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A noite esperada pelos
componentes do Rancho Fol-
clórico Verde Gaio, pelos seus
admiradores e por todos aque-
les que amam e acompanham
as tradições portuguesas na
Baixada Santista, enfim che-
gou. No dia 16 de outubro, o
grupo lançou o CD/DVD com as
gravações realizadas no Teatro
Guarany e no Outeiro de Santa
Catarina.

Para manter a tradição e
contextualizar o local de acor-
do com a comemoração, os
componentes do Verde Gaio
decoraram o salão, desta vez
com diversos CD’s e DVD’s.

Na entrada do grupo, foi
exibido um vídeo com depoi-
mentos de Armênio Mendes,
Cônsul Honorário de Portugal
em Santos, José Duarte de
Almeida Alves, presidente do
Centro Cultural Português,
Alberto Barreiros, presidente
do Conselho Deliberativo do
CCP e ex-presidente do Cen-
tro Português de Santos, Vasco
de Frias Monteiro, diretor so-
cial do CCP, e Carlos Pinto, se-
cretário de Cultura de Santos.

Outra novidade da noi-
te foi o lançamento da bandei-
ra do Centro Cultural Portugu-
ês, que foi apresentada ao pú-
blico por José Duarte, Alberto
de Pinho, vice-presidente do
CCP e Armênio Mendes. O ran-
cho também estreou a sua
nova bandeira. O traje escolhi-
do para a ocasião foi o de la-
vradeiras, da região de Viana
do Castelo. Os rapazes mostra-
vam em suas faixas o novo
emblema da Entidade.

O momento contou com

a presença de todos os colabo-
radores de projeto, que foram
homenageados com um troféu
– cada um com uma dedicató-
ria especial – e uma CD/DVD.
“A presença deles foi uma hon-
ra para nós. Sem o incentivo
que eles deram teria sido mui-
to difícil chegar até este dia”,
agradece Ana Maria Pereira
Gonzalez, diretora do grupo,
que relembra: “Este trabalho
levou três anos desde o pri-
meiro dia em que conversa-
mos com o Sr. Alberto Barrei-
ros. Em seguida, levamos a idé-
ia ao Sr. Vasco. Foi um trabalho
de muita pesquisa, muitos en-

saios e gravações”.
A imprensa que sempre

acompanha o grupo também
recebeu um CD/DVD. Assim co-
mo aqueles que fazem ques-
tão de prestigiar o Verde Gaio:
Adalberto Vieira Freire, presi-
dente da Unepa, Jorge do Vale,
presidente do Clube Tricanas
de Coimbra, Armindo da Corte
Faria, presidente da Casa da
Madeira de Santos, Alberto
Barreiros, presidente do Con-
selho Deliberativo do CCP e o
vereador Geonísio Pereira de
Aguiar, que em 2004 outorgou,
por meio da Câmara Municipal,
medalhas e uma placa de Hon-

ra ao Mérito ao Rancho Folcló-
rico Verde Gaio.

José Duarte fez questão
de expressar a satisfação do so-
nho realizado com os componen-
tes  do grupo, por ser o primeiro
a gravar o CD/DVD. “Este é um
projeto que muito nos orgulha”.
O  presidente  salientou ainda a
importância das crianças no gru-
po, que encantam proporcio-
nam um visual diferente.

Era notória a face de con-
tentamento de todos os presen-
tes. O lançamento do CD/DVD do
Verde Gaio lotou o salão do CCP
e contou com o prestígio de com-
ponentes de ranchos co-irmãos

 como: Tricanas de Coimbra, Casa
de Portugal de Praia Grande, Ran-
cho Típico Madeirense, Rancho
da Associação Atlética Portugue-
sa, Veteranos Apaixonados pelo
pelo Folclore e Casa de Portugal
de São Paulo.

Andressa Gonzalez
Na contra-capa, fotos da

Festa de Lançamento do DVD.

DVD DO VERDE GAIO É LANÇADO COM SUCESSO



Palavra do
Diretor Cultural

JOSÉ OCTÁVIO

DE SOUSA

Diretor Cultural  da
Diretoria Executiva

A cultura de um povo, me-
de-se pela participação e freqüên-
cia às atividades desenvolvidas
nesse setor em toda a Comunida-
de, através de espetáculos tea-
trais, cinema, rádio, televisão, li-
teratura, música, canto, estudos
diversos, pintura, concertos, fol-
clore, artesanato, leitura e mui-
tas outras formas de arte.

Que fazemos para que to-
das estas formas culturais, che-
guem aos nossos associados e à
Comunidade Luso-Brasileira de
nossa Região ?

Em boa hora, os associados
do “CENTRO e da UNIÃO”, opta-
ram pela unificação de nossas En-
tidades.

