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Mais informações de como fazer suaMais informações de como fazer suaMais informações de como fazer suaMais informações de como fazer suaMais informações de como fazer sua
festa ou evento em um dos maisfesta ou evento em um dos maisfesta ou evento em um dos maisfesta ou evento em um dos maisfesta ou evento em um dos mais

conhecidos salões da cidade.conhecidos salões da cidade.conhecidos salões da cidade.conhecidos salões da cidade.conhecidos salões da cidade.

FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DA TAINHA MOVIMENTA TAINHA MOVIMENTA TAINHA MOVIMENTA TAINHA MOVIMENTA TAINHA MOVIMENTA A COLÔNIA PORA A COLÔNIA PORA A COLÔNIA PORA A COLÔNIA PORA A COLÔNIA PORTUGUESTUGUESTUGUESTUGUESTUGUESAAAAA

O público compareceu em um bom número, onde pôde conferir, a apresentação do R.F. Verde Gaio

O Presidente do Centro Cultural Português José Duarte de Almeida Alves, em sua palavra e também o cônsul
honorário de Portugal em Santos, Com. Armênio Mendes. Após isso, o show do R. F. Vilas de Portugal

A tradicional festa da
Tainha atraiu admiradores da
cultura lusa para a sede soci-
al do Centro Cultural Portu-
guês. No dia 29 de agosto a
casa recebeu 400 convidados
que apreciaram as apresen-
tações do grupo anfitrião, o
Rancho Folclórico Verde Ga-
io, e do grupo convidado, o
Rancho Folclórico Vilas de
Portugal, de São Paulo.

A diretora do Verde
Gaio, Ana Maria Gonzalez,
destaca o empenho dos
componentes na organiza-
ção do evento. “O grupo
sempre se dedica muito para
chegarmos a esse resultado.
Além disso, receber em nossa
casa o Vilas de Portugal é um
prazer. Podemos retribuir o
convite que recebemos”.

Para o presidente do
Centro Cultural Português,

José Duarte de Almeida Al-
ves, ter a casa cheia é mo-
tivo de grande orgulho.
“Nossas festas sempre reú-
nem um público alegre e que
buscam a essência dos costu-
mes. É gratificante ver que
nossos eventos são sempre
concorridos”.

União da comunidadeUnião da comunidadeUnião da comunidadeUnião da comunidadeUnião da comunidade
O cônsul-honorário

de Portugal em Santos, Ar-
mênio Mendes, reforçou que
as entidades devem interagir
sem precisar concorrer umas
com as outras. “Todas as ca-
sas têm o mesmo objetivo:
reunir portugueses e luso-
brasileiros com a intenção de
cultivar a cultura portuguesa.
Todas precisam se respeitar,
a comunidade deve buscar
a unidade”.

Andressa Gonzalez

Veja também,

como foram as

eleições para o

Conselho das

Comunidades

Portuguesas,

no Consulado

Honorário de

Portugal em Santos

ELEIÇÕES NO CONSULADOELEIÇÕES NO CONSULADOELEIÇÕES NO CONSULADOELEIÇÕES NO CONSULADOELEIÇÕES NO CONSULADO
FESTFESTFESTFESTFESTAAAAA

DO R.FDO R.FDO R.FDO R.FDO R.F.....
VERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIO

DIA 14/11DIA 14/11DIA 14/11DIA 14/11DIA 14/11
Veja mais

informações
neste jornal

Bruno Duarte



Diretoria do Centro CulturalDiretoria do Centro CulturalDiretoria do Centro CulturalDiretoria do Centro CulturalDiretoria do Centro Cultural
PPPPPortuguês - biênio 2014/2015ortuguês - biênio 2014/2015ortuguês - biênio 2014/2015ortuguês - biênio 2014/2015ortuguês - biênio 2014/2015

