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O Centro Cultural Portu-
guês tem o orgulho de convi-
dar todos os portugueses, lu-
so-descendentes e ao público
em geral, para seu primeiro
show internacional.

Quim Barreiros, o conhe-
cido cantor e acordeonista, de

Aconteceu no dia 01 de outubro no Teatro Municipal de Santos

guês da mais nova entidade
portuguesa de Santos e Região.

Garanta já o seu lugar pa-
ra esta apresentação única na
Baixada Santista e no Brasil.

Reserve o convite atra-
vés do telefone 3234-9395 ou
na Avenida Ana Costa , 290.

DESFILE DO ROSMANINHO

LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

Viana do Castelo em Portugal
estará no salão de nossa sede
social no dia 24 de novembro
para um belíssimo show.

Nesta noite, será ofere-
cido um jantar muito especial.

Este será o primeiro
show   autenticamente   portu-

FESTIVAL DO FOLCLORE
PORTUGUÊS

Realizado anualmente e
com muito sucesso, este des-
file teve por objetivo arreca-
dar recursos para o Grupo Fi-
lantrópico Rosmaninho, que é
uma entidade que assiste ido-
sos em Santos, São Vicente,
Guarujá, Praia Grande e Cuba-
tão, no que mais precisam.

Saiba mais sobre este e
outros eventos do Rosmani-
nho, nesta edição.

AS REFORMAS DA
SEDE CULTURAL DO CCP

VEJA MAIS DETALHES SOBRE
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DESFILE ANUAL DO
GRUPO ROSMANINHO

O aguardado desfile de
modas realizado na noite de 23
de setembro, em prol do Grupo
Rosmaninho, no salão social do
Centro Cultural Português foi um
sucesso como todo ano.

A parceria com a Darcham
Modas faz com que este evento
tenha um brilho único.

Muitos esperaram ansio-
samente por este dia, para pode-
rem ver as novidades em moda
feminina e por também estarem
ajudando este importante Grupo
que assiste idosos por toda Baixa-
da Santista nas suas diversas ne-
cessidades.

O jornal A Tribuna do dia 5
de outubro fez uma matéria muito
bem explicativa sobre o Grupo Ros-
maninho que vale a pena con-
ferir. Além de beneficiar vários
idosos carentes pela Baixada,
atualmente, o Rosmaninho ajuda
25 mensalmente com cesta de ali-
mentos, fraldas, remédios, legu-
mes, enfim tudo de acordo com a
necessidade de cada um, preten-
dendo expandir esse trabalho ao
longo do próximo ano.

E para a realização deste
desfile além da parceria com a
Darcham Modas, que existe des-
de o primeiro, também não pode-
mos esquecer de nossos outros
parceiros que são o Banco Banif,

 Empório Santa Marta, Porãozi-
nho, Supermercado Varandas, Su-
permercado Aldeias, Panificadora
Portinari, Villa Bourguese, Super-
mercado Bolshoi, Marquim Ces-
tas Básicas, Floricultura Gardê-
nia, o Centro Cultural Português
que sempre nos cedeu o espaço e
o Quintas Fruit que nos auxilia
mensalmente com uma impor-
tante doação de frutas e legumes
para a cesta de alimentos.

Por esta razão, continue
aa participar dos eventos do Ros-
maninho que sempre são bem
procurados como este desfile, as
tardes beneficentes e agora no
dia 04 de novembro teremos mais
uma noite da pizza no salão soci-
al do Centro Cultural Português,
no sistema de rodízio.

Esta noite da pizza já acon-
teceu outras vezes e quem veio
gostou muito e na época, foi muito
comentado.

Todos já estão convidados,
para a deliciosa noite da pizza em
prol do Grupo Rosmaninho, que
acontecerá no CCP, no dia 04 de
novembro às 20:00 horas.

Reservem já seus convites,
pois eles são limitados. O telefone
é o 3234-9395 ou venham pesso-
almente na Av. Ana Costa, 290 e
garanta o seu.Agradecemos des-
de já a presença de todos..