O CENTRO CULTURAL POR-
TUGUÊS, assume o compromisso
de resgatar as tradições culturais,
artísticas e aculturação do povo
Luso-Brasileiro, que durante dé-
cadas foi a principal bandeira do
Centro Português.

Em nossa Entidade, desen-
volvemos uma verdadeira escola
de folclore, através do querido
Rancho Folclórico “Verde Gaio”,
um dos mais completos e harmo-
niosos grupos folclóricos em ativi-
dade no Brasil.

No último dia 09 de novem-
bro,honrosamente, promovemos
em nossa sede cultural, uma mag-

nífica noite de autógrafos, com o
lançamento de 02 livros do escri-
tor português ANTONIO DE
ABREU FREIRE, sobre a obra do
Padre ANTONIO VIEIRA, o Impe-
rador da Língua Portuguesa, sole-
nidade que contou ainda com a
encenação adaptada do “Sermão
do Bom Ladrão” pelo ator ADIL-
SON AZEVEDO, e um debate so-
bre Padre Antonio Vieira, com a
participação da professora CLO-
TILDE PAUL, da jornalista e dra-
maturga VERA AMATTI e do es-
critor ANTONIO DE ABREU FREI-
RE; arte, literatura, história, cu-
riosidades e cultura de alto nível,
que agradou à todos os que com-
pareceram.

Nossa próxima meta, será
a formação do “CORAL PORTUGU-
ÊS”, já aprovado pela diretoria e
que terá como Maestrina a Prof.
CLEIDE DE ABREU. As inscrições
para testes já poderá ser feita na
Secretaria Social, que fica na Av.
Ana Costa, 290, com a intenção
de formar um grupo com cerca de
30 elementos, para que proxima-
mente já possamos dar inic io aos
ensaios. Pessoas de qualquer ida-
de e ambos os sexos podem parti-
cipar e na inscrição fornecer nome
completo, endereço e telefones.

Nossa sede cultural à Rua
Amador Bueno, 181, abriga um
dos prédios mais importantes da
arquitetura neo-manoelina no
Brasil e que com seus salões mo-
numentais “Cerejeira e Camonia-
no”, deverá brevemente, fazer
parte do Circuito Turístico e Cul-
tural da Secretaria de Turismo de
Santos, com nossas portas aber-
tas para visitações agendadas em
horários específicos, monitoradas
por um guia especialmente pre-
parado.

Desta forma, pretende-se
que nossas Sedes possam ser um
marco das atividades culturais e
artísticas da nossa Comunidade.

Este é um desafio que cabe
à todos nós.
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SEJA SÓCIO VOCÊ TAMBÉM DO

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

LIGUE JÁ PARA 3234-6503.

O site do Centro Cultural
Português já está no ar

Já em seu primeiro ano, o
Centro Cultural Português pode
contar também com um site, que
tanto é útil para todos.

Acesse você também no en-

ELEIÇÕES EM PORTUGAL
Os eleitores portugueses recenseados podem votar no próprio consulado

O primeiro aniversário está próximo

Nossa festa de aniversário
está chegando.

Acontecerá no dia
25 de fevereiro de 2011.

Uma grande comemoração está
sendo planejada para ser um dos

primeiros grandes acontecimentos, da
mais nova entidade portuguesa do ano.

Maiores informações serão
divulgadas em tempo.

Foi fixada a data de 23 de
Janeiro de 2011 para as Eleições
Presidenciais.

Os cidadãos portugueses
residentes no Brasil e brasileiros
com dupla nacionalidade podem
exercer o seu direito de voto.

O voto será presencial e
para isso precisará apenas de um
documento de identidade portu-
guês com foto, além de estar ins-
crito nos cadernos eleitorais.

Foi aprovada recente-
mente uma alteração na Lei Elei-
toral do Presidente da República,
vem alargar o universo eleitoral
dos eleitores emigrantes, que po-
dem agora votar no Presidente da
República. A Eleição passará a con-

templar também os cidadãos com
dupla cidadania, o que anterior-
mente não era possível.

As eleições serão realiza-
das no Consulado de Portugal em

Santos. O endereço do Con-
sulado é Av. Ana Costa, 25, 5º
andar, nos dias 22 e 23 de Ja-
neiro, sábado e domingo, das 08
às 17:00 horas.

ESCOLA PORTUGUESA

No ano de 2009, assumiu a
presidência da mantenedora o Sr.
Antonio Rodrigues dos Reis, homem
com ideais solidários, que tudo fazia
para que as 168 crianças de nossa
escola tivessem uma vida mais
feliz...”Tudo é para as crianças”...
uma frase que marcará todos os
corações. Tio Toninho, como era
carinhosamente chamado pelos
pequeninos, acompanhava de perto
o processo educativo, as dificuldades,
porém sempre trazendo possibilida-
des, pois a palavra desistir  nunca foi
parte de seu vocabulário. Infelizmen-
te, sua jornada foi interrompida pela
vontade divina, no meio deste ano.
Dizem que o céu precisa de Anjos...
Então, certamente, um Grande Anjo
estará contribuindo para que as bên-
çãos de luzes cubram todos os nossos
alunos.

