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Veja como foi a Festa das Vindimas na sede social do Centro Cultural Português

EVENTOS DO GRUPO ROSMANINHOEVENTOS DO GRUPO ROSMANINHOEVENTOS DO GRUPO ROSMANINHOEVENTOS DO GRUPO ROSMANINHOEVENTOS DO GRUPO ROSMANINHO

Tudo sobre o Chá Beneficente e a Pousada da Saudade

Ronaldo Andrade

TOCTOCTOCTOCTOCANDO PORANDO PORANDO PORANDO PORANDO PORTUGALTUGALTUGALTUGALTUGAL
    Dia 17 de
abril, às 20:30
horas, no salão
Camoniano do
CCP, o Conselho
da Comunidade
Luso Brasileira de
São Paulo em
parceria com o
Centro Cultural
Português e com
promoção do
Consulado Ho-
norário de Por-
tugal em Santos,
orgulhosamente
convidam para o
concerto “Tocan-
do Portugal - re-
cital quase um
Doc” em come-
moração do Dia da Comunidade Luso-Brasileira, co-
memorado dia 22 de abril. O convite acima será dis-
tribuído, para quem até o dia 15, confirmar sua pre-
sença pelo e-mail centroculturalportugues@hotmail.
com ou pelo telefone 3219-3079. São 200 convites.

Saiba mais detalhes sobre este espetáculo único,
internacional e imperdível na página 2 deste jornal.



O Grupo Rosmani-
nho realizou dia 11 de mar-
ço seu Chá Beneficente, pri-
meiro evento deste ano de
2015, e também o primei-
ro da nova Diretoria, sob a
dinâmica presidência de Ce-
leste Veríssimo Mendes.

O Chá aconteceu na
sede social do Centro Cul-
tural Português, a quem o
Rosmaninho agradece a
inestimável colaboração,
neste e em outros eventos.

O salão se encheu
de alegria trazida por mais
de 350 convidadas  que,
além de se deliciarem com
o lanche servido, concor-
reram às prendas prepara-
das com muito carinho pe-
las senhoras do Grupo.

Chá Beneficente do RChá Beneficente do RChá Beneficente do RChá Beneficente do RChá Beneficente do Rosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninho

As diretoras do Rosmaninho, com sua
presidente Celeste Mendes

O salão da sede social ficou lotado para o
chá beneficente do Grupo Rosmaninho

O Rosmaninho lem-
bra que, assim como os de-
mais eventos que organiza,
o resultado deste Chá se
destina a assistência dos ido-
sos amparados pelo Gru-
po,  bem  como  à  realiza-

ção do tradicional Almoço
Pousada da Saudade, onde
idosos internos em institui-
ções da região são recebi-
dos com muita alegria. que
aconteceu dia 29 de mar-
ço, veja abaixo.

Almoço dos idosos - PAlmoço dos idosos - PAlmoço dos idosos - PAlmoço dos idosos - PAlmoço dos idosos - Pousada da Saudadeousada da Saudadeousada da Saudadeousada da Saudadeousada da Saudade

O salão de festas do
Centro Cultural Português
mais uma vez se iluminou
com a alegria do sorriso
dos mais de 150 idosos re-
cepcionados pelo Grupo
Rosmaninho em seu tradi-
cional almoço de Páscoa,
a “Pousada da Saudade”.

Neste ano a festa
aconteceu no dia 29 de
março e, como era o Do-
mingo de Ramos cada par-
ticipante recebeu um rami-
nho de oliveira, abençoa-
do, que as diretoras cari-
nhosamente colocaram jun-
to a cada lugar nas mesas.

Participaram do al-
moço os idosos acolhidos
pela Associação São Vicen-
te de Paulo de Guarujá, As-
sociação São Vicente de Pau-

lo de Santos, Casa do Sol,
Lar Evangélico, Lar Mãezi-
nha Joana, Lar Vicentino, Lar
de Amparo Vovó Walquí-
ria, e os assistidos do Grupo
Rosmaninho. Todos eles,
bem como os convidados
eles, puderam saborear um
delicioso almoço e viver
momentos de alegria e
descontração. O Rancho
Folclórico Verde Gaio, que
sempre colabora de forma
inestimável com este even-
to, mais uma vez trouxe
com muita animação a mú-
sica, as danças e o colorido
dos trajes típicos portugue-
ses para encantar a todos.
Os idosos e os convidados
puderam também dançar
ao som da tocata do Verde
Gaio  em  clima  de  alegre

confraternização.
A diretoria do Ros-

maninho, tendo à frente
Celeste Veríssimo Mendes,
se empenhou com muita
alegria para proporcionar
momentos de alegria a estas
pessoas tão especiais que,
mesmo acumulando a
grande experiência de mui-
tos anos de vida, se mos-
traram enternecidas ao re-
ceber o mimo, em forma
de ovo de Páscoa, oferta-
do pelo Grupo.