José Duarte de Almeida AlvesJosé Duarte de Almeida AlvesJosé Duarte de Almeida AlvesJosé Duarte de Almeida AlvesJosé Duarte de Almeida Alves - Presidente, AlbertoAlbertoAlbertoAlbertoAlberto
de Pinhode Pinhode Pinhode Pinhode Pinho - Vice-Presidente, Alberto Barducco Alberto Barducco Alberto Barducco Alberto Barducco Alberto Barducco - 1º Se-
cretário, Armando Henriques Lopes Armando Henriques Lopes Armando Henriques Lopes Armando Henriques Lopes Armando Henriques Lopes - 2º Secretário,
RRRRRogério Manica Afonso Vogério Manica Afonso Vogério Manica Afonso Vogério Manica Afonso Vogério Manica Afonso Vaz az az az az - 1º Tesoureiro, AntonioAntonioAntonioAntonioAntonio
de Oliveira Lopes de Oliveira Lopes de Oliveira Lopes de Oliveira Lopes de Oliveira Lopes - 2º Tesoureiro, VVVVVasco de Fasco de Fasco de Fasco de Fasco de Friasriasr iasr iasr ias
Monterio Monterio Monterio Monterio Monterio -     1º Diretor Social, José Leonardo AlvarezJosé Leonardo AlvarezJosé Leonardo AlvarezJosé Leonardo AlvarezJosé Leonardo Alvarez
RodriguesRodriguesRodriguesRodriguesRodrigues - 2º Diretor Social, Augusto Dias Augusto Dias Augusto Dias Augusto Dias Augusto Dias - 1º Diretor
de Patrimônio, José Mendes ClaroJosé Mendes ClaroJosé Mendes ClaroJosé Mendes ClaroJosé Mendes Claro -  2º Diretor de
Patrimônio,  José Augusto Gomes de Pinho José Augusto Gomes de Pinho José Augusto Gomes de Pinho José Augusto Gomes de Pinho José Augusto Gomes de Pinho, 1º Diretor
de Sede, José GomesJosé GomesJosé GomesJosé GomesJosé Gomes - 2º Diretor de Sede, ReinaldoReinaldoReinaldoReinaldoReinaldo
TTTTTavares Brandãoavares Brandãoavares Brandãoavares Brandãoavares Brandão - 1º Diretor de Imprensa e Divulgação,
FFFFFernando Fernando Fernando Fernando Fernando Ferreira Terreira Terreira Terreira Terreira Teixeiraeixeiraeixeiraeixeiraeixeira - 2º Dire-tor de Imprensa e
Divulgação, José Octávio de Souza José Octávio de Souza José Octávio de Souza José Octávio de Souza José Octávio de Souza - 1º Diretor Cultu-
ral, Adalto Corrêa de Sousa JúniorAdalto Corrêa de Sousa JúniorAdalto Corrêa de Sousa JúniorAdalto Corrêa de Sousa JúniorAdalto Corrêa de Sousa Júnior - 2º Diretor Cultu-
ral, AAAAAdalberto Vdalberto Vdalberto Vdalberto Vdalberto Vieira Fieira Fieira Fieira Fieira Freire reire reire reire reire - 1º Diretor Recreativo e de
Esportes, Orlando Carlos Correia TOrlando Carlos Correia TOrlando Carlos Correia TOrlando Carlos Correia TOrlando Carlos Correia Tavaresavaresavaresavaresavares - 2º Diretor
Recreativo e de Esportes, Hélio Agostinho Hélio Agostinho Hélio Agostinho Hélio Agostinho Hélio Agostinho - 1º Diretor
Jurídico, Custódio TCustódio TCustódio TCustódio TCustódio Tavares Barreiravares Barreiravares Barreiravares Barreiravares Barreiros - os - os - os - os - 2º Diretor Jurí-
dico, José Alberto dos Santos ClaroJosé Alberto dos Santos ClaroJosé Alberto dos Santos ClaroJosé Alberto dos Santos ClaroJosé Alberto dos Santos Claro - Assessor da Pre-
sidência, Antonio Carlos TAntonio Carlos TAntonio Carlos TAntonio Carlos TAntonio Carlos Tavares avares avares avares avares - 1º Diretor de Admi-
nistração da Sede Cultural, José Queiroz José Queiroz José Queiroz José Queiroz José Queiroz - 2º Diretor de
Administração da Sede Cultural, Adelino das NevesAdelino das NevesAdelino das NevesAdelino das NevesAdelino das Neves
Cunha Cunha Cunha Cunha Cunha - Diretor de Apoio, Mário da Cruz Ribeiro Mário da Cruz Ribeiro Mário da Cruz Ribeiro Mário da Cruz Ribeiro Mário da Cruz Ribeiro -
Diretor de Apoio, VVVVValter Falter Falter Falter Falter Fontoura Fontoura Fontoura Fontoura Fontoura Fernandesernandesernandesernandesernandes - Diretor
de Controle de Equipamentos e Utensílios, Ana MariaAna MariaAna MariaAna MariaAna Maria
PPPPPereira Gonzalez ereira Gonzalez ereira Gonzalez ereira Gonzalez ereira Gonzalez - Diretora do Rancho Folclórico Verde
Gaio, Jorge Manuel de Jesus PJorge Manuel de Jesus PJorge Manuel de Jesus PJorge Manuel de Jesus PJorge Manuel de Jesus Pereira ereira ereira ereira ereira - Diretor Artístico
do Rancho Folclórico Verde Gaio. CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERADELIBERATIVO - Alberto TTIVO - Alberto TTIVO - Alberto TTIVO - Alberto TTIVO - Alberto Tavares Barreiravares Barreiravares Barreiravares Barreiravares Barreirososososos - Presi-
dente, Armênio Mendes Armênio Mendes Armênio Mendes Armênio Mendes Armênio Mendes - Vice-Presidente, ErmenegildoErmenegildoErmenegildoErmenegildoErmenegildo
Pinheiro da Costa MirandaPinheiro da Costa MirandaPinheiro da Costa MirandaPinheiro da Costa MirandaPinheiro da Costa Miranda - 1º Secretário, José Nar-José Nar-José Nar-José Nar-José Nar-
ciso Fciso Fciso Fciso Fciso Fernandes Inácioernandes Inácioernandes Inácioernandes Inácioernandes Inácio - 2º Secretário.

