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Uma bela festa como
não víamos há muito tempo,
tivemos no dia 28 de maio,
onde o objetivo, foi  apre-
sentar a nova diretoria do
Centro Cultural Português,
onde a lista completa dos
nomes, está na edição ante-
rior deste jornal.

 O salão Camoniano
da sede cultural, esteve re-
pleto. Personalidades, de
nossa cidade e também al-
gumas pessoas que vieram de
Portugal para acompanhar a
festa e cumprimentar o pre-
sidente José Duarte de Al-
meida Alves e seus diretores.

A música ficou sob a
responsabilidade do Zago Art
Show, que foi um espetáculo
à parte, onde os convidados
dançaram inclusive músicas
portuguesas.

O cardápio também
estava maravilhoso com mesa
de frios, bacalhau e bolo com
sorvete, preparado e organi-
zado especialmente para esta

festa pelo Fontoura Buffet no
maior capricho.

No momento da
palavra do presidente, José
Duarte, fez questão de
chamar todos os seus dire-
tores para o palco, onde
além de fazer a sua apresen-
tação aos convidados pre-
sentes, fez questão de sa-
lientar sua importância e dis-
se também que neste novo
mandato, muitas novidades
virão a acontecer em festas e
eventos,como foi o que
aconteceu nesta noite.

Além disso foi anun-
ciado na festa, o tradicional
10 de Junho - Dia de Portu-
gal,  onde teria uma soleni-
dade aqui mesmo e a festa
dia 12 no Centro Histórico
de Santos. Tudo isto vocês
encontrarão nesta edição.

Enfim, foi uma festa
memorável, a altura de seu
belíssimo salão Camoniano
da sede cultural do Centro
Cultural Português.

Nos detalhes da festa da nova diretoria do Centro Cultural Português biênio 2016/2017, o salão
Camoniano repleto com seus convidados, o presidente José Duarte de Almeida Alves

no momento da apresentação dos diretores aos convidados,
que dançaram com as músicas envolventes da Banda Zago Art Show
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Tudo sobre o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.

Leia também sobre o GAP - Grupo de Apoio ao Presidente,

as apresentações do Rancho Folclórico Verde Gaio

e a esperada Festa do Santoinho,

realizada no salão social do Centro Cultural Português



No dia 15 de maio,
41 pessoas participaram jun-
to com o Centro Cultural
Português nos 10km da Tri-
buna. Componentes do Ver-
de Gaio, diretores, associa-
dos e amigos da casa, além
do presidente José Duarte de
Almeida Alves e esposa, Ma-
ria de Fátima Pereira Alves,
puderam aproveitar o mo-
mento de interação, exercí-
cio físico e descontração.

Os participantes do
Centro Cultural Português
realizaram um aquecimento
antes da prova conduzido
por um profissional. E duran-
te a prova, todo o percurso
foi animado com um carri-
nho de música que propor-
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A equipe do Centro Cultural Português esbanjou animação

cionou muita interação e ale-
gria. Após o percurso, sala-
das de frutas, refrigerante e
chopp foram servidos à von-
tade. Além disso, os atletas
puderam desfrutar de massa-

gem para relaxar o físico de-
pois da atividade intensa. Foi
a primeira experiência do gru-
po e todos ficaram com gosto
de quero mais para 2017.
Texto: Andressa Gonzalez

Junho é movimentadoJunho é movimentadoJunho é movimentadoJunho é movimentadoJunho é movimentado
para o Ranchopara o Ranchopara o Ranchopara o Ranchopara o Rancho

O Verde Gaio divulgou as tradições portuguesas em três
festas em Santos no mês de junho. Dia 11, o grupo alegrou a
festa junina do grupo dos escoteiros, na Escola Eunice Caldas. O
Verde Gaio já é presença típica nesse evento. No dia 12, participou
da 7ª edição do Dia de Portugal, junto com todos os grupos
folclóricos da Baixada Santista e cantores e bandas que divulgam
essa tradição. A edição desse ano aconteceu no Largo Marques
de Monte Alegre, no Valongo. E dia 18, o Rancho marcou
presença na festa portuguesa da Igreja da Pompéia (foto), também
já tradicional de seu calendário. Texto: Andressa Gonzalez
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No primeiro fim de
semana deste mês, nos dias 2
e 3 de julho, o Verde Gaio fez
uma longa viagem para Ma-
ringá, no Paraná. O grupo per-
correu 734km e 11h de estrada,
em cada trecho, para se apre-
sentar no Centro Português de
Maringá. O grupo animou a
noite de sábado da festa por-
tuguesa que acontece todos os
fins de semana de junho e
julho.