Para que este evento
pudesse acontecer, além
dos recursos oriundos dos
eventos que promove, o
Rosmaninho recebeu im-
portante colaboração de
pessoas e empresas, às quais
imensamente agradece. São

O salão do CCP, ficou pequeno para tanta alegria e animação

Para 2015 o Rosma-
ninho já tem programa-
dos, além da Pousada da
Saudade, a Noite da Pizza,
o Desfile de Modas e o Chá
Beneficente de Natal, cujas
datas serão oportunamente

divulgadas aqui mesmo.
A presidente Celeste

e toda a sua diretoria agra-
decem a todas as  pessoas
que colaboram com a or-
ganização do Chá e quem
conosco nesta tarde..

Ronaldo Andrade

elas o Centro Cultural Por-
tuguês e o Rancho Folcló-
rico Verde Gaio, Sra. Ce-
leste Mendes, Casa Natal,
Casa Santa Marta, Empó-
rio Porãozinho, Floricul-
tura Gardênia, Grupo Sa-
tel, Laticínios Marcelo, S.
Roberto Riccioti, Sorvetes

Kascão, Supermercados Al-
deias, Supermercados Va-
randas.

No próximo dia  21
de maio o Rosmaninho  rea-
lizará novo evento, sua Noi-
te da Pizza, cuja renda rever-
terá ao trabalho assistencial em
prol do idoso carente.
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Dia 17, às 20:30

horas no salão  Camonia-
no na sede cultural do CCP,
se realizará o espetáculo
“Tocando Portugal”, um
recital quase um Doc é o
nome do concerto multi-
mídia, concebido e inter-
pretado pelo grupo “Ru-
mos Ensemble”. Inovador

e ambicioso, este projeto
reúne uma seleção de mú-
sica tradicional de dez re-
giões portuguesas, arranja-
das para trio de violino,
clarinete e piano; a proje-
ção de filmes inéditos de
cada região, evocando a
beleza e riqueza natural e
arquitetônica do nosso  pa-

ís;  depoimentos de perso-
nalidades de proeminência
regional, nacional e interna-
cional, naturais de cada re-
gião. As regiões destacadas
serão: Algarve, Alente-jo,
Lisboa, Ribatejo, Beiras,
Porto, Minho, Trás-os-Mon-
tes, Açores, e Madeira.

O objetivo deste es-

petáculo é desvendar paisa-
gens, cidades, bairros, mo-
numentos, danças, costumes
e pessoas, potenciando e re-
forçando a memória e a
identidade coletiva do nos-
so povo, cuja história se con-
funde com a história das su-
as ruas, bairros, monumen-
tos  e  cidades.  Sob  a  égide

do seu próprio nome,
“Rumos Ensemble” levará
Portugal ao Mundo.

E não esqueçam,
confirmem sua presença
pelo centroculturalportu
gues@hotmail.com ou
3219-3079, pois os luga-
res são limitados. Temos
200 convites disponíveis.



O público presente acompanhou com muita atenção o show

O Rancho Folclóri-
co Verde Gaio transmitiu
muita energia e alegria na
apresentação do último
dia 22 de março na Asso-
ciação Cultural Rancho
Folclórico Vilas de Portu-
gal, em São Paulo. Com
danças vibrantes, o grupo
foi bastante aplaudido pe-
los participantes da festivi-
dade. O público inclusive
pediu bis. A pedido dos
espectadores, o diretor de
Relações Públicas, Wagner
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Herrera, pediu para o Ver-
de Gaio repetir a dança Fa-

do Rusga, bastante marcan-
te pela troca de olhares dos

casais, pela agilidade e, nes-
te dia, pela performance do

pequeno Dudu – que re-
cebeu elogios da plateia.

VVVVVerde Gaio se apresenta em umerde Gaio se apresenta em umerde Gaio se apresenta em umerde Gaio se apresenta em umerde Gaio se apresenta em um
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Com o belíssimo ce-
nário do mar e do sol irra-
diando o dia, o calendá-
rio de 2015 do Verde Gaio
foi iniciado nas Tendas de
Verão, na praia de Santos.

No dia 18 de janei-
ro, o grupo animou a Ten-
da 1 com duas horas de
apresentação. Para envol-
ver ainda mais o público,
o rancho realizou o tradi-
cional vira-livre, marca re-
gistrada do Verde Gaio, e
o farnel, com azeitonas,
tremoços e vinho.

