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Chegou o momento. De-
pois de grandes expectativas e um
árduo trabalho, o lançamento do
CD/DVD do Rancho Folclórico
Verde Gaio será realizado no dia
16 de outubro, às 20h30, na sede
social do Centro Cultural Portugu-
ês. Resultado de intensa dedica-
ção do grupo, o tão esperado DVD
disseminará a cultura portuguesa
para muitos admiradores do fol-
clore.

Com o objetivo de traduzir
todo  o  glamour  vivido  no  Teatro

 Guarany na noite da gravação ao
vivo – 04 de outubro de 2009, o
projeto passou por um processo
de edição, que contou com os
olhos atentos de alguns compo-
nentes e a participação funda-
mental do acordeonista Marcos
Victor dos Santos Pereira. Além
das imagens desta noite, o públi-
co também poderá apreciar gra-
vações externas produzidas exclu-
sivamente para esta finalidade.
Para tornar o trabalho ainda mais
rico, o rancho providenciou entre-
vistas com alguns apoiadores da
cultura lusitana, formando uma
sessão de depoimentos sobre o
folclore da região, a disseminação
das tradições,  a trajetória do DVD
e outros assuntos correlatos.

A produção desta obra
aconteceu enquanto o Verde Gaio
pertencia ao, até então, Centro
Português de Santos, presidido,
na época, por Alberto Tavares
Barreiros (hoje presidente do Con-
selho Deliberativo do Centro Cul-
tural Português), quem sempre
ofereceu grande apoio ao grupo.
Outro intenso colaborador foi o
então vice-presidente da casa, Ro-
gério Manica Vaz (atualmente te-
soureiro do CCP), que sempre es-
teve à frente durante o percurso

traçado na busca pelo DVD. “O
apoio que recebemos do Rogério
foi incansável. A cada momento
que solicitávamos a presença de-
le, ele estava lá, apoiando o gru-
po como um eterno guerreiro”, sa-
lienta Ana Maria Pereira Gonza-
lez, diretora do Rancho.

Também as importantes
colaborações do  diretor  do Cen-
tro Cultural Português , Com. Vas-
co de Frias Monteiro, da diretoria
e do atual presidente José Duarte
de Almeida Alves, foram funda-
mentais.

Visando apresentar um
trabalho limpo e energizante, o
rancho ensaiou exaustivamente
durante meses com o foco na gra-
vação ao vivo no Teatro Guarany,

sob o comando do ensaiador Jor-
ge Manuel de Jesus Pereira. Para
ele, o momento no Teatro foi úni-
co: “Todo o conjunto foi maravi-
lhoso: a sensação de estar ali, o
calor do público, a energia”. E
complementa que a expectativa
para a festa de lançamento é a
melhor possível: “A sensação é co-
mo se estivéssemos nos preparan-
do para a gravação do DVD. O lo-
cal não importa, a ansiedade é a
mesma”.

A  tocata  também  se  em-

penhou, sobretudo com as inúme-
ras gravações para o CD, realiza-
das no estúdio, que exigiram mui-
ta dedicação e empenho dos
tocadores e das cantadeiras. Para
Marcos Victor, um dos maiores
desafios foi elaborar um CD de
músicas folclóricas portuguesas
que pudesse ser apreciado por
pessoas que não são do folclore.
“Mesclamos músicas de todas as
regiões, cada uma com um atra-
tivo diferente e com a sua parti-
cularidade. O repertório é muito
eclético”. Na opinião dele, outro
grande desafio será dar continui-
dade na divulgação desse traba-
lho por muito tempo e começar a
pensar em outras alternativas e
projetos. “Este DVD tem extrema

importância, é a divulgação do fol-
clore português perpetuado com
som e imagem que traduzem os
costumes de um povo que se en-
raizou no Brasil”.

Para os componentes, esta
experiência também foi muito re-
levante. Ana Cristina Requejo Ve-
dor afirma que o projeto é um
marco. “Com o DVD conseguire-
mos atingir um público mais
abrangente e diferente. Pessoas
que não conhecem a cultura por-
tuguesa e o nosso trabalho terão

a oportunidade de ver uma apre-
sentação completa. Além disso,
poderemos presentear quem está
longe. E o público que já nos co-
nhece, poderá rever, sempre que
quiser, a apresentação que fize-
mos no Teatro Guarany”.

