mais informações pelo



Tarde Beneficente, com cerca de 400 pessoas, um sucesso

ROSMANINHO REALIZA MAIS UM  CHÁ BENEFICENTE

José Leonardo Alvarez Rodriguez

No dia 13 de março acon-

teceu mais um chá beneficente

organizado pelo Grupo Filantró-

pico Rosmaninho. A casa lotada

proporcionou uma tarde descon-

traída para todos os participantes

e, no evento, foi realizado tam-

bém o tradicional chá beneficen-

te. A renda arrecadada será des-

tinada aos idosos assistidos pelo

grupo.

A ocasião contou com a

presença de muitas pessoas dis-

postas a ajudar o próximo, como

o caso de Simone Quintas – gran-

de colaboradora que contribui

mensalmente doando frutas e

legumes para serem entregues

aos assistidos junto com as cestas

básicas.

O chá é uma forma de aju-

dar a viabilizar a Pousada da Sau-

dade –  almoço que o Rosmaninho

PALAVRA DO
DIRETOR SOCIAL

oferece a todos os idosos portu-

gueses e luso descendentes que

residem em casas de repouso na

Baixada Santista e também a ou-

tros idosos assistidos pelo grupo.

O almoço anual, sempre no do-

mingo de Ramos, oferece a esse

público uma tarde de confrater-

nização. A festividade proporcio-

na gratuitamente a esses idosos

um saboroso almoço com baca-

lhau e pernil além de sobremesas

e bebidas.

O momento também é

usado para os convidados apre-

ciarem a apresentação do Ran-

cho Folclórico Verde Gaio, que os

fazem lembrar as danças e os

cantares que viam em Portugal.

Este ano, a Pousada da Saudade

acontecerá dia 13 de abril.

A presidente do Grupo

Filantrópico Rosmaninho, Maria

APARIÇÕES DO RANCHO FOLCLÓRICO VERDE GAIO

A agenda de 2014 do Ran-

cho Folclórico Verde Gaio come-

çou bem agitada. No dia 1º de

fevereiro, o grupo se apresen-tou

no Centro Trasmontano, em São

Paulo. Na data, o clube pau-

listano realizou a tradicional tas-

ca, que acontece mensalmente.

Uma bela festa portuguesa com

muita música e tradicionais petis-

Ao mesmo que iniciou-se

mais um ano, cheio de esperanças

de realizações, teve início mais

um mandato da diretoria do nos-

so querido Centro Cultural Portu-

guês. Diretoria esta que tive a

honra de ser convidado à integrá-

la e com o maior prazer aceitei e

depois da primeira reunião, per-

cebi que se trata de uma das me-

lhores; pois conta com pessoas

ligados a vários ramos da socie-

dade santista e com um grau de

integridade moral inabalada, co-

mandados pelo presidente José

Duarte de Almeida Alves.

Percebi também, que essa

diretoria está compromissada em

trabalhar em prol do Centro Cul-

tural, levando a todos os associa-

dos toda a estrutura de uma enti-

dade que zela pela preservação

dos costumes e folclore do queri-

do Portugal. Por isso, sei que esta

diretoria não trabalha sozinha; te-

mos que unir diretoria e associa-

dos para que possamos ter êxito

nas realizações. Temos que cada

vez mais nos empenhar em ter um

quadro associativo presente em

todos os eventos. Aproveito para

pedir a todos os que fazem parte

do Centro, que procurem cada vez

mais trazer novos integrantes para

o quadro associativo.

Peço desculpas, por não

ter palavras bonitas e não ter con-

seguido escrever belas e delinea-

das frases, mas ao invés disto, te-

nho muita vontade de trabalhar e

coloco-me ao dispor do Centro

Cultural Português para traba-

lharmos com muita responsabili-

dade. Para que cada vez mais a

comunidade lusitana possa ter

orgulho das suas entidades. O

homem só será grande, se grande

for o seu ideal.

Faço um agradecimento

especial a toda a diretoria e tenho

a certeza de que seremos uma

grande família unida em um só

objetivo; colocar o Centro Cultu-

ral Português no rol das entida-

des portuguesas.

de Fátima Pereira Alves, agra-

dece a todos que compareceram

ao evento. Os interessados em

colaborar com o almoço da Pou-

sada da Saudade devem procurar

uma das diretoras ou a secretaria

do Centro Cultural Português.
Andressa Gonzalez

cos portugueses servidos aos con-

vidados.

