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Uma noite cheia de gla-
mour. Foi o que se viu no dia 29 de
maio no salão da Sede cultural do
Centro Cultural Português na Rua
Amador Bueno, 188 em Santos.
Desde a entrada da festa, onde to-
dos seus convidados recebiam
uma taça de champagne, para
brindar a noite festiva.

Mas também tinha que ser
assim. Primeiro porque o Centro
Cultural já nasce com mais de 115
anos, isto porque é fruto da fusão
da Sociedade União Portuguesa
fundada em 1913 e o Centro Por-
tuguês com 115 anos. E segundo
por ser a primeira diretoria todos
tinham que ser bem recebidos em
uma festa ímpar como foi.

Animada pela música dos
Irmãos Ribeiro foi uma bela festa,
onde também não faltou o ambi-
ente amigo e fraterno como são to-
das as festas do Centro Cultural
Português e das comunidades por-
tuguesas.

Na parte do buffet, os con-
vidados também foram muito bem
servidos com o cardápio ofereci-

do que teve entrada, prato princi-
pal e sobremesa tudo a cargo do
Buffet Terrace.

No momento da palavra da
diretoria José Duarte de Almeida
Alves o presidente executivo na no-
va entidade, disse que além de to-
dos os benefícios que esta unifi-
cação trará para a comunidade
portuguesa, se tratou também de
um ato de camaradagem entre as
duas entidades S.U.P. e Centro Por-
tuguês pela sua fusão. O Comen-
dadorArmênioMendes fezuso tam-

José Duarte de Almeida Alves
Pres. Centro Cultural Português

bém de sua palavra dizendo que
além da felicidade que estava sen-
tindo naquele dia, fez questão de
destacar o trabalho feito por José
Duarte em prol da comunidade
portuguesa que em muitas vezes,
até deixa de resolver assuntos pes-
soais, para se dedicar aos servi-
ços da comunidade. E o senhor
ComendadorAr-mênioMendesque
é o vice-presidente do conselho do
Centro Cultural Português e tam-
bém é o Cônsul Honorário de Côn-
sul fez questão de salientar o belís-

simo trabalho do Consulado Ho-
norário de Portugal em Santos que
desde que foi criado em 27 de ja-
neiro de 2009 já fez cerca de 1500
nacionalidades que pode-se dizer
que é um recorde pelo pouco tem-
po de vida e fez questão de para-
benizar também o responsável téc-
nico e administrativo José Au-
gusto do Rosário.

A seguir, todos os diretores
também empossados, receberam
um bottom do Centro Cultural Por-
tuguês, onde consta o seu logotipo,

como traz também este jornal no
alto da página.

Não podemos deixar de co-
mentar também que nesta festa
esteve presentes várias autorida-
des da região e também da comu-
nidade portuguesa.

Após a solenidade de pos-
se, todos voltaram a se divertir,
dançar em um ambiente bem fa-
miliar com a belíssima festa orga-
nizada pela diretoria da nova En-
tidade Portuguesa da região.
OCENTRO CULTURALPORTUGUÊS.

O salão da Sede Cultural do Centro Cultural Português estava lotado onde seus convidados, puderam dançar ao som dos Irmãos Ribeiro
E na posse o vice-presidente Alberto de Pinho, o presidente José Duarte, o presidente do conselho Alberto Barreiros e seu vice Armênio Mendes
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Você que ainda que não

veio pegar a sua nova carteirinha

elas continuam à disposição dos

Associados do Ex Centro Portugu-

ês de Santos e Ex Sociedade União

Portuguesa as Carteiras Sociais

do Centro Cultural Português, re-

sultado da fusão das duas Enti-

dades para serem substituídas. É

necessário 01 foto 3 x 4 e confir-

mar seus endereços pessoalmen-

te, ou pelo telefone 3234-9395,

3234-6503 ou através de seus co-

bradores.
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Faço uso de minha palavra
para dizer sobre a unificação das
Entidades.

A importância da união da
Sociedade União Portuguesa e do
Centro Português de Santos, real-
mente era uma idéia que já a mui-
to tempo pairava pelas diretorias
da S.U.P. e do Centro Português e
finalmente a hora chegou.

Foi muito benvinda esta
união pois as duas divididas como
os diretores eram praticamente os
mesmos,emalgunsmomentosuma
sempre ficava em primeiro lugar e
a outra em segundo e vice-versa.

