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AS LAS LAS LAS LAS LUUUUUZES DO NAZES DO NAZES DO NAZES DO NAZES DO NATTTTTALALALALAL

Que elas tragam

muita saúde, paz

e prosperidade à

todos os sócios

e amigos.

É o que deseja toda

a diretoria do

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊS

FELIZ ANO NOVOFELIZ ANO NOVOFELIZ ANO NOVOFELIZ ANO NOVOFELIZ ANO NOVO
Um 2016 de muitas realizações e saúde.

São os votos de toda a diretoria.

FESTFESTFESTFESTFESTA DO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOSA DO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOSA DO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOSA DO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOSA DO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS
DO RANCHO FOLCLÓRICO VERDE GAIODO RANCHO FOLCLÓRICO VERDE GAIODO RANCHO FOLCLÓRICO VERDE GAIODO RANCHO FOLCLÓRICO VERDE GAIODO RANCHO FOLCLÓRICO VERDE GAIO

Veja neste jor-

nal, tudo o que acon-

teceu, na festa de 54

anos de aniversário

de um dos mais tradi-

cionais ranchos fol-

clóricos de Santos, o

Verde Gaio, do Cen-

tro Cultural Portu-

guês.

ELEIÇÕES DO ELEIÇÕES DO ELEIÇÕES DO ELEIÇÕES DO ELEIÇÕES DO CONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHOCONSELHO
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERADELIBERATIVO NO TIVO NO TIVO NO TIVO NO TIVO NO CENTROCENTROCENTROCENTROCENTRO

CULCULCULCULCULTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊS

Todas as informações, de mais uma elei-

ção no Centro Cultural Português, para o

Conselho Deliberativo mandato 2016/2021.
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CALENDÁRIOCALENDÁRIOCALENDÁRIOCALENDÁRIOCALENDÁRIO
DE FESTDE FESTDE FESTDE FESTDE FESTASASASASAS

20162016201620162016
Acompanhe,

todas as atividades

festivas do Centro

Cultural Português

para o ano de 2016.

Marque já na

sua agenda, para

não deixar de faltar

a nenhuma delas.
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José DuarteJosé DuarteJosé DuarteJosé DuarteJosé Duarte
de Almeidade Almeidade Almeidade Almeidade Almeida     AlvesAlvesAlvesAlvesAlves

O ano de 2015, para
o Centro Cultural Português
foi um ano cheio de eventos
e festas. Começando pelo
mês de março que tivemos
na sede social, a Festa das
Vindimas, que como todos
sabem, nos faz lembrar de to-
do o trabalho da colheita das
uvas, nas aldeias de Portugal.

No mês de abril, foi
a vez da sede cultural, ser
palco de um show interna-
cional. “Tocando Portugal,
um recital quase um Doc”,
encenado em Portugal, e em
quase toda a Europa, África
chegando aqui em abril. Tra-
ta-se, de um documentário
sobre Portugal, com depoi-
mentos de moradores, com
uma música instrumental da
melhor qualidade, ao vivo.

Em junho foi a vez,
do Dia de Portugal com a
solenidade oficial na sede
cultural e a Festa Portugal no
Centro Histórico de Santos.
Tivemos, na sede cultural a
tradicional Festa do Santoi-
nho, que nos remete à Via-
na do Castelo.

Em agosto, foi a vez
da Festa da Tainha, organi-
zada pelo R.F. Verde Gaio.

Já no mês de novem-
bro, foi a vez da Festa de ani-
versário de 54 anos do Ran-
cho Folclórico Verde Gaio.

O nosso grupo este ano
fez várias apresentações, em
Santos, na praia, no morro do
São Bento, na igreja da Pom-
péia, na igreja da Aparecida, na
despedida da Nossa Senhora de
Fátima na Igreja Coração de
Maria, em São Paulo e até
mesmo em Curitiba.