A componente Vanessa dos
Santos Martins ressalta que o
DVD possibilitará a maior dissemi-
nação das tradições lusitanas. “É
importante investir no folclore,
principalmente para incentivar as
crianças a darem continuidade a
esse trabalho. Eu tenho três filhos
pequenos que dançam no Rancho
e sei que começando cedo eles se
identificarão mais com essa cultu-
ra”.

Elizabeth    Melo    Ribeiro,

uma das componentes mais anti-
gas do grupo, se sente feliz e lison-
jeada em participar desse proces-
so. “É um passo muito importan-
te para o Rancho. Passamos mui-
to tempo sonhando com o resul-
tado e planejando cada detalhe”.

Na festa de lançamento,
outra surpresa será a apresenta-
ção da nova bandeira do Rancho
Folclórico Verde Gaio, que agora
pertence ao Centro Cultural Por-
tuguês.

Os interessados em confe-

rir essa novidade e o resultado
desse longo trabalho podem ad-
quirir o convite na secretaria da
sede social (av. Ana Costa, 290/
294) e da sede cultural (Rua Ama-
dor Bueno, 188). O valor é de
R$35,00 e dá direito a um CD/
DVD e um caldo verde.

Andressa

Gonzalez



Palavra do

1º Secretário

ALBERTO

BARDUCO

1º Secretário da

Diretoria Executiva

Sabemos que as associa-
ções, clubes e entidades de um
modo geral, estão passando por
sérias crises. Algumas passam por
crise financeira; outras por crises
existenciais, e algumas outras por
falta de interesse de seus mem-
bros.

As entidades luso-brasilei-
ras não fogem à regra e, não obs-
tante a determinação de seus di-
rigentes, e até mesmo a vontade
dos seus associados, o tempo en-
carrega-se de minar suas forças
de modo que, se alguma coisa não
for feita, existe forte tendência de
desaparecimento, que sempre é
de se lamentar, principalmente
quando se trata de entidades se-
culares, como era o caso do Cen-
tro Português de Santos, e a qua-
se centenária Sociedade União
Portuguesa.

Desta forma, a fusão des-
sas duas entidades, delas nascen-
do o Centro Cultural Português,
trouxe não só grande alento, mas
principalmente muita força para
a comunidade luso-brasileira da
região, pois é preferível uma enti-
dade forte, do que duas ou mais
entidades com pouca força.

Em vez de dividirem-se as
forças, até porque, a maioria dos
associados de uma entidade tam-
bém era associada de outra, so-
maram-se, e hoje temos duas se-
des – social e cultural – bem defi-
nidas.

Evidentemente que o em-
penho de todos aqueles que esta-
vam envolvidos nesse processo de
fusão foi determinante para o su-
cesso dessa empreitada, sem o
que, hoje estaríamos naquela si-
tuação anterior à fusão, com gran-
de possibilidade de esvaziamento
das entidades.

Santos e região têm uma
identidade muito grande com a
co-munidade portuguesa, e me-
recem ter uma entidade forte,
como é hoje o Centro Cultural Por-
tuguês.

Mas que não nos deitemos
em “berço esplêndido”, porque a
comunidade portuguesa não de-
pende unicamente dos homens
que dirigem as entidades, mas
principalmente da participação
efetiva de todos.

Não precisa muito. Basta
um pouco de participação e em-
penho.
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A UNIÃO DAS FORÇAS

O FALECIMENTO

DO AMIGO

TONINHO REIS

Ficamos muito mais pobres
com o desaparecimento do ami-
go António Rodrigues dos Reis.

Tão pobre que me atrevo,
muito excepcionalmente para os
meus hábitos, a trazer aqui o meu
testemunho.

Bem-haja, grande amigo,
pelos seus bons conselhos, pela sua
amizade sincera e desinteressada.

Bem-haja pela sua cora-
gem e sabedoria.Bem-haja por
sempre ter sabido transmitir ale-
gria, felicidade e solidariedade a
todos com quem contatava. Bem-
haja pela sua lucidez e respeito
pelos mais humildes e simples.

Bem-haja pelo seu sincero
amor que eu notava pelos seus fa-
miliares. Bem haja pela sua cami-
nhada terrena, sempre em prol do
bem do próximo, muito especial-
mente pelas crianças da Escola
Portuguesa. Bem-haja por tudo.Já
não estará mais entre nós,mas
sempre estará!

À família enlutada apre-
sentamos sentidas condolências.

José Duarte de

Almeida Alves

                    Presidente

EQUIPE DA RTP

ESTEVE AQUI

NA REGIÃO

A cidade de Santos recebeu
com muito orgulho, dois integran-
tes da equipe da RTP, conhecidís-
díssimo canal português.