E agora com a unificação
não. Uma entidade só é melhor
cuidada porque como também fi-
caram praticamente os mesmos
diretores de quando eram duas, o
trabalho bem feito continua ago-
ra sendo o Centro Cultural Portu-
guês.

O Presidente e o Vice da an-
tiga S.U.P. continuam sendo o da
nova Entidade, José Duarte de
Almeida Alves e Alberto de Pinho e
o do antigo Centro Português Al-
berto Barreiros e Armênio Mendes
agora são o presidente e o vice do
conselho deliberativo, cargos im-
portantíssimos.

Então acho que o trabalho
da unificação foi realmente a me-
lhor coisa feita em décadas da his-
tória em nossa região. Continuan-
do as pessoas que fizeram o tra-
balho bem feito separadas em du-
as e agora todos juntos farão o tra-
balho melhor em prol da comuni-
dade portuguesa e do Centro Cul-
tural Português.

Festa da Tainha no Centro Cultural Português
Aproveitando a época do peixe e também como em outros locais, muitas entidades promove-

rem várias festas com a tainha, o Rancho Folclórico Verde Gaio, fará a sua 4ª Festa da Tainha no dia
31 de julho às 20:00 hs., na sede social do Centro Cultural Português , localizado na Av. Ana Costa,
290.

Além de duas pessoas, saborearem o peixe inteiro, está incluso também no convite arroz e
farofa, vinagrete e pão e também é claro contaremos com a presença do Rancho Folclórico Verde
Gaio com sua música e dança portuguesa inconfundíveis e música Vera Lúcia e Marcos Victor.

Então todos já estão convidados para comparecerem e prestigiarem a 4ª Festa da Tainha do
Verde Gaio. Os convites podem ser adquiridos na Av. Ana Costa, 290 e na Rua Amador Bueno, 188 e
reservados através dos telefones 3234-6503 e 3219-3079.

Noite da Pizza do Grupo Rosmaninho

Foto do último
jantar

realizado pelo
Grupo

Rosmaninho

Quem também organizará mais um evento no dia 17 de
setembro é o Grupo Rosmaninho, que faz um belíssimo trabalho
social em várias casas de repouso de Santos, Guarujá, Cubatão
e Região.

Estes eventos que sempre são realizados agora, no salão
da sede social do Centro Cultural Português na Av. Ana Costa,
290, desta vez o cardápio terá como prato prinicipal a pizza.

A noite terá o sistema de rodízio, onde todos os convida-
dos poderão se servir à vontade das deliciosas pizzas ofereci-
das, podendo desfrutar também de música ao vivo em um ambi-
ente bem familiar.

Lembrando que é através destes eventos beneficentes, que
o Grupo Rosmaninho realiza seus importantes trabalhos bene-
ficentes aos idosos de Santos e Região.

Então anote na sua agenda o dia 17 de setembro e reserve
o quanto antes o seu convite pois eles são limitados.

Ligue já para 3234-6503 para garantir o seu.

Acompanhe outros eventos do Grupo Rosmaninho e também
do Centro Cultural Português e do Rancho Folclórico Verde Gaio
através do nosso Jornal ou ligue para 3234-6503 e 3219-3079.



DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS - Textos: Andressa Gonzalez

Portugal está presente na
vida e na alma de muitos lusita-
nos e descendentes. A comunida-
de portuguesa, que vive na Baixa-
da Santista, respira as tradições.
Não há comparações possíveis ao
amor pela pátria mãe. Por isso, a
1ª Festa de Portugal em Santos não
podia ser diferente. No dia 6 de ju-
nho, a Praça Mauá recebeu cente-
nas de admiradores do folclore e
da cultura lusitana.

Em comemoração ao Dia de
Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas (celebrado
dia 10 de junho), a programação
reuniu todos os grupos folclóricos
e cantores da região e as apresen-
tações cativaram o público: ban-
da Filhos da Tradição, Rancho Fol-
clórico da Casa de Portugal de Pra-
ia Grande, Poetas Vivos de Santos,
Veteranos Apaixonados pelo Fol-
clore, Cleide e Cléia de Abreu, Ran-
cho Folclórico Verde Gaio, Rancho
Folclórico Típico Madeirense, Ran-
cho Folclórico Tricanas de Coim-
bra, Marli Gonçalves, Rancho Fol-
clórico Vasco da Gama, Rancho
Folclórico da Associação Atlética
Portuguesa Santista e Rancho Fol-
clórico Cruz de Malta.

