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Após anos de expectativa, o teatro da sede cultural é reinaugurado, com a orquestra sinfônica de Santos, a exemplo de como foi em sua inauguração em 1908
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Teatro Arménio Mendes, assim é chamado após a recuperação deste espaço no centenário edifício do Centro Cultural Português, cuja cerimónia
de reinauguração do pretérito
dia 1 de dezembro foi o palco
para a homenagem póstuma ao
grande amigo da Comunidade e
do Centro e incontornável empreendedor santista Armênio
Mendes
Dentre os presentes à
sessão solene, que celebrou também os 122 anos do Centro Português, hoje Centro Cultural
Português após fusão com a Sociedade União Portuguesa,
estavam o Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas,
Dr. José Luis Carneiro, Embaixador de Portugal no Brasil Dr
Jorge Cabral, o Embaixador de
Assuntos Consulares de Portugal Embaixador Júlio Vilela,
o Cônsul Geral de São Paulo,
Dr. Paulo Lourenço, o Cõnsul
Adjunto de Portugal em São
Paulo Dr. Hugo Gravanita, o
Deputado da Assembléia da
República Portuguesa pelo círculo fora da Europa Dr. Carlos
Páscoa, o Vice-Governador do
Estado de São Paulo Dr. Márcio
França, o Secretário dos Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo, Dr. Edmur
Mesquita, o Prefeito de Santos
Dr. Paulo Barbosa e demais autoridades.
O apresentador da noite, Douglas Gonçalves, destacou um pouco da vida do Comendador Armênio Mendes.
Nascido em Chão de Couce
Portugal em 2 de agosto de
1944, aos 18 anos desembarcou
no porto de Santos e na bagagem trazia ferramentas de marcenaria e muita vontade de vencer. Seu primeiro trabalho, foi
uma oficina de bicicletas e um
estacionamento 24 horas, para
os trabalhadores que utilizavam este transporte na época.
Armênio Mendes teve três filhos
e sete netos e se orgulhou de
ter deixado um legado de
trabalho para eles.
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Foi ato de memória ao benfeitor da comunidade

A projeção da imagem de
Armênio Mendes, recepcionou
a todos, logo na entrada

A solenidade de reinauguração do teatro Armênio Mendes, recebeu muitas autoridades e um grande público

O presidente do Centro
Cultural Português, comendador José Duarte Almeida Alves, visivelmente emocionado,
disse que depois de muitos percalços para a reinauguração do
Teatro, “pudemos contar também com o empenho da comunidade portuguesa de Santos e
da região e além, é claro com o
grande amigo” Comendador
Armênio Mendes por todo seu
apoio no decorrer de todo o
processo. Referiu ainda que,
“além de se sentir com o dever
cumprido, afinal o que muito
projetamos, enfim está entregue. Agradeceu também, ao Prefeito Dr. Paulo Barbosa, que
sempre apoiou a comunidade
em seus pedidos e todas as
autoridades portuguesas e locais, presentes à solenidade,
como o Vice-Governador Márcio França, destacando também
o apoio do Embaixador em
Brasília Jorge Cabral, o CônsulGeral de São Paulo Paulo
Lourenço de o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Dr. José Luis Carneiro.

José Luís Carneiro.
Durante a solenidade,
foi entregue aos filhos de Armênio Mendes, uma réplica da
placa descerrada no teatro: “este teatro em sua reforma e reinauguração, homenageia o Senhor Comendador Armênio
Mendes, “in memorium”. Paulo
Mendes, em representação da famíla, disse aos presentes que
estava triste por o pai não estar
presente, mas ao mesmo tempo
feliz, por tudo estar acontecendo de forma tão bela.
O Embaixador de Portugal Dr. Jorge Cabral, em sua
palavra, lembrou das obras filantrópicas de Armênio Mendes e
deixou palavras de carinho a população luso-brasileira da região
pela sua dedicação e que, por
esta razão, o governo português tem um profundo agradecimento a todos.
Já o Prefeito de Santos
Paulo Barbosa, lembrou da história de Armênio Mendes, como suas obras espalhadas pela
cidade, de sua maneira visionária, trazendo o progresso por

onde passou.
O Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
Dr. José Luis Carneiro deixou
palavras de muita confiança no
futuro, revelando que os serviços consulares de Santos vão
continuar da mesma forma que
era feito pelo Cônsul Honorário Armênio Mendes, numa
forma de, assim, tambem o homenagear. E melhor, o consulado honorário de Portugal
em Santos será transformado
em um escritório consular e
passará a fazer parte da estrutura consular do país, confirmou.
Após todos os pronunciamentos das autoridades, deuse início a apresentação especial da Orquestra Sinfônica de
Santos, sob a regência de Luiz
Gustavo Petrin, executando duas obras do compositor português Carlos Seixas.
Logo após a apresentação da Orquestra Sinfônica de
Santos, todos os convidados, se
dirigiram ao Salão Camoniano,
no andar superior da sede cultu-