Estas, foram as pesso-
as que trabalharam ativa-
mente no biênio 2014/2015.

As novas eleições, se
realizarão  no  mês  de  de-
zembro.

Na próxima edição
deste jornal, vamos conhe-
cer quem participará da di-
retoria biênio 2016/2017 do
Centro Cultural Português
de Santos.

TTTTTeatreatreatreatreatro aguarda aberturao aguarda aberturao aguarda aberturao aguarda aberturao aguarda abertura

PPPPPalavra doalavra doalavra doalavra doalavra do
PPPPPresidenteresidenteresidenteresidenteresidente

José DuarteJosé DuarteJosé DuarteJosé DuarteJosé Duarte
de Almeida Alvesde Almeida Alvesde Almeida Alvesde Almeida Alvesde Almeida Alves

Quadro do Centro CulturalQuadro do Centro CulturalQuadro do Centro CulturalQuadro do Centro CulturalQuadro do Centro Cultural
PPPPPortuguês participa de eortuguês participa de eortuguês participa de eortuguês participa de eortuguês participa de exposiçãoxposiçãoxposiçãoxposiçãoxposição

A pinacoteca Benedi-
to Calixto, em Santos, fará
uma exposição que vai do
dia 08 de outubro à 08 de
novembro, uma exposição
do pintor mais importante
da cidade, que dá nome à
pinacoteca.

A convite da pinaco-
teca, instituições parceiras in-
tegrarão na homenagem pa-

ra Calixto, dentre elas um
quadro que pertence ao
Centro Cultural Português.

Este quadro, Barco
do Porto de Santos, faz par-
te do nosso acervo.

A pinacoteca fica na
Av. Bartolomeu de Gusmão,
15 em Santos e o horário da
visitação é de terça à sexta
das 09:00 às 18:00 hs.

Grupo RGrupo RGrupo RGrupo RGrupo Rosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninho
Noite do Queijo e VinhoNoite do Queijo e VinhoNoite do Queijo e VinhoNoite do Queijo e VinhoNoite do Queijo e Vinho

Uma noite em prol da assistência aos idosos do Rosmaninho

Dia 02 de outubro
aconteceu mais um evento do
Grupo Rosmaninho em prol
de suas atividades de assistên-
cia ao idoso. Foi a festa "Quei-
jos e Vinhos em Noite de Pri-
mavera", que encheu o salão
social do Centro Cultural Por-
tuguês de amigos que se en-
contraram para conversar,
se deliciar com queijos, frios
e vinhos, e dançar animada-
mente ao som do Johnny (da
Johnny Brazilian Band).

Outro   destaque   da

festa foi a bela decoração do
ambiente, idealizada pela di-
retora Sueli Correa, e total-
mente executada pelas inte-
grantes do Grupo.