A praça ganhou vida e ares
de Portugal, todos dividiram as
emoções de recordar as caracte-
rísticas da terra amada. Podia-se
imaginar que ali era Portugal.

A abertura da festa contou
com a palavra de José Duarte de
Almeida Alves, presidente do Cen-
tro Cultural Português; Armênio
Mendes, Cônsul Honorário de Por-
tugal em Santos; Vasco de Frias
Monteiro, membro do Conselho
das Comunidades Portuguesas; Jo-
sé Paiva, um dos organizadores do
evento; Vânia Seixas, Secretária de
Turismo de Santos; Armindo da
Corte Faria, presidente da Casa da
Madeira de Santos; Geonísio Pe-
reira de Aguiar, vereador de San-
tos e Albino de Abreu Ferreira da
Casa de Portugal de Praia Grande.

Depois da abertura, as au-
toridades passearam na Linha Tu-
rística do Bonde, em um modelo
português trazido da cidade do
Porto, para apreciar as peculiari-
dades da arquitetura da região e
relembrar mais uma característi-
ca do país homenageado na data.

Os ranchos cantaram, dan-
çaram e interagiram com o públi-
co. As canções lusas mais mar-
cantes ecoaram nas vozes de mui-
tos admiradores e apaixonados
pela terra de Camões, emocionan-
do demasiadamente os portugue-
ses ali presentes.

Para José Duarte, esse even-
to demonstra como as tradições
portuguesas são intensas na re-
gião. “É muito importante que os
jovens se identifiquem com o fol-

PRAÇA MAUÁ, VIVE PORTUGAL POR UM DIA

clore e queiram dar continuidade a disseminação
da cultura portuguesa. Eles são o futuro, precisam
seguir a diante, nossas tradições não podem mor-
rer”.

O evento foi mais uma evidência de que a
comunidade lusitana é forte e unida. Com a iniciati-
va de um pequeno grupo de portugueses, a ideia foi
aprovada e subsidiada pelo Consulado de Portugal,
o Conselho das Comunidades Portuguesas e a Pre-
feitura Municipal de Santos. E pelo sucesso reco-
nhecido pelo público, é desejo de muitos que esta
festa torne-se fixa no calendário da Cidade.

SAGA PORTUGUESA É DESTAQUE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁTRIA

Por ter uma ligação tão es-
pecial com o povo lusitano, San-
tos não poderia deixar de come-
morar o Dia de Camões, de Portu-
gal e das Comunidades Portugue-
sas. No dia 10 de junho, a sede
cultural do Centro Cultural Portu-
guês recebeu uma solenidade para
celebrar a ocasião.

Escolhido como orador da
noite, o juiz de Direito aposentado
e advogado, José Ricardo Tremura,
discorreu sobre a saga portugue-
sa. “Se buscarmos nas linhas e nas
entrelinhas, a tenacidade e a sa-
gacidade dos portugueses não tem
precedentes na história”. E afirmou
ainda: “Não conheço português
que não ame a sua pátria. Até mes-
mo os que vêm para o Brasil e se
tornam portugueses-brasileiros.
Isso acontece porque eles têm
raízes”.

Tremura também explanou
sobre Luiz Vaz de Camões, que an-
tes de morrer deixou registrado
aquele que é o poema épico da Lín-
gua Portuguesa: Os Lusíadas. “O
poeta foi um gênio, o expoente
máximo da nossa língua. Sobre
Camões, tudo o que falarmos será
pouco”. O orador afirmou que para
falar desse autor é preciso ler esta
famosa obra e compreendê-la. Não
basta lê-la. Ele explica também que
o livro surgiu com o nome de Ri-
mas, somente depois foi denomi-
nado Os Lusíadas, pois percebe-
ram que ali estava a saga do povo
português.

O cônsul honorário de San-
tos, Armênio Mendes, também
marcou presença na comemora-
ção e declarou: “Portugal é tão
pequeno, localizado estrategica-
mente à beira-mar, mas é grandio-
so em coragem e abnegação”.

A solenidade contou com a
presença de muitos portugueses e
descendentes que amam o país de
origem. Com isso, Armênio afirmou
que “a comunidade portuguesa,
em qualquer cidade ou país, quan-
do solicitada para fazer uma ho-
menagem a sua pátria, está pre-
sente”.