Agenda do RAgenda do RAgenda do RAgenda do RAgenda do Rancho Fancho Fancho Fancho Fancho Folclóricoolclóricoolclóricoolclóricoolclórico
VVVVVerde Gaio para 2015erde Gaio para 2015erde Gaio para 2015erde Gaio para 2015erde Gaio para 2015

13/05-  MORRO DO SÃO BENTO- Paroquia N.
Senhora da Assunção – DIA DE NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA
30/05- IGREJA DA APARECIDA- FESTA
PORTUGUESA
13/06- IGREJA DA POMPÉIA – FESTA PORTUGUESA
27/06 – FESTA DO SANTOINHO - CENTRO
CULTURAL PORTUGUÊS
04-5/07-  7º Festival de Folclore Português de Curitiba
- MEMORIAL– CURITIBA
22/08 – TRADICIONAL FESTA DA TAINHA
24/10 -  FESTA VERDE GAIO

A seguir os locais e datas, onde o R.F. Verde
Gaio, fará suas apresentações neste ano:

FESTFESTFESTFESTFESTA DO SA DO SA DO SA DO SA DO SANTOINHO 2015 - DIA 27 DE JUNHOANTOINHO 2015 - DIA 27 DE JUNHOANTOINHO 2015 - DIA 27 DE JUNHOANTOINHO 2015 - DIA 27 DE JUNHOANTOINHO 2015 - DIA 27 DE JUNHO
A Festa do Santoinho é uma das festas mais tradicio-

nais e aguardadas do Centro Cultural Português.
O sucesso se deve a lembrança dos festejos da

cidade portuguesa Viana do Castelo, que o CCP repro-
duz em seu salão.

Teremos frango assado, sardinha portuguesa,
caldo verde, pão e claro a presença do R.F. Verde Gaio.

Esta foto é como fica a sede social do CCP, neste
dia. Completamente lotado e todo decorado. Não dei-
xe para a última hora.

Garanta já o seu lugar, o de seus amigos e de sua
família, na mais tradicional festa do C.C.P.

Anote na sua agenda. Dia 27 de junho, às 20:00
hs., sábado, na av. Ana Costa, 290, tel.: 3234-939.
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Qual português não
gosta das famosas e tradi-
cionais vindimas? A colhei-
ta da uva na parreira, o
pisar do fruto no lagar e o
farnel com vinho, pão,
tremoços e azeitonas – tra-
dicionalmente lusitanos – fi-
zeram da  Festa das Vindi-
mas do Centro Cultural
Português um momento
de retorno às origens. A
grande festa lusa é uma das
mais conhecidas e, como
tantas outras, marcada por
alegria, confraternização e
união.

Com a típica fartura
das mesas lusíadas, o
compartilhar do alimento
no farnel é um dos itens
que retrata a hospitalidade
característica dos portu-
gueses – um povo conhe-
cido pela receptividade,
pelo entretenimento e pela
farta culinária.

Com a casa lotada,
todos os presentes pude-
ram vivenciar as tradições.
A parreira foi montada no
palco para ser vista por to-
dos do salão. Logo na en-
trada do Verde Gaio, as
escadas já foram posicio-
nadas junto à parreira para
a colheita das uvas em
cestos de vime.

Em cima do palco,

Vindimas é marcada por alegria e receptividadeVindimas é marcada por alegria e receptividadeVindimas é marcada por alegria e receptividadeVindimas é marcada por alegria e receptividadeVindimas é marcada por alegria e receptividade

as moças estenderam uma
toalha para a realização do
farnel e integrantes do gru-
po começaram a bailar.
Logo, diversos convida-
dos estavam fotografando

e dançando juntamente
com os componentes. Até
os netos do presidente José
Duarte de Almeida Alves,
João Vitor e Pedro Paulo,
entraram em cena e partici-

param do pisar das uvas. O
mais novo, Luiz Felipe, fi-
cou observando a brinca-
deira ao lado do lagar.

A receptividade do
clube também foi eviden-
ciada pela presença de
uma ex-integrante do
Rancho Mirim, do antigo
Centro Português de San-
tos, e também de ex-com-
ponentes do Rancho
Folclórico Verde Gaio que

prestigiaram a festividade
no dia 7 de março. A oca-
sião também foi a reestre-
ia de antigos componen-
tes: Mariana Ferrão e Edu-
ardo Cabeça, que retor-
nou ao grupo com a es-
posa, Regina, e os dois fi-
lhos, Luiz e Giovana.

Andressa
Gonzalez

O salão da sede social do Centro Cultural Português
estava lotado para a Festa das Vindimas

Todos os convidados puderam dançar ao som
da tocata do rancho Folclórico Verde Gaio

Uma das partes do show mais aguardadas: o farnel, onde todos
os convidados podem se servir com vinho, pão e tremoços

A pisa da uva também chamou a atenção principalmente
das crianças que estavam na Festa das Vindimas