O Rosmaninho, lide-
rado pela dinâmica Celeste
Mendes, já está trabalhando
em seu próximo evento, o
Chá Beneficente de Natal,
que vai acontecer na tarde
do próximo dia 04 de no-
vembro, certamente uma tar-
de de alegria voltada ao amor
ao próximo.

A nossa busca pela
emissão do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros para
a liberação do Teatro e da se-
de cultural do Centro Cultu-
ral Português continua. Depo-
is de mais uma tentativa de
aprovação, ainda não obti-
vemos o documento que cer-
tifica que a edificação possui
as condições de segurança
necessárias contra incêndio.

A expectativa da nos-
sa diretoria é oferecer à cida-
de o local como mais um es-
paço a ser aproveitado pelas
ações culturais e atos cívicos
em Santos. Entretanto, a bus-
ca pelo alvará se estende há
um ano e meio. No momen-
to, a solicitação é pa-ra pas-
sarmos um verniz antichama
no Salão Camoniano, inclu-
indo nos quadros históricos.
Porém, essa ação comprome-
teria o restauro do local fei-
to há pouco tempo.

A sede cultural tem
mais de 120 anos de existên-
cia e é tombada pelo Conse-
lho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Santos (Conde-
pasa), órgão de esfera muni-
cipal. Jamais tivemos qual-
quer problema de incêndio
ou de qualquer outro aci-
dente de maior ou menor
gravidade. O nosso salão Ca-
moniano somente é usado
para atos cívicos e no máxi-
mo 5 vezes ao ano, nunca
ultrapassando a lotação de
200 pessoas.

Toda a reforma do
prédio, incluindo a do tea-
tro, iniciou há três anos e foi
feita com muito carinho e es-
forço da diretoria. Toda a
nossa equipe sempre atuou
com persistência e hoje, com
a obra concluída, temos um
teatro com toda a infraestru-
tura nova: poltronas, lustres
imponentes, cortinas, siste-
ma de som de última gera-
ção, ar condicionado, para-
raios, extintores, hidrantes,
reservatório de água de pre-

venção a incêndio, bomba
de água, sistema de portas
antipânico, alarme contra in-
cêndio, saídas de emergên-
cia, rotas de fuga, luzes de
emergência, etc.

O ano está acaban-
do e esse assunto nos deixa
preocupados. Nossa espe-
rança é poder abrir, em bre-
ve, as  portas  da  nossa  casa

para receber o público san-
tista e resgatar uma veia cul-
tural que nos foi legada por
nossos antepassados, um es-
paço que não é só da comu-
nidade portuguesa, mas de
todos nós da Baixada Santista.

Aguardaremos com
ansiedade os próximos acon-
tecimentos!

Obrigado a todos.

Tudo está pronto para a inauguração do teatro. A cidade ganhará
mais uma opção, para suas apresentações cênicas e musicais

Wallacy Andrade

Wallacy Andrade



Pela terceira vez con-
secutiva o presidente do
Centro Cultural Português,
José Duarte de Almeida Al-
ves, é reeleito como repre-
sentante de Santos no Con-
selho das Comunidades Por-
tuguesas. Ele é um dos 80
integrantes escolhidos em
todo o mundo para atuar no
órgão consultivo do gover-
no para políticas relativas
aos cidadãos que nasceram
estrangeiras.

Nesta eleição, a cida-

José Duarte é reeleito membro do Conselho dasJosé Duarte é reeleito membro do Conselho dasJosé Duarte é reeleito membro do Conselho dasJosé Duarte é reeleito membro do Conselho dasJosé Duarte é reeleito membro do Conselho das
Comunidades PComunidades PComunidades PComunidades PComunidades Portuguesasortuguesasortuguesasortuguesasortuguesas

Escolhido pela terceira vez, para mais um mandato de quatro anos, o Conselheiro das Comunidades
Portuguesas, José Duarte de Almeida Alves, conversa com eleitores

de de Santos indicou apenas
um representante. Juliana
dos Santos Lopes é a suplen-
te de José Duarte na função.
O mandato dos conselheiros
tem duração de quatro anos
e o cargo não é remunerado.

“A participação dos
votantes nas eleições demons-
tra a grande representativi-
dade e o comprometimento
da comunidade portuguesa
na Baixada Santista”, afirma
Duarte. O conselheiro e a su-
plente foram eleitos com 223

votos na eleição que aconte-
teceu no dia 6 de setembro.

