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ENCONTRO COM A MODA DOENCONTRO COM A MODA DOENCONTRO COM A MODA DOENCONTRO COM A MODA DOENCONTRO COM A MODA DO
GRUPO DE APOIO AO PRESIDENTE - GAPGRUPO DE APOIO AO PRESIDENTE - GAPGRUPO DE APOIO AO PRESIDENTE - GAPGRUPO DE APOIO AO PRESIDENTE - GAPGRUPO DE APOIO AO PRESIDENTE - GAP

Veja nesta edição, tudo sobre o primeiro desfile de modas

do GAP - Grupo de Apoio ao Presidente com renda revertida

para o GALP - Grupo Amigo do Lar Pobre

CCCCCALENDÁRIO DE ALENDÁRIO DE ALENDÁRIO DE ALENDÁRIO DE ALENDÁRIO DE FESTFESTFESTFESTFESTAS E AS E AS E AS E AS E EVENTOS 2017EVENTOS 2017EVENTOS 2017EVENTOS 2017EVENTOS 2017
Confira nesta edição, as datas das festas e eventos

do Centro Cultural Português, GAP e R.F. Verde Gaio
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A tarde de 09 de no-
vembro marcou mais uma
realização do Grupo Rosma-
ninho, o já tradicional Chá
Beneficente de Natal, even-
to que tal como os demais
promovidos pelo Grupo, vi-
sa angariar recursos para a
assistência ao idoso.

Assim, novamente as
portas do salão social do
Centro Cultural Português
foram abertas para receber
os convidados que, em meio
a muita alegria e descontra-
ção, puderam concorrer às
prendas preparadas com to-
do esmero pelas senhoras do
Rosmaninho. Dentre as lin-
díssimas prendas, destaca-
ram-se as toalhas de Natal
portuguesas, doadas por
diretoras do Grupo, bem co-
mo os livros de culinária de
autoria de Dona Lídia Lafe-
mina, que carinhosamente
ofertou alguns exemplares.

O Rosmaninho agra-
dece ao Centro Cultural Por-
tuguês e a todos que contri-
buíram para o sucesso do
evento, e deseja a todos um
Natal feliz e abençoado, pre-
núncio de que o ano de
2017 seja pleno de paz e
alegria.

Grupo RGrupo RGrupo RGrupo RGrupo Rosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninho

O tradicional Chá Beneficente de Natal do
Grupo Filantrópico Rosmaninho foi um sucesso

PPPPPalavra doalavra doalavra doalavra doalavra do
PPPPPresidenteresidenteresidenteresidenteresidente

José DuarteJosé DuarteJosé DuarteJosé DuarteJosé Duarte     dedededede
AlmeidaAlmeidaAlmeidaAlmeidaAlmeida     AlvesAlvesAlvesAlvesAlves

Folclórico Verde Gaio, onde
foram apresentados os novos
trajes de Viana do Castelo,
oferecidos pelo Cônsul Ho-
norário Com. Armênio Men-
des e sua esposa Sra Celeste
Mendes.

Em Julho, o Rancho
Verde Gaio se apresentou no
Centro Português de Marin-
gá, em uma apresentação
que emocionou a todos,
além de fazer  outras  apre-
sentações durante todo o
ano. 

Nosso coral Orfeão
do Centro Cultural Portu-
guês, que representa tão
bem nossa entidade, sempre
presente nos principais mo-
mentos, fez várias apresen-
tações. 

Em setembro retor-
namos com a Festa do Mo-
rango,que por mais de dez
anos, estava fora do calen-
dário. 

Em outubro, o Verde
Gaio, teve a honra de parti-
cipar de um evento histórico.
A comemoração dos 100
anos da Vila Belmiro, com o
jogo Santos X Benfica, que
teve a participação de Ro-
berto Leal, onde o Verde
Gaio, dançou no gramado. 

Outra boa notícia, o
teatro da sede cultural, será
finalmente liberado para
eventos em 2017, sendo ma-
is um ponto de cultura para
toda a comunidade da Bai-
xada Santista e muito especi-
almente para os nossos asso-
ciados e  toda a comunidade
luso brasileira.

Aproveito a oportu-
nidade para agradecer  pelo
o apoio e empenho de toda
a diretoria e Conselho Deli-
berativo do Centro Cultural
Português, do GAP, associa-
dos, funcionários e colabora-
dores, fazendo votos para
que nossa entidade continue
a caminhar ainda mais forta-
lecida, com  a realização de
muitos eventos e com muita
união.
 Bem Hajam!

FELIZ NATAL E 
PRÓSPERO ANO NOVO
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É o que deseja o Grupo Rosmaninho
para todos seus

amigos e colaboradores

Chegamos ao final
de mais um ano! Um ano
de muitos eventos, muitas
festas realizadas, sempre com
o apoio da minha diretoria,
do GAP e de alguns colabo-
radores que muito reconhe-
cidamente agradeço.