O Orfeão do CCP
também fez várias apresen-
tações em Santos, em São
Paulo e outras cidades.

Foram ainda realiza-
dos importantes melhora-
mentos em nossa sede Soci-
al e Cultural.

Programamos para o
ano de 2016,  mais  festas  e

Grupo RGrupo RGrupo RGrupo RGrupo Rosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninho
Dia 04 de novembro,

o Centro Cultural Português,
grande parceiro do Grupo
Rosmaninho, abriu seu salão
social para que acontecesse
o Chá Beneficente de Natal.

Uma tarde de
muita descontração, em que
os presentes se deliciaram com
o lanche servido e se encanta-
ram com as prendas, artigos de
cama, mesa e banho cujas pin-
turas e bordados foram feitos
com o carinho e dedicação das
senhoras do Rosmaninho.

Para fechar o ano
com chave de ouro, no dia
16 de dezembro, os assistidos
foram recebidos com muito
amor nas dependências do
Centro Cultural Português
para um lanche que já está

se tornando tradição.
A tarde de confrater-

nização foi animada com a
apresentação do Orfeão do
Centro Cultural, que trouxe
a alegria das canções de Na-
tal portuguesas e encantou a
todos. Comandado pela ma-
estrina Cleide Abreu, o Orfe-
ão preparou carinhosa sur-
presa para o Rosmaninho,
emocionando a todos os pre-
sentes (foto). Foram momen-
tos de muita alegria que evo-
caram no coração de todos
não somente o querido Por-
tugal, como também a beleza
do nascimento de Jesus.

Chega o “recesso”
de final de ano, mas o Ros-
maninho não para! Já estão
sendo preparados os eventos

para 2016, e o primeiro será
o Chá Beneficente, dia 17 de
fevereiro. Também o almoço
“Pousada da Saudade”, para
os  idosos  dos  asilos  e  casas
de repouso, será dia 20 de
março, Domingo de Ramos.

Escola PEscola PEscola PEscola PEscola Portuguesaortuguesaortuguesaortuguesaortuguesa
A Escola Portuguesa

- Educação Infantil, funda-
da em 24 de julho de 1921,
na cidade de Santos é uma
entidade civil de educação
sem fins lucrativos.

A Escola, produto do
entusiasmo de um grupo de
cidadãos portugueses, foi
criada com a “finalidade di-
fundir a instrução desde a
tenra idade”. Neste período
abrigava alunos, na sua ma-
ioria, filhos de cidadãos por-
tugueses da cidade.

Funcionando em se-
de própria, à Rua 7 de Se-
tembro n. 79, mantém uma
média anual de matrículas
de 110 alunos. Em 1986, re-
presentantes da comunidade
luso-brasileira decidiram
reabrir o estabelecimento,
assumindo sua direção, com
os seguintes objetivos:
1) Executar atividades visan-
do à educação infantil esco-
lar e atividades voltadas para
a cultura, convívio social e
o respeito as crianças e aos
adolescentes de comprovada
carência (necessidade), como
alicerce para a formação de
crianças e adolescentes sau-
dáveis; 2) Agremiar o maior
número de brasileiros e por-
tugueses; 3) Aculturar peda-

gogicamente todos que nela
tiverem matriculados; 4)
Manter na instituição os pa-
vilhões nacionais do Brasil e
de Portugal; 5) Fazer respei-
tar as datas históricas dos
dois países; 6) Alimentar
todos os alunos matriculados
nos respectivos cursos, quan-
do em tempo de aulas.

Nesta fase, a Escola
Portuguesa passou a atender,
exclusivamente, crianças ca-
rentes, com idades entre três
e seis anos, residentes nas
áreas do Paquetá, Vila No-
va, Mercado, Centro e Mon-
te Serrat.

A Escola conta com
110 alunos. Além de educa-
ção pré-escolar gratuita, os
alunos recebem alimentação,

uniformes de verão e inver-
no, material escolar e aulas
de informática educativa.

