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UMA NOITE EM PORTUGAL

O Rancho Folclórico Verde Gaio que se apresentou na festa Uma Noite em Portugal.
Veja como foi na edição deste jornal.

RETROSPECTIVA 2014

Confira neste jornal, o que aconteceu neste ano em eventos e nas apresentações do Rancho Folclórico
Verde Gaio, Coral Orfeão do Centro Cultural Português e o Grupo Filantrópico Rosmaninho

Melissa



PALAVRA DO
PRESIDENTE

2014 foi um ano de mui-
tas atividades em festas e even-
tos em geral para o Centro Cul-
tural Português.

Tivemos grandes festasco-
mo a Festa da Vindima no mês
de março, onde é  feita uma pe-

JOSÉ DUARTE DE ALMEIDA ALVES

quena reprodução da colheita da
uva para a fabricação do vinho
em Portugal.

A Festa do Santoinho, que
é motivo de muito orgulho para
todos nós aconteceu em junho.
Com o salão todo decorado e
sempre lotado, nos leva à Viana
do Castelo, mais precisamente
no Arraial de Santoinho com mui-
ta comida e dança típica, apre-
sentada pelo nosso Rancho Fol-
clórico Verde Gaio.

No dia 10 de junho, foram
feitas homenagens em razão do
Dia de Portugal, Camões e das
Comunidades Portuguesas. No
salão Camoniano da sede cultural
do Centro Cultural Português, ti-
vemos uma solenidade oficial, e
na Câmara Municipal de Santos,

houve também uma cerimônia
em homenagem à data.

Na sede social do Centro
Cultural Português, tivemos a
transmissão dos jogos de Portugal
na Copa do Mundo.

Como todo ano na Praça
Mauá, foi realizada a Festa Dia
de Portugal, que foi transferida
para julho, em razão da Copa do
Mundo. Esta festa já faz parte do
calendário da cidade, onde du-
rante todo dia grupos típicos por-
tugueses, mostram sua música e
dança, além de comidas típicas
com a renda revertida para a Es-
cola Portuguesa.

Em agosto, foi realizada a
Festa da Tainha, organizada pelo
Rancho Folclórico Verde Gaio.

Neste ano, o departamen-

to cultural do CCP, que tem como
diretor José Octavio de Souza, or-
ganizou uma belíssima apresen-
tação, no Teatro Guarany. O coral
do CCP se apresentou com outros
corais. Ele também participa de
muitos eventos do CCP e fora dele
como coral convidado.

Para finalizar as festas do
Centro Cultural Português, em no-
vembro realizou-se na sede social,
a Festa Uma Noite em Portugal,
com  a  apresentação  do  Rancho
Folclórico Verde Gaio, presente em
todos nossos eventos.

Além de todas estas festas
e eventos, durante o ano de 2014,
o Grupo Rosmaninho sempre par-
ticipa com suas reuniões no salão
social do CCP, para seus impor-
tantes eventos beneficentes.

O GRUPO ROSMANINHO E O ANO DE 2014

Os eventos de 2014, todos
em prol do idoso carente, se ini-
ciaram em 13 de março, com o
esperado Chá Beneficente, co-
mo sempre um sucesso.

Logo em seguida aconte-
ceu o almoço “Pousada da Sauda-
de”, oferecido aos idosos internos
em diversas instituições da Baixa-
da Santista e aos assistidos do
Rosmaninho, totalizando 196
idosos, mais os acompanhantes,
em alegre convívio com os dema-
is convidados. Neste evento, a
apresentação  do Rancho Folcló-
rico Verde Gaio, trazendo  como
sempre a alegria da música e
dança portuguesas para todos os
presentes.