Eles estiveram aqui na re-
gião fazendo várias matérias e
colhendo imagens da cidade e
também de São Vicente para o
programa RTP Brasil Contacto
com apresentação de João Alves.

Será uma série de matéri-
as que será exibido no final do ano,
que oportunamente estaremos
divulgando as datas de  suas apre-
sentações.

João Alves entrevistou vá-
rias personalidades da região, os
diretores do Centro Cultural como
também seu presidente José Duar-
te de Almeida Alves.

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS TERÁ

TORNEIO DE TRANCA EM OUTUBRO

PIZZA DO GRUPO ROSMANINHO, ATRAI UM GRANDE PÚBLICO

Dia 17 de setembro, o Gru-

po Rosmaninho organizou mais

um de seus eventos, desta vez foi

uma Noite da Pizza em sistema

de rodízio.

Uma noite deliciosa com

as pizzas da Cascão Pizza e a mú-

sica para dançar da dupla Marcos

Vitor e Vera Lúcia.

Realmente foi um sucesso.

O salão do Centro Cultural Portu-

guês estava lotado com um públi-

co alegre e descontraido tornan-

do a noite muito agradável.

Sempre lembrando que es-

te evento assim como todos  que

o  Grupo Rosmaninho realiza são

em prol dos idosos que se encon-

tram em asilos da Baixada San-

tista.

E neste dia tivemos até a

visita da equipe da RTP, que na

ocasião estava em visita na cida-

de.

O Grupo Rosmaninho agra-

dece a todos que ao longo do ano

tem prestigiado e colaborado com

o trabalho assistencial por

ele realizado.

 Grupo Rosmaninho

 Marcos Vitor e Vera Lúcia

 Pessoal da Cascão Pizza

 Público presente
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DESFILE BENEFICENTE

Foi realizado no dia 23 de setembro, na sede cultural do Cen-
tro Cultural Português, o desfile da Darchan Modas, com o lançamento
da moda primavera-verão, com chá beneficente e sorteio de prêmios,
reunindo cerca de 400 pessoas.

A renda do evento, organizado por Julia Navas, do Depar-
tamento Feminino da Rede Litoral de Supermercados, será doada ao
Croi - Centro Regional de Oncologia Infantil, de São Vicente e ao Grupo
Rosmaninho de assistência à idosos.

Foto e texto: Ronaldo Andrade

Será realizado nos dias 06, 13 e 20, o I Torneio de Tranca do
Centro Cultural Português.

Repetindo   o   sucesso   naépoca da S.U.P., quando já chegou a
contar com 100 participantes, este I Torneio quer novamente chegar
a estes números.

Participe você também deste final de noite agradável com seus
amigos, pois você poderá ganhar troféus, medalhas e prêmios varia-
dos.

Informe-se como participar e reserve já o seu lugar pelos tele-
fones 9784-9007 e 9741-0244

Não esqueça de retirar

sua nova carteira de sócio.

Procure a secretaria

ou informe-se através

do telefone  3234-6503.

TENHA

VOCÊ

TAMBÉM

SUA NOVA

CARTEIRA

DE SÓCIO



CONSULADO VIRTUAL É INSTALADO

NO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Fazendo parte da moder-
nização do Consulado de Portugal
de Santos, instalado no Centro Cul-
tural Português o Consulado Vir-
tual.

A entrega oficial  feita polo
Cônsul Honorário de Portugal Sr.
Armênio Mendes, aconteceu no
dia 30 de setembro, para o presi-
dente José Duarte e ao  vice Alber-
o de Pinho.

O Consulado Virtual pre-
tende facilitar o acesso aos servi-
ços da Administração Pública dis-
poníveis nos consulados portugue-
ses de uma forma rápida e sim-
ples.

O Consulado Virtual consis-
te num sistema que, via Internet,
permite disponibilizar um conjun-
to de serviços e informações até
agora apenas acessíveis directa-
mente nos postos e secções con-
sulares portugueses.

Todos os utentes dos servi-
ços prestados pelos postos e sec-
ções consulares portugueses, em
especial os nacionais residentes no
estrangeiro e inscritos no posto ou
secção consular da sua área de
residência.

Em um primeiro momento,
através do consulado virtual é pos-
sível obter informações sobre ser-
viços consulares.