Histórico de trabalhoHistórico de trabalhoHistórico de trabalhoHistórico de trabalhoHistórico de trabalho
Entre as conquistas

do conselho em Santos, Du-
arte destaca a ação de impe-
dir o fechamento do consu-
lado na cidade na década de
2000. “O conselho ganhou
mais respeito do governo
português. Além disso, a es-
trutura do consulado melho-
rou nos últimos anos e o con-
selho teve um papel de fis-

Conselheiros eleitos pelo BrasilConselheiros eleitos pelo BrasilConselheiros eleitos pelo BrasilConselheiros eleitos pelo BrasilConselheiros eleitos pelo Brasil
Os nomes dos novos

conselheiros do CCP e alguns
reeleitos por seus respecti-
vos estados são:

BelémBelémBelémBelémBelém: Luís Paulo Figueiredo Pina (suplente José
Carlos Lima Mendes). Belo Horizonte: Belo Horizonte: Belo Horizonte: Belo Horizonte: Belo Horizonte: Marco António
Borges (suplente António de Andrade Mendes). Brasília:Brasília:Brasília:Brasília:Brasília:
Dinaldo Bizarro dos Santos (suplente Victor José Melo Ale-
gria Lobo). FFFFFortaleza: ortaleza: ortaleza: ortaleza: ortaleza: Arnaldo Jorge Veríssimo Vidal (su-
plente José Augusto Rosário Dias). PPPPPorto Alegre: orto Alegre: orto Alegre: orto Alegre: orto Alegre: António
Davide Santos da Graça (suplente Eduardo Gil da Silva
Car-reira). Salvador e Recife:Salvador e Recife:Salvador e Recife:Salvador e Recife:Salvador e Recife: José Miranda Reis de Melo
(suplente Manuel Bastos Tavares de Oliveira). Rio de Ja-Rio de Ja-Rio de Ja-Rio de Ja-Rio de Ja-
neiro: neiro: neiro: neiro: neiro: Ângelo Leite Horto (suplente Orlando Cerveira
Francisco), Flávio Alves Martins (suplente Rosa Maria
Coentrão Azevedo) e Maria Alzira de Sousa Leal da Silva
(suplente Fátima Regina Ramalho Ferreira da Silva). SãoSãoSãoSãoSão
PPPPPaulo:aulo:aulo:aulo:aulo: Vasco de Frias Monteiro (suplente Paulo Augusto
de Freitas), David Augusto da Fonte (suplente Óscar
Augusto Ferrão da Silva) e Teresa de Jesus Pires Morgado
(suplente Margarete Teixeira dos Santos). Santos:Santos:Santos:Santos:Santos: José
Duarte de Almeida Alves, (suplente Juliana dos Santos
Lopes).

Centro Cultural Português
Vasco de Frias Monteiro se
candidatou e foi eleito por
São Paulo. O suplente é Pau-
lo Augusto de Freitas.

Andressa
Gonzalez

calizador do serviço. Nosso
consulado é considerado um
dos melhores do mundo”,
complementa.

Eleição em São PauloEleição em São PauloEleição em São PauloEleição em São PauloEleição em São Paulo
Em 2015, o diretor do

FFFFFaça seu evento no salão doaça seu evento no salão doaça seu evento no salão doaça seu evento no salão doaça seu evento no salão do
CentrCentrCentrCentrCentro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês
Um dos mais bonitos

e tradicionais salões de San-
tos está preparado para re-
ceber o seu evento.

Com capacidade para
350 pessoas sentadas ou 400
pessoas em pé, o local ofe-
rece conforto para os seus
convidados com ar condicio-

VVVVVerde Gaio se apresenta em despedidaerde Gaio se apresenta em despedidaerde Gaio se apresenta em despedidaerde Gaio se apresenta em despedidaerde Gaio se apresenta em despedida
de imagem de Nossa Senhora de Fátimade imagem de Nossa Senhora de Fátimade imagem de Nossa Senhora de Fátimade imagem de Nossa Senhora de Fátimade imagem de Nossa Senhora de Fátima

Salão social do Centro Cultural Português, já decorado

O Rancho Folclórico
Verde Gaio teve o privilégio
de participar de uma tarde
abençoada com outros ran-
chos co-irmãos na Igreja
Imaculado Coração de Ma-
ria. No dia 30 de agosto, o
grupo dançou na igreja que
estava lotada com fiéis que
fizeram orações pedindo e
agradecendo por tantas gra-
ças alcançadas.