No dia 15 de fevereiro o

Verde Gaio dançou na praia de

Santos, fazendo parte da progra-

mação das Tendas de Verão. Às

10h30, o grupo se apresentou na

tenda 4  onde mostrou o folclore

português com os trajes de pes-

cadores, bastante coerentes com

o cenário. Mesmo sendo no pe-

ríodo da manhã, o evento contou

com um público bastante anima-

do que saiu cedo de casa para

prestigiar as tradições lusitanas.

Já no dia 29 de março, os

componentes do Verde Gaio su-

biram a serra para uma apresen-

tação na Casa de Portugal de São

Paulo. Juntamente com o grupo

anfitrião, o Verde Gaio festejou

a colheita da uva com a tradicio-

nal festa das vindimas. O rancho

foi muito bem recepcionado pe-

los diretores Ernesto e Vasco de

Frias Monteiro, este último tam-

bém diretor do Centro Cultural

Português.

Andressa Gonzalez

R.F. Verde Gaio, no Centro Transmontano em São Paulo

Portugal em foco

Noemia Serra

R.F. Verde Gaio, nas tendas de verão em Santos

R.F. Verde Gaio, na Casa de Portugal de São Paulo, onde participou da festa da vindima, no dia 29 de março



VERDE GAIO LOTA O CENTRO CULTURAL COM A FESTA DA VINDIMA

Mais uma vez a festa da

vindima fez enorme sucesso no

Centro Cultural Português. Com

mais de 350 pessoas presentes, a

festividade só gerou elogios. A

noite do dia 22 de março foi reple-

ta de música, animação e bastan-

te dança.

As atrações do evento fica-

ram por conta do Rancho Folcló-

rico Verde Gaio e do Grupo Cami-

ños de España que faz parte do

clube do co-irmão Centro Espa-

nhol. Os dois grupos mostraram

as tradições características de

cada um dos países. Camiños de

España se apresentou com instru-

mentos típicos, como a gaita de

fole e dançou músicas com dife-

rentes adereços, como os arcos.

Já o Verde Gaio, além da

apresentação com músicas vi-

brantes também envolveu o públi-

co com os tradicionais vira-livres.

Após as duas apresentações, o

rancho mostrou aos convidados

a representação da colheita da

uva e do farnel, típicos em Por-

tugal.

Os componentes do grupo

trabalharam bastante para o su-

cesso do evento. Além da organi-

zação, os integrantes trabalha-

ram durante a festa servindo as

mesas e orientando os convida-

dos na chegada ao salão. A deco-

ração das mesas também ficou a

cargo dos componentes que ca-

pricharam na criatividade para

a elaboração dos enfeites.

Na festa, o presidente do CCP, José Duarte de Almeida Alves com

sua esposa Maria de Fátima Pereira Alves e o cônsul honorário

Com. Armênio Mendes ao lado de sua esposa Celeste Mendes

O Rancho Folclórico Verde Gaio do Centro Cultural Português e o

convidado da noite Grupo Camiños de España do Centro Espanhol,

foram as atrações principais da festa da vindima 2014

O tradicional momento da pisa da uva, onde o público pôde

acompanhar com todo entusiamo, após a colheita na parreira

montada especialmente no palco, para a festa da vindima

Em noite animada, pela tocata do Rancho Folclórico Verde Gaio,

muitos dos presentes, foram até o palco para dançar as conhecidas

músicas portuguesas na festa da vindima 2014
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Em sua fase final, apenas

faltando alguns detalhes, para

sua reinauguração, a sede cultu-

ral do Centro Cultural Português,

já não é mais a mesma, desde que

começaram os trabalhos de res-

tauro e conservação do salão ca-

moniano, do teatro e de sua sede

em um todo.

Tudo começou com uma

pintura geral no belíssimo prédio

de arquitetura neo-manuelina, um

dos únicos do Brasil.

Após a pintura do prédio

começou a completa reforma e re-

criação do teatro no interior de

sua sede, que estava completa-

mente abandonado; e agora tem

tudo que qualquer um tem como

poltronas em cima e embaixo, lus-

tres, cortina, totalmente pintado

e reformado como poucos imagi-

navam que poderia ficar hoje.

OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE CULTURAL DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Depois do teatro, foi a vez

do  salão  camoniano,  onde  suas

paredes foram restauradas, fican-

do como novo, graças a arquiteta

Andréa Naline, que fez um belo

trabalho de pintura e restauração.

Todo este trabalho, foi

passado para os órgãos, compe-

tentes, onde pediram para fazer

umas adequações: retirada dos

hidrantes das rotas de fuga, im-

plantação do sistema de alarme,

luzes de emergência, barras anti-

pânico nas portas e para-raios.

Agora só depende das auto-

ridades aprovarem, todas as modi-

ficações pedidas para que possa-

samos reinaugurar a sede cultural

do Centro Cultural Português, o

mais breve possível.