Gostaria de começar
destacando a criação do
GAP - Grupo de Apoio à Pre-
sidência, que tem como ob-
jetivo o maior entrosamento
entre as pessoas e melhor de-
senvolvimento social e cul-
tural do Centro Cultural Por-
tuguês, além de seus even-
tos beneficentes, onde par-
te de sua arrecadação se des-
tina para ajudar algumas en-
tidades filantrópicas. 

Dentre as festas reali-
zadas, tivemos em março a
Festa das Vindimas. 

Em abril, recebemos
em visita oficial, S. Excelência
Secretário de Estado para as
Comunidades Portuguesas,
Dr. José Luis Carneiro com
sua comitiva formada por S.
Excelência Embaixador de
Portugal em Brasília, Dr. Fran-
cisco Ribeiro Telles e o Côn-
sul Geral de Portugal em São
Paulo Dr. Paulo Lourenço.

Destaco o jantar
dançante de maio, onde foi
apresentada a diretoria para
o biênio 2016/2017. 

Em junho, a tradicio-
nal solenidade do Dia de
Portugal de Camões e das Co-
munidades Portuguesas no
salão camoniano da sede cul-
tural onde fomos brindados
com uma magnífica palestra
alusiva à data, proferida pelo
Sr. Dr. João Batista de Olivei-
ra. Também estivemos presen-
tes na edição da Festa do Dia
de Portugal, no Centro His-
tórico de Santos. 

Neste mesmo mês,
foi a vez da tradicional Festa
do Santoinho, comemoran-
do  os  55  anos  do  Rancho
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Encontro com a Moda do GAPEncontro com a Moda do GAPEncontro com a Moda do GAPEncontro com a Moda do GAPEncontro com a Moda do GAP

O palestrante João Batista de Oliveira com o presidente do
Centro Cultural Portugal, José Duarte de Almeida Alves

No dia 26 de novem-
[bro transcorreu mais uma tarde
beneficente organizada pelo
GAP no belíssimo Salão Camo-
niano do Centro Cultural Por-
tuguês, intitulando-se: “1º En-
contro com a Moda”, cuja enti-
dade favorecida foi  o GALP -
Grupo Amigo do Lar Pobre.

Neste evento pude-
mos ter além do desfile de mo-
das, dois números de dança.

Dando início ao even-
to, contamos com a presença
da Companhia de Dança do
Fundo Social Solidário, com a
coreografia “Dança do Carim-
bó” sob a direção de Miriam
Carbonaro, a qual aproveita-
mos para agradecer seu total
apoio e carinho para com o
Centro Cultural Português ao
longo desses anos.

No intervalo dos des-
files apresentaram-se o casal
Juliana Pires e Allan Tavares,
que nos proporcionaram um
belíssimo espetáculo de dança.
Os dançarinos e coreógrafos
são proprietários do Studio de
Dança AJ de São Vicente.

O primeiro desfile foi
masculino e coordenado por
Lúcia Santos, onde participa-
ram os jovens Jonas, Hum-
berto, Rafael, Gabriel, Pedro,
Eduardo e Luiz, integrantes
do Rancho Folclórico Verde
Gaio, rapazes amadores ensa-
iados por Miriam Carbonaro.

E por fim o belíssimo
desfile de modas by ROVIDA,
comandado por Rosangela
Cardoso, a qual também dei-
xamos nossos agradcimentos,
ao longo desses anos. E assim
terminava esta tarde com
chave de ouro, onde o públi-
co pôde apreciar belíssimas,
abrilhantado por belíssimas
modelos muito aplaudidas.

Aproveitamos para
agradecer todos os colabora-
dores, pois sem eles, nada seria
possível: Mira Bolsas, Stiletto,
Tania Dias  -  consultora  Mary

As modelos que fizeram um belíssimo trabalho
no 1º Encontro com a Moda do GAP

Ao centro, a presidente do GAP Sra. Maria de Fátima
Pereira Alves ladeada por sua diretoria

Fotos: Márcio Possani

A presidente do GAP e diretoria, com o presidente do
Centro Cultural Português José Duarte de Almeida Alves

A performance de dança no Encontro com a Moda, teve
uma boa aceitação pelo público presente

As modelos e os jovens do Rancho Folclórico Verde Gaio, se apresentam no desfile

Kay, Arnaldo Pereira, Drica Di-
as - fotógrafa, Floricultura Gar-
dênia,  Ótica  Santista,  Flores

Mania, Bruno Duarte, Helena
Fraga, Simone Quintas, Marcos
Victor, Programa Andréa Sam-

paio, Programa Portugal e sua
Gente, GALP pela parceria no
evento e a todos os diretores

que tornaram possível a reali-
zação de mais uma tarde bene-
ficente. Bem Hajam!