SE EU MORRER ANTES DE VOCÊ
Se eu morrer antes de você, faça-me o favor:
Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus
por Ele haver me levado.
Se não quiser chorar não chore.
Se não conseguir chorar não se preocupe.
Se tiver vontade de rir, ria.
Se alguns amigos contarem algum fato a meu
respeito, ouça e acrescente a sua versão.
Se me elogiarem demais corrija o exagero.
Se me criticarem demais, defenda-me.
Se me quiserem fazer um santo, só porque
morri, mostre que eu tinha um pouco de santo,
mas estava longe de ser o santo que me pintam.
Se me quiserem fazer um demônio, mostre que
eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas
que a vida inteira tentei ser bom e amigo.
Espero estar com ele o suficiente para continuar
sendo útil a você, lá onde estiver.
E se tiver vontade de escrever alguma coisa
sobre mim, diga apenas uma frase:
“Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus!”
Aí, então, derrame uma lágrima.
Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar.
E, vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu.
Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus.
Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele.
E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus,
a amizade que aqui Ele nos preparou
Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem
soube viver direito.
Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui mesmo o seu começo.
Mas se eu morrer antes de você acho que não vou estranhar o céu...
“Ser seu amigo, já é um pedaço dele...”

MANOEL CALDAS DOMINGUES, DIRETOR DO CCP
E SÓCIO FUNDADOR DO GRUPO ROSMANINHO

CENTRO PORTUGUÊS RECEBE
HOMENAGEM EM SÃO PAULO

O Centro Português rece-
beu uma homenagem na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo do
SindiClube, Sindicato dos Clubes,
por ser um dos clubes centenários
do Brasil.

Este prêmio, se estende
atualmente ao Centro Cultural
Português, porque houve uma fu-
são com a Sociedade União Por-
tuguesa oficialmente no dia 25 de

janeiro de 2010.
Isto nada mais é que um

reconhecimento da importância
desta entidade, que hoje é sede
cultural do CCP e encontra-se em
trabalho de restauração.

Para receber a homena-
gem estiveram na Assembléia Le-
gislativa de Saõ Paulo os diretores
Alberto Barduco e Rogério Mani-
ca Afonso Vaz.

PALAVRA DO
PRESIDENTE

JOSÉ

DUARTE

DE

ALMEIDA

ALVES

Foi com enorme conster-
nação que a nossa Comunidade
luso- brasileira recebeu a notícia
do falecimento do nosso grande
amigo e Diretor do Centro Cultu-
ral Português.

Um duro golpe nos abalou!

MANOEL CALDAS DOMINGUES

EM MEMORIA

Falar do Maneco é muito
fácil: uma pessoa de ótimo humor,
agregadora e sincera que pode
abrilhantar a sua carreira de Em-
presário com as funções de dire-
tor do Centro Português e Socie-
dade União portuguesa (por diver-
sas vezes), do Grupo Rosmaninho,
do Rotary Clube de São Vicente e
do Centro Cultural Português.

Manoel Caldas nasceu em
Monção, Portugal, em 05 de Se-
tembro de 1934. Filho de Antônio
Domingues e Maria das Dores Cal-
das, já falecidos.  Casado com a
nossa Diretora Maria do Céu Do-
mingues, deixando a sua filha Lu-
ciana e os netos Júlia e Yuri.

Mais que um Diretor exem-
plar um Amigo verdadeiro que in-

felizmente nos deixou, em Agos-
to passado, pouco  antes de com-
pletar 77 anos. Uma perda irrepa-
rável para a nossa Associação e
que muito dificilmente será pre-
enchida por alguém com tanto
empenho e dedicação.

Estamos profundamente
consternados com  o ocorrido e o
que temos a fazer é nos solidari-
zar com a família e amigos,que
eram e são muitos.... Isso mesmo,
são  porque para nós esta história
ainda não acabou,fica a nossa
eterna gratidão  para este ilumi-
nado ser que por aqui passou e
vai deixar muitas saudades...