No dia 27 de julho o Ros-
maninho participou das comemo-
rações do Dia de Portugal, na
Praça Mauá, este ano com as co-
memorações deslocadas da data
original (10 de junho), devido à
realização da Copa do Mundo de
Futebol.  As senhoras do grupo
estiveram por todo aquele do-
mingo, chuvoso mas de corações
calorosos, alegremente traba-
lhando em um espaço que lhes
foi cedido para a venda de lem-
branças de Portugal, tais como
bonés, chaveiros, toalhas de me-
sa, cachecóis, sendo mais uma
vez a renda revertida à assistên-
cia dos idosos amparados pela
entidade, atualmente em núme-
ro de 26 idosos portugueses.

Estes assistidos recebem
mensalmente, consoante suas ne-

cessidades individuais, cestas de
alimentos ou cestas básicas, me-
dicamentos e fraldas geriátricas.

O Grupo Rosmaninho rea-
lizou no dia 12 de novembro seu
segundo Chá Beneficente de
Natal, evento que já tem tudo pa-
ra se tornar tradicional. Muita
animação, um lanche delicioso,
e as prendas elaboradas com o
carinho de sempre pelas associa-

Outro importante mo-
mento do Centro Cultural Portu-
guês  neste ano, foram as conclu-
sões das obras de restauro da se-
de cultural, incluindo seu teatro
que muito orgulha seu presiden-
te e toda a diretoria do CCP. Apro-
veito para salientar a importante
participação do diretor Augusto
Dias, que desde o início acompa-
nhou de perto toda e execução
dos trabalhos, principalmente do
teatro.

Que em 2015, possamos,
fazer muito mais e será um gran-
de ano, pois teremos a reinaugu-
ração do novíssimo teatro do
Centro Cultural Português

Um Feliz Natal e um prós-
pero ano novo a todos os sócios e
amigos do CCP.

das do Rosmaninho, fizeram a
alegria das 350 pessoas que par-
ticiparam, colaborando assim
com a obra assistencial do grupo.

As atividades de 2014 se
encerraram com o lanche de Na-
tal para os assistidos, em meados
de dezembro, onde eles recebem
presentes e uma cesta de alimen-
tos de época, e sempre uma pe-
quena surpresa para animar a tar-

de. Este ano foio Orfeão do Cen-
tro Cultural Português, trazen-
do as lembranças destes portu-
gueses com lindas canções de sua
terra natal.

O Rosmaninho reconhece
aqui  a importante colaboração de
tantas pessoas que ao longo do ano
ajudaram com doações, divulga-
ção e trabalho, e com muito ca-
rinho agradece o apoio do Centro

ALGUNS MOMENTOS DO GRUPO ROSMANINHO DURANTE 2014

O tradicional almoço dos idosos - Pousada da Saudade

Cultural Português, entidade onde
encontra o espaço para sua sede,
e que apóia todas as atividades de
uma forma inestimável.

E em 2015, continuaremos
a contar com o apoio de todos pa-
ra os eventos do Grupo Filantró-
pico Rosmaninho.

Silvia Helena
Secretária do Rosmaninho

Uma das tardes beneficentes organizadas pelo Grupo. Um de seus
maiores sucessos, acontecendo duas ou três vezes por ano e sempre

com o salão social do Centro Cultural Português lotado

O encontro dos corais no teatro Guarany em agosto. A entrada foi
uma lata de leite em pó, para os trabalhos do Grupo Rosmaninho.

Na foto a presidente Sra. Maria de Fátima Pereira Alves



VERDE GAIO SE DESPEDE DE 2014 COM 19 APRESENTAÇÕES
Diferentes estilos de festas

e eventos fizeram parte do calen-
dário de apresentações do Ran-
cho Folclórico Verde Gaio em
2014. Entre a programação é pos-
sível citar apresentações nas Ten-
das de Verão, na praia de Santos;
participação em festas de entida-
des coirmãs; festas particulares;
festivais de folclore; Dia de Portu-
gal; festa das nações; interação
com escolas de samba e, certa-
mente, festas promovidas pelo
Centro Cultural Português.