A Escola conta hoje,
com professores experientes e
qualificados, passando às cri-
anças não só o conhecimento,
mas também, compartilhando
o seu carinho constante.

A Escola é suportada
por mantenedores da comu-
nidade Luso-brasileira em
parceria com a Prefeitura
Municipal de Santos e super-
visionada pela Secretaria
Municipal de Educação
(SEDUC).

A atual Diretoria
Mantenedora assumiu em
Fevereiro de 2015 para uma
gestão de 2 anos, cuja dire-
toria é assim composta:

Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: José  Augusto
do Rosário, Vice-Presiden-Vice-Presiden-Vice-Presiden-Vice-Presiden-Vice-Presiden-
te:te:te:te:te: José Camelo Cunha,
Primeiro Secretário:Primeiro Secretário:Primeiro Secretário:Primeiro Secretário:Primeiro Secretário:
Alexandre Ramos Antunes,
Segundo Secretário:Segundo Secretário:Segundo Secretário:Segundo Secretário:Segundo Secretário:
Paulo Affonso Galati Murat
Filho, PPPPPrimeirrimeirrimeirrimeirrimeiro To To To To Tesourei-esourei-esourei-esourei-esourei-
rrrrro:o:o:o:o: Custódio Tavares Bar-
reiros, Segundo TSegundo TSegundo TSegundo TSegundo Tesou-esou-esou-esou-esou-
reiro:reiro:reiro:reiro:reiro: Luciano Duarte dos
Santos, Primeiro DiretorPrimeiro DiretorPrimeiro DiretorPrimeiro DiretorPrimeiro Diretor
de Patrimôniode Patrimôniode Patrimôniode Patrimôniode Patrimônio: Antonio J
oaquim F. Leal, SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo
Diretor de PatrimônioDiretor de PatrimônioDiretor de PatrimônioDiretor de PatrimônioDiretor de Patrimônio:
Paulo Eduardo Mauá.

“Acreditamos na Cul-
tura como forma delineado-
ra de cidadania e de inclusão
social. Acreditamos que pode-
mos fomentar a educação na
tenra idade para termos no
futuro melhores cidadãos,
além disso, formar cidadãos
mais disciplinados, orientados,
capacitados, com uma visão
de vida diferente, ampla, pois
todos os fatores e situações
que ele viverá na Escola lhe
darão um suporte para o futu-
ro” declara o Presidente.

Mais informações e
fotos por favor consultar o
FB: https://www.facebook.
com/escolaportuguesasantos
ou o site http: //www.escola
portuguesa.com.br.

Alunas da Escola Portuguesa, orgulhosas de seus desenhos

Outros eventos virão,
sempre voltados ao objetivo
de amparo ao idoso carente.

O Grupo Rosmaninho
liderado por Celeste Mendes,
agradece a todos e deseja Feliz
Natal e Feliz Ano Novo.

mais eventos e contamos
com a presença e o apoio
de todos os amigos, sócios,
simpatizantes e do público
amigo que sempre nos tem

prestigiado.
Também para 2016,

aguardamos ansiosamente a
obtenção do AVCB do Corpo
de Bombeiros, para que pos-

samos inaugurar o nosso tão
bonito e sonhado Teatro.

Agora que o ano está
se despedindo, desejo a todos
que neste Natal o amor e a es-

perança aqueçam seus corações
e que o Ano Novo vos traga
grandes alegrias, realizações e
muitas felicidades! Feliz Natal
e um próspero Ano Novo!
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Os sócios presentes na eleição dos membros ao Conselho Deliberativo do Centro Cultural Português

Presidida pelo presi-
dente do Conselho Delibe-
rativo do Centro Cultural
Português, Alberto Barreiros,
no dia 14 de dezembro,
deu-se início a mais uma elei-
ção, que elegeria, mais 1/3
dos conselheiros do Centro
Cultural Português por mais
seis anos.