Descanse em Paz, Maneco!
José Duarte de Almeida Alves

e diretoria do CCP.
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PÚBLICO SANTISTA APRECIA FESTIVAL DO FOLCLORE PORTUGUÊS

Rancho Folclórico da Associação Atlética Portuguesa

Rancho Folclórico Tricanas de Coimbra Rancho Folclórico Verde Gaio comemora cinquenta anos de vida

Orfeão do Centro Cultural Português Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Praia Grande

Rancho Folclórico Típico Madeirense do Morro do São Bento Grupo Folclórico Casa de Portugal de São Paulo

Veteranos Apaixonados pelo FolcloreUma noite destinada ex-
clusivamente à cultura lusitana.
Assim foi o Festival do Folclore
Português, no Teatro Municipal de
Santos, no último 1º de outubro.
Organizado pelo Rancho Folclóri-
co Verde Gaio, do Centro Cultural
Português, o evento foi mais uma
comemoração aos 50 anos do
grupo mais antigo do estado de
São Paulo.

Além de disseminar as tra-
dições portuguesas, o festival teve
o objetivo de colaborar com a
atuação do Grupo Rosmaninho,
sendo uma ação solidária. O
evento arrecadou 553 embala-
gens de leite em pó que serão
destinadas aos idosos portugueses
assistidos pelo grupo.

Com total apoio do presi-
dente do Centro Cultural, José Du-
arte de Almeida Alves, a ocasião
contou com a apresentação de oi-
to grupos: Veteranos Apaixonados
pelo Folclore, Rancho Folclórico
Associação Atlética Portuguesa,
Rancho Folclórico Tricanas de Co-
imbra, o anfitrião Rancho Folcló-
rico Verde Gaio, Orfeão do Centro
Cultural Português, Grupo Folcló-
rico da Casa de Portugal de Praia
Grande, Rancho Folclórico Típico
Madeirense do Morro de São Ben-
to e Grupo Folclórico da Casa de
Portugal de São Paulo.

Com o teatro lotado, todos
os grupos receberam muitos
aplausos e encantaram a plateia.
O rancho anfitrião fez questão de
destacar as crianças, valorizando
o futuro do grupo. No fim da apre-
sentação, o Verde Gaio fez o fa-
moso vira-livre para interagir com
todos os admiradores do folclore
presentes naquela noite.

Ana Maria Pereira Gonza-
lez, diretora do Verde Gaio, afir-
mou que o espetáculo proporcio-
nado aos convidados superou as
expectativas. “Todos os grupos
buscaram fazer o melhor e apre-
sentaram músicas dos repertórios
que agradam a todos. Além disso,
os grupos estavam muito bem
trajados”. Aproveitando, a direto-
ra agradece a todos os grupos, e
respectivos clubes por apoiarem
a iniciativa do Centro Cultural Por-
tuguês. “Essa foi a forma que en-
contramos para compartilhar o
mesmo palco com todos aqueles
que, um dia, fizeram parte da fa-
mília Verde Gaio”.

Andressa Gonzalez



A RESTAURAÇÃO DA SEDE CULTURAL DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

As fotos já mostram que a
restauração do Centro Cultural
Português no Centro de Santos já
é uma realidade. O restauro co-
meçou no início de abril deste ano
e quem pôde dar maiores deta-
lhes, foi o mestre de obras e en-
carregado João Ferreira de Souza
Filho que como ele mesmo disse,
em seus mais de 25 anos de tra-
balho foi a obra que ele mais gos-
tou de participar, pois além da
importância deste prédio secular,
tem uma diretoria maravilhosa,
unida , que depositou confiança
no trabalho executado.

As dificludades no início do
trabalho foram muitas, em razão
da deterioração em que estava
todo o prédio, mas aos poucos
fomos resolvendo os problemas.
Houve dificuldades também na
lateral, na rede de alta tensão,
mas a co-laboração da CPFL,
tornou tudo mais fácil.

A primeira fase, já está
praticamente executada que é a
pintura externa, faltando apenas
alguns detalhes na lateral. Após
isso, será implantado a segunda
fase, onde será restaurado o cine
teatro (ao lado) e a previsão de
entrega é de seis meses. Depois
disso, vamos começar o Salão Ca-
moniano, espaço  para os eventos
do CCP, onde este ano teve  a boni-
ta solenidade do 10 de Junho.

A equipe é formada por
quatro restauradores e é acom-
panhada de perto pelo presidente
do CCP José Duarte de Almeida
Alves e o diretor do CCP, que tam-
bém é construtor, Augusto Dias.