O novo presidente da Es-
cola é o Sr. Fernando Martins. Pa-
rabenizamos e desejamos muito
sucesso nessa nova caminhada.

No dia 29 de outubro, foi
realizada mais uma Feira de Ciên-
cias, tendo como tema “Germi-
nando o Futuro”, sempre procu-
rando a conscientização da pre-
servação do meio ambiente, mos-
trando trabalhos desenvolvidos
pelos alunos, como pintura e dese-
nhos, experiências e até apresen-
tação de peça teatral.

O último evento foi a Fes-
ta de Natal, quando 56 aluninhos
receberam o diploma pela conclu-
são  do  Curso  de Educação Infan-
til. haverá apresentação das crian-

ças e a presença de Papai Noel dis-
tribuindo  brinquedos, roupas e
calçados. Os pais receberão uma
cesta básica e um panetone. Essa
festa  foi  realizada  no  dia 11 de
dezembro às 10 horas.

Prezados leitores, infor-
me-se como ser um de nossos pa-

drinhos e conheçam o belíssimo
trabalho  que é realizado na Esco-
la Portuguesa, pessoalmente ou
através do nosso site www.escola
portu guesa.com. br.  O  e-mail é
o escolaportugue sa@gmail.com.

A Escola fica na Rua Sete
de Setembro, nº 79 em Santos.

O ex- presidente Antonio Rodrigues dos Reis e as crianças
 da Escola Portuguesa na Festa de Natal de 2009

dereço www.centroculturalpor
tugues.com.br./index.php . Dê
sua opinião  através do e-mail
centroculturalportugues @hot
mail.com.

No site você encontra in-
formações das festas, notícias va-
riadas e muito mais.

Sua opinião é muito impor-
tante para nós, pois através dela
é que podemos  melhorar ainda
mais este novo benefício.



NOITE LITERÁRIA NO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

O autor António de Abreu Freire

Padre António Vieira

António Vieira nasceu em
Lisboa, 6 de fevereiro de 1608, foi
um religioso, escritor e orador por-
tuguês da Companhia de Jesus. Um
dos mais influentes personagens
do século XVII em termos de políti-
ca e Oratória, destacou-se como
missionário em terras brasileiras.
Nesta qualidade, defendeu infati-
gavelmente os direitos humanos
dos povos indígenas combatendo
a sua exploração e escravização.
Era por eles chamado de "Paiaçu"
(Grande Padre/Pai, em tupi).

António Vieira defendeu
também os judeus, a abolição da
distinção entre cristãos-novos (ju-
deus convertidos, perseguidos à
época pela Inquisição) e cristãos-ve-
lhos (os católicos tradicionais), e a
abolição da escravatura. Criticou
ainda severamen-te os sacerdotes
da sua época e a própria Inquisição.
Na literatura, seus sermões possu-
em considerável importância no bar-
roco brasileiro e português. As uni-
versidades freqüentemente exigem
sua leitura.

Nascido em lar humilde, na
Rua do Cónego, perto da Sé, em
Lisboa, foi o primogênito de qua-
tro filhos de Cristóvão Vieira Ra-
vasco, de origem alentejana cuja
mãe era filha de uma mulata ou
africana, e de Maria de Azevedo,
lisboeta. Cristóvão serviu na Mari-
nha Portuguesa e foi, por dois
anos, escrivão da Inquisição. Mu-
dou-se para o Brasil em 1614, para
assumir cargo de escrivão em Sal-

Salvador, na Bahia, mandando vir a
família em 1618. António Vieira che-
gou à Bahia com seis anos de idade.
Fez os primeiros estudos no Colégio
dos Jesuítas em Salvador, onde, prin-
cipiando com dificuldades, veio a
tornar-se brilhante aluno. Ingressou
na Companhia de Jesus como novi-
ço em maio de 1623.

Em Portugal havia quem não
gostasse de suas pregações em favor
dos judeus. Após tempos conturba-
dos acabou voltando ao Brasil, de
1652 a 1661, missionário no Mara-
nhão e no Grão-Pará, sempre defen-
dendo a liberdade dos índios.