No futuro, no consulado
virtual será possível realizar inte-
gralmente um conjunto de servi-
ços/actos que anteriormente ape-
nas  podiam ser  realizados  fisica-
mente num posto consular ou sec-
ção consular.Adicionalmente, no

caso de serviços/actos que exigem
a presença física do cidadão, é pos-
sível no Consulado Virtual proce-
der à marcação do serviço/acto,
enviando em simultâneo um con-
junto de informações que possibi-
litarão uma tramitação mais rá-
pida do serviço/acto e um atendi-
mento mais rápido e eficaz, quan-
do da deslocação ao posto ou sec-
ção consular.

Na verdade ter um serviço
destes, é uma honra para o Cen-
tro Cultural Português, já que pou-
cos deles existem no mundo. E
agora também além do consula-
do  português com endereço na
Av. Ana Costa, 25 5º andar, você
tem também a opção de utilizar
os mesmos serviços, aqui no Cen-
tro Cultural Português, na Av. Ana
Costa, 290.

Segundo o presidente José
Duarte de Almeida Alves, isto sig-

CENTRO CULTURAL PODERÁ TER

SEU PRÓPRIO CORAL

ROBERTO LEAL EM SÃO VICENTE

Em seu tradicional jantar
de aniversário e confraterização
de fim de ano, a UNEPA tem a
honra de trazer de volta à região
Roberto Leal.

nifica um avanço para os serviços
do consulado e uma modernidade,
já que o Consulado Virtual faz par-
te da modernização do consulado
que também agora conta com um
site www.consuladodeportugal
santos.com.br, simples de fácil na-
vegação, mas que contém as prin-
cipais informações de interesse da
comunidade portuguesa na Baixa-
da.

E uma coisa que também
vale a pena destacar, que todos
os serviços do Consulado Virtual,
é totalmente impresso, ou seja,
qualquer consulta pode ser docu-
mentada diretamente na máqui-
na.

Então a partir de agora, se
você estiver nas proximidades do
Centro Cultural Português e pre-
cisar utilizar os serviços do consu-
lado, dê uma passada aqui e faça
sua consulta.

NOVOS SÓCIOS DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Em parceria com a Uni-
monte, estamos realizando uma
consultoria na biblioteca do Cen-
tro Cultural Português.

Esse serviço se compõe
de verificação do estado das obras,
acondicionamento e classificação.
Na unidade da av.Ana Costa, sede
social, as obras estão bem acon-
dicionadas e será feito basi-
camente a classificação
(instalação de software de
controle).

Já na unidade da Rua
Amador Bueno,  sede cultural,  o

BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL

PORTUGUÊS É TOTALMENTE RECUPERADA

estado das obras é bastante preo-
cupante pois a quase totalidade
das obras estão comprometidas
por cupins.

Para esse caso, o traba-
lho de seleção das obras que po-
dem ser resgatadas para recupe-
ração será feito por mim e pelo
Rogério Vaz, e quem mais quiser
se juntar nesse trabalho volun-
tário.

Após o descarte das obras
sem condições de serem recupe-
radas, a Unimonte entrará para
dar sequência ao projeto.

O show está marcado
para o dia 26 de novembro, no Ilha
Porchat Clube em São Vicente e
será acompanhado de um belo
jantar com mesa de frios, baca-
lhau a moda, filet mignon ao mo-
lho madeira e vinhos portugueses.

Roberto Leal,  já  não se
apresentava na região há aproxi-
madamente dez anos e este show
tem tudo para fazer um enorme
sucesso, pois o cantor além de ter
muitos fãs portugueses e também
brasileiros, esta apresentação  já
é a muito tempo esperada  e por
iniciativa da diretoria da UNEPA -
União das Empresas de Panifica-
ção  ela se realizará.

Informe-se sobre reser-

va de mesas pelo telefone 3222-

7767.

Biblioteca da sede cultural

Biblioteca da sede social

Está em estudos a possibilidade da criação de um coral do
Centro Cultural Português. Reuniões à respeito estão acontecendo e
que tudo indica devemos ter novidades nos próximos meses.

 Quem está coordenando este assunto, é o Diretor do CCP,
José Octávio de Sousa. O nome mais cogitado para ser a maestrina e
ensaiadora do coral é Cleide de Abreu.