Natal e fim de ano em PNatal e fim de ano em PNatal e fim de ano em PNatal e fim de ano em PNatal e fim de ano em Portugalortugalortugalortugalortugal

Um dos países mais
belos para se passar o NatalNatalNatalNatalNatal
e o fim de ano é Pe o fim de ano é Pe o fim de ano é Pe o fim de ano é Pe o fim de ano é Portu-ortu-ortu-ortu-ortu-
ga l .  ga l .  ga l .  ga l .  ga l .  Porque Portugal? Por
vários motivos, pelo clima,
pela gastronomia ímpar, pe-
las tradições, pelo povo hos-
pitaleiro, pelas belezas natu-
rais, e por ser uma época re-
almente mágica em todo o
país. Em Portugal, a noite de
Natal é celebrada em uma
farta ceia (ou consoada) com
um bom bacalhau, con-
jugado com outras iguarias
portuguesas, bons vinhos, e
sobremesas conventuais in-
comparáveis. As carnes ver-
melhas podem ser degusta-
das no dia de Natal, acom-
panhada também de bons
vinhos e sobremesas típicas.
O Bolo Rei ou o Bolo Rainha
não podem faltar, são pareci-
dos com a Colomba Pascal,
é um tipo de pão com frutas
saborosissimo e que encanta
turistas de todo o mundo.

As tradições não pa-
ram por aí, a noite do dia
24 de dezembro, todos se
dirigem às igrejas para cele-
bração da santa missa em fa-
mília. Em algumas cidades
após a celebração da santa
missa, faz-se uma grande fo-
gueira junto a igreja que ser-
ve para aquecer as pessoas
que alí se reunem para se
cumprimentarem pela noite
feliz. Em algumas cidades há
grupos de crianças a visi-
tarem cada casa e a canta-
rem músicas natalinas.

Em algumas localida-

des a troca de prendas só é
realizada no Dia de Reis, mas
em quase todos os lugares, a
prenda de Natal é mesmo
trocada na noite de Natal. O
presépio está presente em
quase todos os lares, e as casas
são enfeitadas com ramos de
azevinho, o pai Natal tam-
bém é uma figura querida, e
enfeita salas e alpendres.

A passagem de ano
em Portugal conta com a
queima de fogos de artifícios,
e a mais tradicional queima
realiza-se na Ilha da Madeira,
onde os fogos podem ser
avistados há quilómetros
dedistância, desde o mar. Em
Portugal também há supers-

tições, dizem que as 12 bada-
ladas da meia-noite devemos
comer 12 uvas passas, e para
cada uma delas fazer um pe-
dido. Também há o famoso
bate panelas, onde os mora-
dores saem as ruas e batem
tampas de panelas com o
objetivo de atrair boa sorte
e espantar as más energias.

Prepare-se porque es-
tá época do ano faz muito frio,
e em algumas regiões ao norte
de Portugal como Bragança,
Viseu, Serra da Estrela e outras
localidades da região, costuma
nevar; o que acaba por pro-
porcionar uma atmosfera na-
talina encantadora.

Fonte: Blog de viagens

Anuncie aqui
você

também
3238-5433
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FFFFFestas e eventos do GAPestas e eventos do GAPestas e eventos do GAPestas e eventos do GAPestas e eventos do GAP, V, V, V, V, Verdeerdeerdeerdeerde

Gaio e CentrGaio e CentrGaio e CentrGaio e CentrGaio e Centro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês

Vejam abaixo, todas as datas das festas e eventos
do Centro Cultural Português, Rancho Folclórico Verde
Gaio e do GAP - Grupo de Apoio ao Presidente.

Favor sempre confirmar as datas através do
telefone 3234-9395 ou 3234-6503.

P  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  OP  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  OP  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  OP  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  OP  R  O  G  R  A  M  A  Ç  Ã  O

11/0211/0211/0211/0211/02- FESTA DAS VINDIMAS - R.FR.FR.FR.FR.F. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO

0000066666/0/0/0/0/055555-- JANTAR DANÇANTE  - CCPCCPCCPCCPCCP

10/0510/0510/0510/0510/05- TARDE DA SOLIDARIEDADE – GAPGAPGAPGAPGAP

10/0610/0610/0610/0610/06- COMEMORAÇÃO DO DIA PORTUGAL - CCPCCPCCPCCPCCP

11/0611/0611/0611/0611/06     - FESTA DO DIA DE PORTUGAL

24/06 24/06 24/06 24/06 24/06 - SANTOINHO E ANIVERSÁRIO VERDE GAIO

05/0805/0805/0805/0805/08 - FESTIVAL DO FOLCLORE – VERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIO

12/0812/0812/0812/0812/08- JANTAR - CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊS

23/0923/0923/0923/0923/09 – FESTA DO MORANGO - R.FR.FR.FR.FR.F. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO

04/1004/1004/1004/1004/10 – TARDE DA SOLIDARIEDADE - GAPGAPGAPGAPGAP

11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 - FESTA - R.FR.FR.FR.FR.F. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO. VERDE GAIO