Diversos momentos
de homenagens marcaram a
passagem da imagem pere-
grina de Nossa Senhora de
Fátima pela cidade de San-
tos. Nessa tarde, as homena-
gens começaram com as apre-
sentações dos grupos folclóri-
cos e, em seguida, foi realiza-
das uma missa e uma procissão
que percorreu a Avenida Ana
Costa até o estacionamento
do Mendes Convention Cen-
ter. De lá a imagem foi levada
de helicóptero.

Andressa Gonzalez

O Rancho Folclórico Verde Gaio, participou da despedida
da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima

na Igreja Imaculado Coração de Maria

nado e estacionamento.
Conheça o nosso es-

paço e agende a sua festa.
No Centro Cultural Portugu-
ês o seu momento será ines-
quecível.

Para mais informa-
ções e reservas, ligue para
3234-9395.

ANUNCIE AQUI
VOCÊ TAMBÉM

3238-5433
ou

98118-2086
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NNNNNacionalidade Pacionalidade Pacionalidade Pacionalidade Pacionalidade Portuguesa tem novas regrasortuguesa tem novas regrasortuguesa tem novas regrasortuguesa tem novas regrasortuguesa tem novas regras

Foi aprovada na As-
sembleia da República no úl-
timo dia 29 de Maio, a Lei
no. 382/XII que altera a Lei
de Nacionalidade no. 37/81,
que dará direito de naciona-
lidade originária aos netos

54ª Aniversário do R54ª Aniversário do R54ª Aniversário do R54ª Aniversário do R54ª Aniversário do Rancho Fancho Fancho Fancho Fancho Folclóricoolclóricoolclóricoolclóricoolclórico     VVVVVerde Gaioerde Gaioerde Gaioerde Gaioerde Gaio
Dia 14 de novembro, comemoraremos mais um aniversário de nossoDia 14 de novembro, comemoraremos mais um aniversário de nossoDia 14 de novembro, comemoraremos mais um aniversário de nossoDia 14 de novembro, comemoraremos mais um aniversário de nossoDia 14 de novembro, comemoraremos mais um aniversário de nosso

R.FR.FR.FR.FR.F. V. V. V. V. Verde Gaioerde Gaioerde Gaioerde Gaioerde Gaio. Nesta festa teremos, música para dançar com. Nesta festa teremos, música para dançar com. Nesta festa teremos, música para dançar com. Nesta festa teremos, música para dançar com. Nesta festa teremos, música para dançar com

Marcos VMarcos VMarcos VMarcos VMarcos Vitor e Vitor e Vitor e Vitor e Vitor e Vera Lúcia, música portuguesa e muito mais.era Lúcia, música portuguesa e muito mais.era Lúcia, música portuguesa e muito mais.era Lúcia, música portuguesa e muito mais.era Lúcia, música portuguesa e muito mais.

TTTTTodos vocês já estão convidados para participarodos vocês já estão convidados para participarodos vocês já estão convidados para participarodos vocês já estão convidados para participarodos vocês já estão convidados para participar,,,,,

no salão da sede social, do Centrno salão da sede social, do Centrno salão da sede social, do Centrno salão da sede social, do Centrno salão da sede social, do Centro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Português.ortuguês.ortuguês.ortuguês.ortuguês.

Marquem na sua agenda, sábado, dia 14 de novembro, às 20:00 hs,Marquem na sua agenda, sábado, dia 14 de novembro, às 20:00 hs,Marquem na sua agenda, sábado, dia 14 de novembro, às 20:00 hs,Marquem na sua agenda, sábado, dia 14 de novembro, às 20:00 hs,Marquem na sua agenda, sábado, dia 14 de novembro, às 20:00 hs,

festa de aniversário de 54 anos do Rfesta de aniversário de 54 anos do Rfesta de aniversário de 54 anos do Rfesta de aniversário de 54 anos do Rfesta de aniversário de 54 anos do Rancho Fancho Fancho Fancho Fancho Folclórico Volclórico Volclórico Volclórico Volclórico Verde Gaioerde Gaioerde Gaioerde Gaioerde Gaio.....