Silvia Helena Vicente, Joaquina Tereza Vicente, Augusto Gonçalves, Edson Pereira de Abreu,
João Marcelo Silva Pedro, Maurício dos Santos Morais, Rosa Augusto do Poço, Fernando Mendes
Gouveia, George Pereira da Silva, Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Emerson Tadeu Costa,
Paulo Tadeu Almondega França, Gary Gomes, Érika Rodrigues Afonso, Arlindo dos Santos Roque,
Fernando César Santa Rosa de Oliveira, João da Rocha Roque, Karilyn Lopes Feliciano, Ramon
Mateo Júnior, Antonio Carlos Fonseca Silveira, José da Costa Teixeira, José Roberto Souza
Inácio, Anselmo Alexandre Rocha, Silvia Lima Tadeu, Victor Pinto Sarraventoso, Eurípedes
Gomes Faim Filho, José Carlos Magalhães de Oliveira, Jayr Ferreira,  Renata Augusta Schmidt
Felippe, Patrick dos Santos Vedor, Juliana dos Santos Lopes, Maurício Costa Rodrigues

SEJA SÓCIO VOCÊ TAMBÉM DO

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

LIGUE JÁ PARA 3234-6503.



Com decoração e ativida-
des características que fazem
lembrar as festividades típicas de
Portugal, o Rancho Folclórico Ver-
de Gaio realizou mais uma edição
da Festa da Tainha em seu calen-
dário. A entrada do grupo acon-
teceu de forma diferenciada: o
menino Eduardo Martins, o Dudu,
de apenas 6 anos, estava navegan-
do um barco enfeitado com ban-
deirinhas, remo e rede de pesca,
carregado por dois integrantes:
Sérgio Martins e Gary Gomes.

As músicas sempre vibran-
tes do Verde Gaio animaram o pú-
blico. Os 400 convidados dança-
ram e cantaram as cantigas esco-
lhidas para aquela noite e o vira-
livre contou com a participação de
muitos dos que estavam ali.

Mais uma vez o destaque
foi para o Dudu, que dançou o
Corridinho da Raposeira, com to-
dos os adultos. Ele levantou o pú-
blico e recebeu muitos aplausos
ao final da apresentação.

Condizendo com o tema da

festa, os componentes do Verde
Gaio trajavam roupas de pesca-
dores de diversas regiões como
Na-zaré, Póvoa e Caminha. O sa-
lão foi decorado pelos integran-
tes do grupo, que colocaram em
cada mesa um enfeite todo cober-
to com conchinhas do mar e rede
de pesca.

Para tornar o momento
ainda mais típico, a tainha na bra-
sa foi servida na telha, o que já vi-
rou marca registrada desta festa
promovida pelo Verde Gaio. O pra-

to foi servido com arroz, farofa,
vinagrete e pão. Tudo com muita
fartura. Uma evidência disso é o
fato de muitas famílias ainda le-
varem tainha para casa.

Além da atração cultural do
rancho, o público também pôde
apreciar o repertório dançante de
Vera Lúcia e Marcos Victor.

A ocasião reuniu diversos
representantes da comunidade lu-
sitana e algumas pessoas tiveram
participação fundamental para
que a festa acontecesse com  su-

cesso: Com. Vasco de Frias Mon-
teiro, diretor social do Centro Cul-
tural Português, acompanhou to-
do o processo participando ativa-
mente da preparação; Alberto de
Pinho, vice-presidente, ofereceu
apoio integral, até mesmo no dia
do evento, quando estava traba-
lhando; José Duarte de Almeida
Alves, presidente, grande apoia-
dor do grupo e toda a diretoria da
Entidade.

Andressa

Gonzalez

Na foto acima, alguns dos diretores do Centro Cultural

Português, presentes na Festa da Tainha e também

outros momentos da noite bem festiva

ANUNCIE VOCÊ TAMBÉM NO MAIS

NOVO JORNAL DA COMUNIDADE

PORTUGUESA DA BAIXADA

SANTISTA.

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS.

LIGUE JÁ:

3238-5433 / 8118-2086

e saiba também como fazer o seu

Não deixe de participar deste momento histórico para a comunidade

luso-brasileira da região.

O  lançamento do CD/DVD do Rancho Folclórico Verde Gaio.

O primeiro no Brasil a gravar um DVD.

Reserve já o seu convite, pois com ele você já ganha o seu.

Telefone para reservas 3234-6305 e o endereço Av. Ana Costa, 290.

Nos encontramos no salão social do:

TAINHA NA BRASA É MAIS UMA VEZ UM GRANDE SUCESSO

DIA 16 DE

OUTUBRO

LANÇAMENTO

DO CD/DVD

RANCHO

FOLCLÓRICO

VERDE GAIO
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