O deputado da Assembleia
da República, eleito pelas Comu-
nidades Portuguesas, Carlos Pás-
coa (PSD), afirmou que Santos é a
cidade mais lusitana do Brasil.
“Não há outra com um número tão
grande de portugueses e luso-des-
cendentes. Essa cidade tem uma
página especial da história de Por-
tugal”.

Odair Gonzalez, idealiza-
dor do Dia de Portugal em Santos,
esteve presente no evento e disse
que a Cidade deve tudo a Portugal:
o crescimento, o desenvolvimen-
to, o porto, o comércio e a cons-
trução civil. O vereador é autor da
lei nº 1790, de 1999, que instituiu
a comemoração no Calendário
Oficial de Santos.

Para finalizar a cerimônia,
José Duarte declarou que “a nossa
terra natal não é só de portugue-
ses, mas também de todos os que
são portugueses de coração”. A-
pós a solenidade, os presentes par-
ticiparam de um Porto de Honra.

JoséDuartedeAlmeidaAlves
Pres.CentroCulturalPortuguês

Dr. José Ricardo Tremura
AdvogadoeJuízdeDireitoapos.



FESTA DO SANTOINHO 2010
Duas comemorações em uma só festa

Duas festas tradicionalíssimas aconteceram simultaneamente
no dia 26 de junho, na sede social do Centro Cultural Português. A Festa
do Santoinho, típica nessa época do ano, dividiu a atenção do público
com a comemoração do 49º aniversário do Rancho Folclórico Verde
Gaio.

A casa estava lotada, com aproximadamente 350 pessoas muito
animadas com as atrações da noite. A alegria começou com a apresen-
tação da Banda do Santoinho, que fez muitos convidados dançarem.
Com músicas tradicionais e próprias para o entretenimento, a festa ini-
ciou com muita descontração, entusiasmo e vivacidade.

O Rancho Folclórico Verde Gaio entrou ao som da Marcha do
Santoinho, com os tradicionais arcos, que lembram a Festa de Santo
Antonio, característica de Lisboa. O grupo mostrou todo o seu brilho e
encanto, com danças vigorosas, sorrisos contagiantes e cantares vi-
brantes.

O ponto auge da festa foi o ‘Parabéns a você’ cantado ao rancho
em comemoração a mais um ano de existência. O momento contou com
a participação de José Duarte de Almeida Alves, Maria de Fátima Perei-
ra Alves, Alberto Barreiros, Miriam Morgado, Armênio Mendes, Celeste
Mendes, Manuel Caldas, Maria do Céu, Alberto de Pinho e Vânia Seixas.
Nesta oportunidade, o grupo homenageou algumas pessoas que sem-
pre estão dispostas a contribuir para a evolução do Verde Gaio. O ex-
presidente do Centro Português de Santos, Alberto Barreiros, recebeu
uma placa em agradecimento a todo apoio prestado durante a sua
gestão na antiga entidade. José Duarte, presidente do Centro Cultural
Português, e sempre amigo do rancho, também foi homenageado com
uma placa que agradece o amor dedicado à manutenção do folclore
português no país. Maria do Céu e Manuel Caldas receberam uma ho-
menagem pela constante generosidade dedicada ao grupo. Maria de
Fátima e Miriam Morgado receberam um ramalhete de flores, entregue
por componentes do Verde Gaio.

O cônsul honorário de Portugal em Santos, Armênio Mendes,
afirmou estar animado com os 50 anos do Rancho Folclórico e demons-
trou interesse em organizar um belo aniversário em 2011, além de
programar boas viagens ao grupo. Também presente na comemoração,
a secretária de turismo de Santos, Vânia Seixas, igualmente se compro-
meteu a organizar algo no próximo aniversário do Verde Gaio.

As tradições portuguesas não ficaram apenas nas atrações ar-
tísticas, a culinária também seguiu a linha das refeições lusitanas. Os
presentes puderam apreciar sardinha, batatas, caldo verde, frango além
de doces portugueses e vinho.

Andressa Gonzalez

ANUNCIE VOCÊ TAMBÉM NO MAIS NOVO JORNAL DA COMUNIDADE
PORTUGUESADABAIXADASANTISTA.CENTROCULTURAL PORTUGUÊS.

LIGUE JÁ: 3238-5433 / 8118-2086
e saiba também como fazer o seu