Os convites são R$ 30,00 por pessoa com direito a um caldo verde.Os convites são R$ 30,00 por pessoa com direito a um caldo verde.Os convites são R$ 30,00 por pessoa com direito a um caldo verde.Os convites são R$ 30,00 por pessoa com direito a um caldo verde.Os convites são R$ 30,00 por pessoa com direito a um caldo verde.
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de portugueses nascidos no
estrangeiro.

Esta mudança há
muito vinha sendo aguarda-
da pela comunidade no ex-
terior. Os netos de portugue-
ses que desejarem requerer
a nacionalidade deverão
comprovar vínculo com Por-
tugal, sendo uma delas, den-
tre outras que poderão ser
exigidas, a filiação com clu-
bes ou entidades portugue-
sas e luso-brasileiras.

Todavia, a regulamen-

tação das mudanças ainda
não esta elaborada, deven-
do ser concluída nos primei-
ros meses do ano de 2016.

A nacionalidade de
origem, uma vez concedida
ao neto, permitirá ao benefi-
ciário que seus filhos, por-
tanto bisnetos, também te-
nham o direito de adquirir
a nacionalidade portuguesa,
bem como para as mulheres
casadas com estes cidadãos
antes de 3 de Outubro de
1981. Após esta data, o côn-

juge casado ou em união ci-
vil estável com o beneficiário
há pelo menos três anos, terá
também o direito de reque-
rer a nacionalidade, obede-
cendo da mesma forma o cri-
tério de comprovação de li-
gação com Portugal.

Os interessados de-
verão procurar os Consula-
dos de sua jurisdição, a partir
da regulamentação, para sa-
ber dos procedimentos e do-
cumentos a serem organiza-
dos para a tramitação do pro-

O Mobiliário do CentrO Mobiliário do CentrO Mobiliário do CentrO Mobiliário do CentrO Mobiliário do Centro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês
Uma das particulari-

dades mais notórias e rele-
vantes do Centro Cultural
Português é o conjunto or-
namental que compõe o edi-
fício e, em especial, o Salão
Camoniano. Junto da rique-
za de suas pinturas murais e
do forro paramentado com
passagens de “Os Lusíadas”,
há que se fazer menção à
magnificência do seu cente-
nário mobiliário.

Além do Salão Ca-
moniano, o Salão Cerejeira
também apresenta um gru-
po bastante rico no que se

cesso.
A exigência da com-

provação de ligação com Por-
tugal faz com que aqueles
que estejam associados a en-
tidades portuguesas como o
Centro Cultural Português,
saiam na frente neste senti-
do, embora possam ser exi-
gidas outras provas como o
domínio da língua, investi-
mentos, permanência e via-
gens regulares a Portugal.
Fonte: Consulado HonorárioFonte: Consulado HonorárioFonte: Consulado HonorárioFonte: Consulado HonorárioFonte: Consulado Honorário

de Portugal em Santosde Portugal em Santosde Portugal em Santosde Portugal em Santosde Portugal em Santos

refere ao mobiliário. O cou-
ro dos assentos e encostos
de suas cadeiras apresentam
um padrão semelhante às do
Salão Camoniano.

No entanto, esse
conjunto de suma importân-
cia nunca havia sido tratado
com medidas conservatórias.
Medidas estas que estão sen-
do realizadas para que se res-
guarde o que ainda se apre-
senta original.

As cadeiras do Sa-
lão Cerejeira apresentam es-
tado de conservação melhor.
Não há perdas nem rasgos

profundos, e sua maleabili-
dade é ainda bastante ra-
zoável. Já as cadeiras do Sa-
lão Camoniano encontram-
se muito provavelmente pelo
excesso de uso aliado à pou-
ca manutenção específica pa-
ra o couro. Rasgos proemi-
nentes e perdas parciais são a
consequência do excesso de
ressecamento deste material.

Como processo de
conservação, todo o couro
foi lavado com sabão especial
para este material que, depois
de seco foi imunizado e hi-
dratado. Sabão, hidratante lí-

Poltrona com assento e encosto
em couro da sede cultural

Anuncie você também
no jornal do Centro
Cultural Português
Ligue já e reserve

seu espaço
3238-5433

ou
98118-2086

quido e cera protetora, tudo
obviamente pesquisado e de-
senvolvido por restauradores
de obra de arte. Na etapa
final, serão executados cura-
tivos para suturar os rasgos
dos encostos.

Texto e foto:
Artista Plástica
Andreia Naline