Na mesa estavam o
presidente da diretoria exe-
cutiva, José Duarte de Al-
meida Alves, Alberto Bar-
reiros presidente do Conse-
lho Deliberativo e Alberto
Barduco, 1º Secretário do
Centro Cultural Português.

Tudo ocorreu de for-
ma bem tranquila, onde Al-
berto Barreiros, deu início
aos trabalhos e a leitura foi
feita pelo secretário.

Esta reunião, foi bem
importante, pois tratou-se de
assuntos pertinentes à Enti-
dade e suas atividades festi-
vas, que serão ampliadas em
2016, com novos eventos,
como declarou o presidente
José Duarte de Almeida Al-
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ves repondendo à um sócio
presente.

Em janeiro de 2016,
em data ainda ser definida,
teremos a eleição, para a Di-
retoria Executiva para o biê-
nio 2016/2018.

Todos os detalhes, po-
derão ser acompanhados, na
próxima edição deste jornal.

Veja como ficou no
quadro os novos conselhei-
ros do Centro Cultural Por-
tuguês.

Homenagem no ConsuladoHomenagem no ConsuladoHomenagem no ConsuladoHomenagem no ConsuladoHomenagem no Consulado
de Pde Pde Pde Pde Portugal de São Portugal de São Portugal de São Portugal de São Portugal de São Pauloauloauloauloaulo

Como ocorre anual-
mente, o Consulado Geral de
Portugal em São Paulo, pro-
moveu um encontro na Sala
Fernando Pessoa do Consu-
lado Geral, para homenage-
ar seus funcionários.

O evento homenage-
ia os funcionários consulares
que mais se destacaram no
ano.

Dentre eles estava Jo-
sé Augusto do Rosário, do
Consulado Honorário de
Portugal em Santos, que rece-
beu o prêmio das mãos da
Sra. Chanceler Maria Fernan-
da Miranda.

José Augusto do Ro-
sário justifica dizendo “Esta
premiação é entregue aos
funcionários que mais se
destacaram no exercício de
suas funções durante o ano,
no entanto quero comparti-
lhar com a minha excelente
equipe do Consulado, pois
ela faz parte do sucesso que
nosso posto vem obtendo e
portanto, também merecedo-
ra da homenagem.

Quero também agra-

decer a companhia dos Co-
mendadores José Duarte de
Almeida Alves e Vasco de
Frias Monteiro que tiveram
a gentileza de me acom-
panhar na sessão de outorga
do prêmio, numa clara de-
monstração de confiança e
reconhecimento ao nosso
trabalho.”

José Augusto, gestor do Consulado Honorário de Portugal
em Santos, recebe o prêmio com muito orgulho

Anuncie no jornal
do Centro Cultural

Português
Ligue já

3238-5433 ou
98118-2086

Nosso teatroNosso teatroNosso teatroNosso teatroNosso teatro

O teatro, como todos
sabem, logo estará liberado
para sua utilização.

Está tudo pronto co-
mo som, luzes, poltronas,
enfim, tudo o que um gran-
de teatro merece ter.

Teatro da sede cultural do Centro Cultural Português

A ideia é que em
2016, a comunidade luso-bra-
sileira e a cidade de Santos,
tenham mais um local para
seus eventos culturais, como
peças de teatro e musicais.

Vamos aguardar.



Mais um ano de vi-
da para o Rancho Folclórico
Verde Gaio. No dia 14 de
novembro o grupo celebrou
54 anos de existência. Na
ocasião os componentes do
rancho estrearam duas novas
danças: a entrada ‘Cana Ver-
de de Gandra de Ponte de
Lima’ e o vira livre ‘Fui à serra
apanhar lenha’.