Placas que foram inauguradas
no momento da solenidade
e ficam ao fundo do teatro

ral, para um coquetel e também
para mais uma homenagem,
desta vez do Governo de Portugal para o Centro Cultural
Português. O presidente José
Duarte de Almeida Alves, recebeu a placa de Mérito das Comunidades, pelos relevantes
trabalhos para a comunidade
portuguesa da região.
Na página ao lado,
alguns momentos de um momento histórico, para o Centro Cultural Português.
O teatro Armênio
Mendes.
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O reinaugurado Teatro
Armênio Mendes tem sua história que é oportuno lembrar, para
aferir como chegou até esta cerimônia histórica da reinauguração.
Assim, O Real Centro
Português iniciou suas atividades com a fundação da Escola
“João de Deus” que ensinava o
curso primário, dança, arte dramática, francês, esgrima e música.
Com início das aulas de
arte dramática, acentuou-se a
paixão pelo teatro, o que levou
o Real Centro Português a fundar em 2/5/1899 a Corporação
Cênica.

O movimento teatral era
de tal relevância que já contava
do projeto da sede social uma sala de espetáculos. O “Salão Teatro” do Real Centro Português
foi solenemente inaugurado em
12/ 04/ 1908.
O Real Centro teve o privilégio de encenar a peça “Com
amor não se brinca” de autoria
do ilustre santista Dr. Epitácio Pessoa, o qual compareceu a peça
em 12/03/1922.
Não menos marcante foi
o sucesso das peças do teatrólogo português, Júlio Dantas que
teve suas obras encenadas no palco do Real Centro Português

destacando-se: Passos de Vieira,
A Severa, A Ceia dos Cardeais,
Outono em Flor, Rosas de Todo
Ano.
Inúmeras peças teatrais
foram encenadas de autores de renome.
O Salão Teatro passou
por uma reforma que começou
em 1951 e terminou em 13/10/
1956, quando ampliou o salão
construindo-se um moderno
palco com todos os requisitos
necessários para a apresentação de
peças teatrais, shows e exibições
cinematográficas, tornando-se
uma das mais confortáveis casas
teatrais de Santos na época.

Júlio Dantas foi o nome
escolhido para a excelente sala
de espetáculos no ano de 1966.
Fazem parte da história
do Teatro Júlio Dantas grandes
festivais de teatro amador. Vários
festivais foram feitos em conjunto
com a secretaria municipal de
cultura e outros órgãos de teatro
amador, em que a Corporação
Cênica alcançou a projeção
merecida.
Com o passar dos anos o
Centro Português passa por dificuldades financeiras e a solução
encontrada foi alugar o salão
teatro em 4/12/1979 para a
empresa cinematográfica Hawai

Ltda. e empresa de cinema de
Santos o que perdurou por mais de 15 anos.
O fato gerou uma série de problemas chegando a
decadência quando tornou-se
um espaço para ex-bição de
filmes de baixa categoria.
Dá-se inicio, então, a
uma ação judicial para a posse
do salão teatro, posse essa
ocorrida judicialmente em 11/
04/1994 mas com a entrega das
chaves somente em 28/01/1995
na presença do então presidente José Duarte de Almeida Alves
e do diretor jurídico Dr. José
Carlos Otero Quaresma.

Mais alguns momentos da festa de reinauguração do teatro Armênio Mendes

Início da apresentação da Orquestra Sinfônica de Santos

Os convidados da noite, confraternizam-se em coquetel

O Secretário de Estado das
Comunidades das Comunidades
Portuuguesas, Dr. José Luis
Carneiro e ao fundo, o
Embaixador de Portugal
Dr. Jorge Cabral

O prefeito de Santos, Dr. Paulo
Alexandre Barbosa e o vice
governador Dr. Márcio França

Os filhos de Armênio Mendes, Paulo, Alex e Carina recebem uma
réplica, da mesma placa inaugurada no teatro

O Centro Cultural Português, através do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, Dr. José Luis Carneiro, recebe a Placa de Mérito
das Comunidades, oferecida a seu presidente José Duarte de Almeida Alves
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Patrimônio do
Centro Cultural
Português para
toda a comunidade

O presidente José Duarte de Almeida Alves, com autoridades
portuguesas e integrantes do R.F. Verde Gaio

O deputado da Assembléia
da República Portuguesa,
pelo círculo fora da
Europa, Carlos Páscoa

O Cônsul Geral de São Paulo,
Dr. Paulo Lourenço,
Jornal do Centro Cultural Português Nº 34 - Ano VIII - Out./Dez. 2017
Gráfica: Demar Gráfica. Diagramação e anúncios: Caldeira: 3238-5433
Jornalista Responsável: Melissa Caldeira - Mtb. 34.419. Colaboradora: Andressa Gonzalez