E tudo isto só foi possível

graças ao empenho e determina-

ção do presidente do CCP José Du-

arte de Almeida Alves, toda a sua

diretoria e em especial ao diretor

Augusto Dias.

Agora é só esperar pela rei-

nauguração da sede cultural do

Centro Cultural Português.

Texto: Andressa Gonzalez

O teatro totalmente novo da sede cultural do Centro Cultural Português



DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2014 / 2015 DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS
Em eleição realizada no dia 15 janeiro foi reeleito presidente do CCP José Duarte de Almeida Alves. A seguir os nomes de seus diretores e conselheiros

José Duarte de Almeida Alves - Presidente

Alberto de Pinho - Vice Presidente

Alberto Barduco - 1º Secretário

Armando Henriques Lopes - 2º Secretário

Rogério Manica Afonso Vaz - 1º Tesoureiro

Antonio de Oliveira Lopes - 2º Tesoureiro

Vasco de Frias Monteiro - 1º Diretor Social

José Leonardo Alvarez Rodriguez - 2º Diretor Social

Augusto Dias - 1º Diretor de Patrimônio

José Mendes Claro - 2º Diretor de Patrimônio

José Augusto Gomes de Pinho - 1º Diretor de Sede

José Gomes - 2º Diretor de Sede

Reinaldo Tavares Brandão - 1º Diretor de Imprensa e Divulgação

Fernando Ferreira Teixeira - 2º Diretor de Imprensa e Divulgação

José Octávio de Souza - 1º Diretor Cultural

Adalto Corrêa de Sousa Júnior - 2º Diretor Cultural

Adalberto Vieira Freire - 1º Diretor Recreativo e de Esportes

Orlando Carlos Correia Tavares - 2º Diretor Recreativo e de Esportes

Hélio Agostinho - 1º Diretor Jurídico

Custódio Tavares Barreiros - 2º Diretor Jurídico

José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Assessor da Presidência

Antonio Carlos Tavares - 1º Diretor de Administração da Sede Cultural

José Queiroz - 2º Diretor de administração da Sede Cultural

Adelino das Neves Cunha - Diretor de Apoio

Mário da Cruz Ribeiro - Diretor de Apoio

Valter Fontoura Fernandes - Diretor de Controle de Equipamentos e Utensílios

Maria de Fátima Pereira Alves - Comissão Permanente de Apoio Social e Cultural

Maria do Céu Gomes  Domingues - Comissão Permanente de Apoio Social e Cultural

Maria Manuela Simões de Pinho - Comissão Permanente de Apoio Social e Cultural

Mirian Cristina Morgado Comissão - Permanente de Apoio Social e Cultural

Juliana dos Santos Lopes - Comissão Permanente de Apoio Social e Cultural

Maria Lúcia de Freitas - Departamento Jovem

Rosana Dias de Pinho Moreira - Departamento Jovem

Ana Maria Pereira Gonzalez - Diretora do Rancho Folclórico Verde Gaio

Jorge Manuel de Jesus Pereira - Diretor Artístico do Rancho Folclórico Verde Gaio

Ana Cristina Pazini Requejo Vedor - Comissão do Rancho Folclórico Verde Gaio

Wallacy Rodrigues de Andrade - Comissão do Rancho Folclórico Verde Gaio

Adalberto Silva Almeida - Comissão do Rancho Folclórico Verde Gaio

MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O BIÊNIO 2014 / 2015
Presidente – Alberto Tavares Barreiros. Vice-Presidente – Armênio Mendes.

1° Secretário – Ermenegildo Pinheiro da Costa Miranda. 2° Secretário – José Narciso Fernandes Inácio.

COMISSÃO FISCAL PARA O BIÊNIO 2014 / 2015
  EFETIVOS - Alfredo da Piedade Martins, Antonio Silvestre de Campos, Antonio Ferrão de Almeida.

SUPLENTES - Vitor de Souza, Osmar Gaspar Gonzalez, Custódio de Pinho.

COMISSÃO DE INQUÉRITO E SINDICÂNCIA PARA O BIÊNIO 2014 / 2015
  EFETIVOS - Antonio Joaquim Ferreira Leal, José Augusto do Rosário.

 SUPLENTES - Frederico Garcia Barreiros, Eduardo Almeida Tavares.

COMISSÃO DE ESTATUTO PARA O BIÊNIO 2014 / 2015
  EFETIVOS - Osvaldo Guimarães Monforte, Silvia Helena Vicente.

SUPLENTES - Mauro Lúcio Alonso Carneiro, Paulo da Rocha Soares.

Centro Cultural Português