O rancho preparou
uma festa diferente para os
convidados. A outra novi-
dade foi a trilha sonora va-
riada escolhida para come-
morar a data. A dupla Mar-
cos Victor e Vera Lúcia ani-
maram a festa com samba,
bolero e tcha tcha tcha. A
atual ensaiadora do grupo,
Maria Lúcia de Freitas, afirma
que o objetivo do grupo foi
inovar nessa festa. “Resolve-
mos mudar o formato da fes-
ta para o público aproveitar
uma noite diferente. A nossa
ideia foi preparar um reper-
tório de vira livre diferencia-
do para atrair o público e
todos sentirem vontade de
voltar na próxima festa”.

O aniversário contou
com um público de 300 pes-
soas bastante animadas.  Pa-

Anuncie no jornal do
Centro Cultural Português

Ligue já e reserve seu espaço
3238-5433 ou 98118-2086

VVVVVerde Gaio: 54 anos de históriaerde Gaio: 54 anos de históriaerde Gaio: 54 anos de históriaerde Gaio: 54 anos de históriaerde Gaio: 54 anos de história
ra o presidente do Centro
Cultural Português, José Du-
arte de Almeida Alves, o
Verde Gaio é o braço forte
da entidade e mora no cora-
ção de todos. “É um grupo
muito unido e todo o públi-
co que comparece às festas
fica encantado com as dan-
ças, os cantares, a postura e
a dedicação dos componen-
tes. O grupo tem grande
tradição e incentiva os mais
novos para, no futuro pró-
ximo, participar também.” E
Duarte reforça a importân-
cia da continuidade desse
trabalho: “É um desafio
grande manter as tradições
vivas. O legado está sendo
preservado e devemos lem-
brar que a juventude serão
os mentores de amanhã. É
preciso preservar as tradições
e para isso precisamos envol-
ver as crianças.”

Para o cônsul hono-
rário de Portugal em Santos
Armênio Mendes é sempre
bom prestigiar o Verde Gaio.
“Eu admiro as pessoas que
se dedicam ao folclore por-
tuguês, que vivem essa cul-
tura e deixam a chama ace-
sa  para  a  comunidade  por-

na dedicação, na abnega-
ção. Quem participa do fol-
clore faz isso porque gosta e

O público presente vibra com muita emoção, na entrada do Rancho Folclórico Verde Gaio
que agradece sua manifestação de carinho, na festa de seu aniversário

O presidente do Centro Cultural Português José Duarte de Almeida Alves, ladeado pelo diretor
Augusto Dias, o cônsul honorário de Portugal em Santos Com. Armênio Mendes, com o
conselheiro do Centro Cultural Português, Mário Bastos. E o momento mais esperado,

os parabéns ao R.F. Verde Gaio e seus 54 anos de existência

nós prestigiamos todo esse
esforço e trabalho.”
Texto: Andressa Gonzalez

tuguesa. O comprometimen-
to não é apenas na apresen-
tação é também nos ensaios,

Calendário 2016 de atividades festivas do CentrCalendário 2016 de atividades festivas do CentrCalendário 2016 de atividades festivas do CentrCalendário 2016 de atividades festivas do CentrCalendário 2016 de atividades festivas do Centro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês
As datas podem sofrer alterações. Confirme a data das festas pelos telefones 3234-9395 (sede social) e 3219-3079 (sede cultural).

ANIVERSÁRIO DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS - DIA 20 DE FEVEREIRO
FESTA DAS VINDIMAS - DIA 12 DE MARÇO
JANTAR DANÇANTE -  DIA 14 DE MAIO
SOLENIDADE DIA DE PORTUGAL - DIA 10 DE JUNHO
FESTA DO SANTOINHO E 55º ANIVERSÁRIO DO R.F. VERDE GAIO - DIA 25 DE JUNHO
JANTAR DANÇANTE - DIA 06 DE AGOSTO
FESTA DA PRIMAVERA/MORANGO - DIA 17 DE SETEMBRO
FESTIVAL DO FOLCLORE - DIA 29 DE OUTUBRO