Fachada do prédio totalmente restaurada Lateral já está sendo concluída

Cine teatro dentro do prédio é o próximo a ser restaurado João Ferreira é o mestre de obras e o encarregado da restauração

João Ferreira atualmente
é contratado do Centro Cultural
Português, para esta complexa
restauração. Mas quem quiser,
mais tarde, contratar os serviços
de sua empresa a JP Reformas
pode    procurá-lo nos    telefones

3327-8883 e 8802-9098.
Ele também já fez algumas

reformas, na época do Centro
Português sendo presidido pelo
próprio José Duarte.

Como se trata de um res-
tauro, tudo é feito de forma deta-

lhista e um pouco morosa. Mas a
obra está indo muito bem, pois
são muito detalhes que não se po-
de deixar esquecer. No cine tea-
tro, a recuperação terá por base
fotos da época do funcionamento.

Podemos dizer então que

provavelmente em junho de
2012, os portugueses e a cidade
de Santos, poderá contar com um
novo Centro Português, ou como
é cha-mado agora, a sede cultural
do Centro Cultural Português.

Se Deus quiser. Bem haja.

GRUPO ROSMANINHO É UM DOS INDICADOS AO PRÊMIO COMUNIDADE EM AÇÃO

O Grupo Rosmaninho, este
ano, concorre ao Prêmio Comuni-
dade em Ação. E o que vem a ser
este prêmio?

O Prêmio Comunidade em
Ação é uma parceria de A Tribuna
e da Ultracargo, que tem por ob-
jetivo divulgar boas ações e incen-
tivar o voluntariado na região.

Em seu nono ano, o projeto
implica na publicação de reporta-
gens sobre 15 projetos sociais que
concorrerão a um prêmio no final
do projeto. As matérias serão pu-
blicadas no jornal A Tribuna, sem-
pre às quartas-feiras.

Para participar é necessá-
rio não ter participado do prêmio
nas duas últimas edições, além de
preencher requisitos básicos co-
mo, não ter fins lucrativos e estar
envolvido com a ação há pelo me-
nos um ano.

Assim como nas edições an-
teriores,  o  projeto  premiará  as

ações voluntárias realizadas na
Baixada Santista, segundo os cri-
térios de impacto social, grau de
mobilização, aplicação de compe-
tência e originalidade da ação.

No total, serão publicados
e estarão concorrendo ao prêmio
15 (quinze) projetos sociais, com
início das publicações marcado
para dia 20 de julho de 2011 e
término do último projeto no dia
26 de outubro de 2011. O encer-
ramento e a noite de premiação
acontecerão no dia 30 de novem-
bro de 2011, no Teatro Guarani
(a confirmar).

Todos os trabalhos serão
avaliados por uma comissão julga-
dora formada por cinco membros:
um representante de A Tribuna,
um da Ultracargo, um da Diocese
de Santos, um do Fundo Social de
Solidariedade do Estado e um da
Fundação Abrinq. O critério utili-
zado  para inclusão  dos  três  últi-

mos membros fora atuação em
projetos sociais voltados a comu-
nidades carentes.

Os projetos serão escolhi-
dos a partir da avaliação da co-
missão julgadora. Serão premia-
dos quatro projetos em três cate-
gorias: individuais, grupos e enti-
dades, além de um projeto que
será escolhido através da votação
da própria comunidade, via Inter-
net ou Correio. Se a escolhida pelo
voto popular coincidir com qual-
quer uma das categorias já pre-

miadas, será considerado vence-
dor o segundo mais votado pela
comunidade, terceiro ou quarto
se for necessário utilizar este cri-
tério. Tanto a comissão julgadora
quanto à comunidade deverão se
valer das informações publicadas
nas reportagens para votar.

Cada um dos quatro proje-
tos receberá como prêmio um tro-
féu e uma placa.

Para votar no Grupo Ros-
maninho através do voto popular
é muito fácil.

Basta acessar atribuna.
com.br/comunidadeemacao e
votar ou enviar uma carta para,
Prêmio Comunidade em Ação,
Rua João Pessoa, 129 – Centro –
Santos – CEP 11013-900.

ANUNCIE NO JORNAL
DO CENTRO CULTURAL

PORTUGUÊS

3238-5433
8118-2086