Ao todo, o grupo realizou
19 apresentações sendo seis em
festividades no Centro Cultural. Os
eventos na entidade foram mar-
cados pelo grande público que
sempre acompanha a trajetória
do Verde Gaio. Muita animação,
alegria, comidas, bebidas, doces
típicos, música e dança são as ca-
racterísticas marcantes desses
eventos. Além das decorações
criativas que os componentes do
Verde Gaio sempre se empenham
em preparar cuidadosamente pa-
ra surpreender o público.

Este ano, o destaque ficou
para a Festa do Santoinho. Na
ocasião os integrantes do rancho
se inspiraram em toda a atmos-
fera que viveram na festa portu-
guesa no Minho, em 2013. O gru-
po construiu novos arcos para as
danças e criou um grande arco
de entrada para o salão, que cha-
mou a atenção de todos os pre-
sentes.

Para a diretora do grupo,
Ana Maria Pereira Gonzalez, o
ano de 2014 foi positivo. “Fize-
mos diversas apresentações e ti-
vemos um bom trabalho desen-
volvido pelo ensaiador Jorge Ma-
nuel, com a inclusão de novas
músicas ao repertório. O ponto
alto foi o presente de 12 trajes
de lavradeira, dado pelo grande
incentivador do Verde Gaio, o vi-
ce-presidente do Conselho Deli-
rativo, Armênio Mendes. Parte
dos trajes já estão conosco”. Ana
Maria complementa que “as fes-
tas sempre são do agrado do pú-
blico que prestigia o Verde Gaio e
o carro chefe é a Festa da Tainha”.

Para as festas na entida-
de, os convites podem ser adqui-
ridos na secretaria da sede social

O Orfeão do Centro Cul-
tural Português tem uma carrei-
ra curta, porém, cheia de suces-
sos. Podemos contar entre tan-
tos a linda apresentação na Pina-
coteca Benedito Calixto, em 26
de janeiro de 2011, dia do ani-
versário da cidade.

Um grande sucesso no
Centro do Professorado Paulista
em São Paulo, a maravilhosa
apresentação na Casa de Portu-
gal, também em São Paulo.

O Auto de Natal na nossa
sede cultural que emocionou a
todos com músicas natalinas por-
tuguesas.

Seus componentes são
dedicados e apaixonados pelo
que fazem. Atualmente, fazem
parte 30 pessoas.

Neste ano, tive que me
ausentar,  mas Marcos Victor me
substituiu à altura e o Orfeão
continuou sua trajetória com a
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(Av. Ana Costa, 290) ou na sede
cultural (Av. Amador Bueno,
188). Para mais informações, en-
tre em contato pelos telefones
3234-6503 ou 3219-3079.

Textos destamatéria
e da página 4:

Andressa Gonzalez

CORAL ORFEÃO DO CENTRO CULTURAL
PORTUGUÊS - RETROSPECTIVA

O R.F. Verde Gaio na Festa da Vindima em fevereiro

Festa do Santoinho em maio e abaixo, a Festa da Tainha em agosto

Confira a agenda preliminar
do Rancho para 2015

18/01 – Santos Verão – Tenda 1.
29/03 – Almoço da Pousada,
do Grupo Rosmaninho –
Centro Cultural Português.
04/04 – Festa das Vindimas –
Centro Cultural Português.
27/06 – Festa do Santoinho –
Centro Cultural Português.
15/08 – Festa da Tainha –
Centro Cultural Português.

apresentação na Praça Mauá no
Festival Português.

Fizemos várias apresenta-
ções terminando com o Museu de
Arte Sacra e no Clube Tricanas de
Coimbra, onde o público ficou ex-
tasiado com tanta beleza musical.

Terminamos o ano com
uma confraternização com seus
coralistas, demonstrando todo o
amor e carinho entre todos.

Agradecemos ao Centro
Cultural Português na pessoa de seu
presidente José Duarte de Almeida
Alves e, em especial, nosso diretor
cultural José Octavio de Souza que
não mediu esforços para nos ajudar
e, também, ao Rancho Folclórico
que sempre que solicitado, nos
atendeu com precisão.

A todos, que nos prestigia-
ram, desejamos um Santo  Natal
e um Feliz Ano Novo.