Depois disso foi para Ro-ma,
onde ficou 6 anos e encontrou o
papa a beira da morte, mas deslum-
brou a Cúria com seus discursos e
sermões Com apoios poderosos, re-
novou a luta contra a Inquisição,
cuja atuação considerava nefasta
para o equilíbrio da sociedade por-
tuguesa. Obteve um breve pontifício
que o tornava apenas dependente
do Tribunal romano. A mesma ex-
traordinária capacidade oratória
que seduzira, primeiro, o governo
geral do Brasil, a corte de Dom João
IV, e que depois, iria convencer o
Papa e garantir assim a anulação
das suas penas e condenações.

Decidiu voltar outra vez pa-
ra o Brasil, em 1681. Dedicou-se à
tarefa de continuar a coligir seus
escritos, visando à edição comple-
ta em 16 volumes dos seus Sermões,
iniciada em 1679, e à conclusão da
Clavis Prophetarum. Possuía cerca
de 500 Cartas que foram publica-
das em 3 volumes. Suas obras co-
meçaram a ser publicadas na Euro-
pa, onde foram elogiadas até pela
Inquisição.

Já velho e doente, teve que
espalhar circulares sobre a sua saú-
de para poder manter em dia a sua
vasta correspondência. Em 1694, já
não conseguia escrever de próprio
punho. Em 10 de junho começou a
agonia, perdeu a voz, silenciaram-se
seus discursos. Morre a 18 de julho
de 1697, com 89 anos.

Fonte:  www. wikipédia.org

A noite de 09 de novembro,
foi de muita história e cultura para
todos que estavam na sede cultu-
ral do Centro Cultural Português.

Pois, tratou-se  do lança-
mento de dois livros de António
de Abreu Freire, professor-doutor
em Ciências Humanas pela Univer-
sidade de Paris e em Física pela
Universidade de Kaval (Canadá)
autoridade em se tratando do Pa-
dre António Vieira.

Os livros Ação e Palavras -
Vida - Obra de Padre António Viei-
ra este se trata de uma biografia
do padre e o outro Padre António
Vieira - história de um homem co-
rajoso é um pouco romanceado e
o objetivo é chegar aos jovens.

Neste o autor reescrevou
alguns dos sermões do padre, re-
sumindo-os de trinta para nove
páginas, mas sempre mantendo
a originalidade da escrita do pa-
dre, já que o enorme tamanho dos
sermões atrapalha o estímulo à
leitura.

A noite de autógrafos,  te-
ve também sua parte teatral,
quando um pocket show de 15 mi-
nutos do conhecido O Sermão do
Bom Ladrão, já que a obra com-
pleta é muito grande, foi encena-
da pelo ator Adilson Azevedo.

Mas além disso tivemos
uma mesa composta pela historia-
dora Clotilde Paul, a professora,
jornalista e dramaturga Vera A-
mati que fez também o resumo
do Sermão do Bom Ladrão, o au-
tor dos livros António Freire, José
Duarte de Almeida Alves presi-
dente do Centro Cultural Portugu-
ês, Alberto Barreiro presidente do
conselho deliberativo Armênio
Mendes vice-presidente, o ator
Adilson Azevedo e o diretor cultu-
ral do Centro Cultural Português
José Octávio de Souza.

Nesta oportunidade José
Duarte e José Octávio disseram
que esta  foi a primira vez de mui-
tas  que um evento como este será
promovido na cidade, pois, esta
noite literária já foi organizada em

várias cidades do Brasil e até mes-
mo em Portugal e como o próprio
nome já diz o Centro é Cultural e é
Português e nada mais justo que
uma noite como esta seja repeti-
da outras vezes, que há muito
tempo já não se via na cidade.

Quanto ao padre Antonio
Vieira, o autor antonio Freire afir-
ma que a vida dele não é tão divul-
gada e deveria, aqui no Brasil e
até mesmo em Portugal, devido a
importância que ele teve para
época sendo também navegador,

fez inúmeras viagens desbravan-
do os mares, por esta razão fez
até um livro Diário de Bordo - Pela
Rota de Vieira. Tudo isso é um
pouco esquecido nos dois países,
é uma pena já que teve importan-
te participação na história do Bra-
sil e Portugal, leia uma breve his-
tória dele ao lado.

Foi uma noite cultural, on-
de quem não conhecia,  pôde co-
nhecer melhor a história do Pa-
dre António Vieira e após o even-
to tivemos um coquetel.

O ator Adilson Azevedo

Encenação do

Pocket- Show

do Sermão do

Bom Ladrão

do Padre

António Vieira



LANÇAMENTO DO CD/DVD DO VERDE GAIO ANIMOU
O PÚBLICO COM MUITA MÚSICA E DANÇA

A festa de lançamento do CD/DVD do Rancho Folclórico Verde Gaio foi repleta de animação, danças e cantares.
O público interagiu em todos os momentos de vira-livre e demonstrou encantamento em assistir o making of das gravações e os depoimentos das autoridades.

Andressa Gonzalez

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