Palavra do
Presidente

José Duarte de
Almeida Alves
A inauguração do nosso Teatro foi um momento importante para todos nós, portugueses e brasileiros.
O Centro Cultural Português, fundado há 122 anos como Real Centro Português, inaugurou este espaço em 1908 com
a presença da Orquestra Sinfônica de Santos e agora, com a mesma Orquestra Sinfônica de Santos, reinauguramos este Teatro,
dando a ele o nome de um grande homem, um grande português: Arménio Mendes.
A minha primeira palavra vai para a nossa diretoria,
para Grupo de Apoio ao Presidente, Conselho Deliberativo e
associados cujo empenho nunca regateado fez possível sonhar
e a obra nascer.
A reinauguração do Teatro Armênio Mendes é um sonho que nasceu após s concretização do primeiro sonho, que
foi recuperar este belo edifício,
no seu Centenário em 1995, que
hoje constitui o ex-libris da Co-

munidade, que muito nos prestigia.
À Comunidade e aqueles
sem exceção que me acompanharam nestes sonhos, com carinho, amizade e trabalho a minha sincera gratidão.
Ao nosso eterno Presidente Armênio, de cuja companhia a vida nos tirou há cerca
de dois meses. Foram décadas
de convívio e amizade mútuas.
Difícil e impossível poder explicar esse sentimento e a falta desse insubstituível amigo de todas
as horas, sempre de trato simples, sempre disponível, sempre
com uma palavra amiga e carinhosa.
Ninguém mais do que
eu queria que essa homenagem
fosse feita diretamente a ele, e
assim estava programamado,
não fossem os inúmeros percalços que tivemos no caminho.
Para a comunidade lusobrasileira da região, assim como,
para o Centro Cultural Português, que tinha Armênio Mendes como seu Presidente do
Conselho Deliberativo, esse
grande homem era muito mais
do que um amigo e grande
benfeitor, haja vista sua disposição em ajudar a todos que o
procuravam, não só os portugueses.
Ele ajudava a todos sem
qualquer interesse, e fazia questão de não demonstrar que ajudava, mas nós, que convivíamos com ele, sabíamos disso.

Nossa entidade deve
muito a ele, que com amor e dedicação que lhe eram peculiares
por muitas vezes adquiriu trajes
para o nosso Rancho Folclórico
Verde Gaio, e patrocinou a viagem do Rancho a Portugal, e
com muito entusiasmo participou, incentivou e muito colaborou para que esta obra fosse concluída.
Por esta razão, dedicamos à Família do saudoso Armênio esta merecida homenagem,
inaugurando aquele espaço
com o nome de Teatro Armênio
Men-des.
O nosso sentimento vai
para a Celeste e os filhos Paulo,
Alex e Carina, cuja dor acompanhamos. A dedicação do nosso
Armênio à Comunidade e a todas
as nossas causas foi grande e um
exemplo que deixoubem enraizado na família Mendes, herdeira
desse nobre legado de espírito
luso.
Também, o nosso agradecimento para as autoridade
santistas, na pessoa do Prefeito
Paulo Barbosa, que sempre tem
acolhido as nossas iniciativas e
nos cuida como irmãos.
A decisão do Governador do Estado de São Paulo de
estar presente, oficialmente representado do seu Vice Dr. Márcio França, é uma honra que marcou este evento solene e ficará
na memória da Comunidade, reforçando as boas relações que
sempre nos enriqueceram.

Os nossos sinceros
agradecimentos para o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. Joé Luís
Carneiro, Sr. Embaixador e Portugal em Brasília Jorge Cabral,
Sr. Diretor Geral dos Assuntos
Consulares e Embaixador Júlio
Vilela, Sr Cônsul Geral de São
Paulo, Paulo Lopes Lourenço e
Sr. Deputado da Assembleia da

República de Portugal Carlos
Páscoa , cuja presença no ato
solene da reinauguração do Teatro e Homenagem póstuma ao
nosso grande benfeitor Armênio Mendes representa muito para a Comunidade, que se sentiu
assim acarinhada pelo nosso país
de origem, a que sempre estamos ligados.
Bem Hajam!

Festa da P
rimavera
Primavera

O convidado R.F. da Casa de Portugal de Campinas

Com o início da primavera, o Centro Cultural Português
promoveu no dia 23 de setembro, a Festa da Primavera, e teve
como convidado especial o Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Campinas, com seu presidente José dos Santos Antônio
e o diretor de folclore Pedro Pinto Peixoto.
O nosso Rancho Folclórico Verde Gaio, esteve presente
e recepcionaram com grande satisfação, o Rancho co-irmão de
Campinas, para um dia de festa em nossa Entidade.
Um Grupo muito alegre, onde pudemos interagir várias
vezes durante as nossas apresentações. Durante e após o jantar,
formou-se uma grande festa com a participação de todos.
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