Maestrina Cleide de Abreu Dobarrio

O Coral Orfeão do Centro Cultural Português finalizando suas
apresentações do ano em dezembo no Clube Tricanas de Coimbra



UMA NOITE EM PORTUGAL É MARCADA POR HOMENAGEM
DO VERDE GAIO À DIRETORIA

Para encerrar o calendário
de festas de 2014, o Rancho Fol-
clórico Verde Gaio promoveu a
festa Uma Noite em Portugal, no
dia 22 de novembro, na sede so-
cial do Centro Cultural Português.
Com mais de 250 pessoas, a festa
contou com muita música e dan-
ça especialmente para todos os
presentes, com a preparação de
um grande vira-livre feito pela
tocata.

Durante a apresentação
folclórica, o rancho prestou uma
homenagem surpresa ao presi-
dente da casa, José Duarte de Al-
meida Alves; ao diretor social,
Vasco de Frias Monteiro e ao vice-
presidente do Conselho Delibera-
tivo, Armênio Mendes (que rece-
beu a homenagem posterior-
mente pois não estava presente
no evento). O reconhecimento
aconteceu em razão do incessan-
te apoio para a terceira digressão
a Portugal que aconteceu em ju-
lho/agosto de 2013. Cada um dos
homenageados recebeu um ál-
bum de fotografias que mostra
um resumo de toda a experiência
em terras portuguesas e uma
mensagem especial de agradeci-
mento. As respectivas esposas
foram delicadamente presentea-
das com flores.

Em seu discurso, Duarte
afirmou que teve a oportunida-
de de acompanhar os componen-
tes nesta turnê e se orgulhou
muito pelo exemplo que todos
deram de educação, civismo e
empenho por uma causa. “Todas
as pessoas com quem conversei
em Portugal relataram ficar en-

cantados com a educação de to-
dos. O Terras de Cambra nos re-
cebeu de braços abertos e espe-
ro que, quando eles vierem ao
Brasil, nós consigamos fazer ao
menos um pouco do que eles fi-
zeram por nós”. Duarte afirmou
também que o Verde Gaio faz
parte da vida e da história do
Centro Cultural: “Os jovens se de-
dicam e têm amor incondicional

Homenagem do Verde Gaio por Ana Maria diretora, ao presidente José Duarte,
presidente do Conselho Com. Armênio Mendes e ao diretor Vasco F. Monteiro

R.F. Verde Gaio se apresenta na festa Uma Noite em Portugal

pela cultura portuguesa sem ga-
nhar nada em troca. Isso me in-
centiva e me motiva cada vez
mais a continuar presidindo essa
casa”. E complementou: “A ami-
zade que temos na diretoria tam-
bém é algo tão agradável e difi-
cilmente vemos isso acontecer
em outros locais. Agradeço mui-
to aos associados, diretores, con-
selheiros e ao grupo”.

ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES DO ANO

O Rancho Folclórico Verde
Gaio não se cansa e se mantém
ativo durante todo o ano. As
últimas apresentações acontece-
ram em São Paulo, a convite de
grupos coirmãos. Como marca
registrada, o Verde Gaio se apre-
sentou com alegria e músicas vi-
brantes de diversas regiões de
Portugal.

No dia 30 de novembro, o
rancho participou do festival de

folclore e da comemoração do
34º aniversário do Arouca São
Paulo  Clube juntamente com
mais quatro grupos que divulgam
a cultura lusitana. Nesta ocasião,
o Verde Gaio foi recebeu uma
lembrança do grupo anfitrião.

Já no dia 7 de dezembro,
o evento que contou com a parti-
cipação do Verde Gaio foi o 26º
aniversário do Rancho Folclórico
Pedro Homem de Melo.

O Rancho Folclórico Verde Gaio que se apresentou em São Paulo no festival de
folclore  e 34º aniversário do Arouca São Paulo clube com direito a presente

e no 26º aniversário do R.F. Pedro Homem de Melo
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Wallacy Andrade