O Grupo Folclórico Os
Lusíadas, anfitrião da casa, se
organizou em escalas de reve-
zamento para receber da me-
lhor forma o Verde Gaio. Or-
ganizaram lanches, café da ma-
nhã, almoço e jantar além de
levar os componentes para co-
nhecerem alguns pontos turís-
ticos da cidade como a catedral
e o Parque do Ingá.

A apresentação foi
muito alegre, vibrante e com
bastante integração nos vira-
livres, características já marcan-
tes do Verde Gaio. O grupo
fez questão de usar os novos
trajes de Viana do Castelo, es-
treados um fim de semana an-
tes, na comemoração de ani-
versário.

O presidente da casa,
Paulo Sérgio Cardoso, disse
que ficou emocionado com o
espetáculo que viu no palco.
“As danças são lindas, ver o
grupo dançando causou uma
sensação boa e diferente. E a
integração é realmente um
diferencial. O público aplau-

VVVVVerde Gaio marca presença no Perde Gaio marca presença no Perde Gaio marca presença no Perde Gaio marca presença no Perde Gaio marca presença no Paranáaranáaranáaranáaraná
diu de pé, e isso não acontece
aqui”.

Confira os depoimen-
tos de alguns integrantes do
Verde Gaio:
“Desde o momento que re-
cebemos o convite ficamos
muito felizes e nos empenha-
mos para conseguir patrocínios
para a viagem acontecer. Sabía-
mos que seria sacrificante pela
distância e pelas 11h de via-
gem, mas em nenhum mo-
mento desanimamos. Tivemos
uma excelente recepção do
grupo anfitrião. Todos nos re-
ceberam com muito carinho,
o tratamento foi digno de cin-
co estrelas. E a apresentação
foi muito empolgante. O
público estava muito entusias-
mado porque nossas danças

interagiram muito. Saímos do
palco aplaudidos de pé e o
próprio presidente, Paulo Sér-
gio Cardoso, disse que isso não
é costume na casa. Tudo foi
maravilhoso e nós esperamos
retornar em breve”
Ensaiadora do grupo –Ensaiadora do grupo –Ensaiadora do grupo –Ensaiadora do grupo –Ensaiadora do grupo –
Maria Lucia FMaria Lucia FMaria Lucia FMaria Lucia FMaria Lucia Freitas.reitas.reitas.reitas.reitas.
“Foi uma harmonia muito boa
de todo o conjunto. Todos in-
teragiram muito bem. A recep-
ção deles foi bastante calorosa
e amigável, mesmo sem termos
contato com eles antes. A re-
ceptividade faz com que o gru-
po tenha prazer em se apresen-
tar. E a organização da festa
deles é muito boa, isso com
certeza motiva bastante. O sa-
lão é enorme e estava lotado”.
Componente Rosana PinhoComponente Rosana PinhoComponente Rosana PinhoComponente Rosana PinhoComponente Rosana Pinho

E no passado dia 20
de abril, o Grupo de Apoio
ao Presidente do Centro Cultu-
ral Português promoveu a 1ª
Tarde da Solidariedade, sendo
imensamente abraçada a causa
pelos nossos convidados. Mui-
tas prendas foram distribuídas
e inovamos com o serviço do
cafezinho, muito bem aceito.
Parte da renda foi revertida  ao
Grupo Filantrópico Rosmani-
nho com Cestas Básicas para
que fossem repassadas aos as-
sistidos pelo grupo.

E o nosso trabalho con-
tinua, já estamos com os pre-
parativos para o nosso próxi-
mo que irá ocorrer  no dia 0606060606
de outubrode outubrode outubrode outubrode outubro com parte dacom parte dacom parte dacom parte dacom parte da
renda para a Escola Prenda para a Escola Prenda para a Escola Prenda para a Escola Prenda para a Escola Pororororor-----
tuguesatuguesatuguesatuguesatuguesa também na sede So-

O R.F. Verde Gaio na catedral, em Maringá/PR,
com o Presidente de “Os Lusíadas”, Paulo Sérgio Cardoso

TTTTTarde da Solidariedade - GAParde da Solidariedade - GAParde da Solidariedade - GAParde da Solidariedade - GAParde da Solidariedade - GAP

Andressa Gonzalez

cial do Centro Cultural Portu-
guês à Av. Ana Costa, 290,
telefone 3234-6503, reserve
já essa data e venha passar
uma tarde imensamente agra-
dável.

Os convites já estarão
à venda na secretaria do clube
ou com as diretoras.

O trabalho do GAP
têm o segmento na organi-
zação da Sede e juntamente
com o Rancho Folclórico Ver-
de Gaio, já iniciou-se a trans-
ferência da sala dos trajes do
Grupo para a Sede Social, co-
mo também toda a organiza-
ção dos utensílios da cozinha
que agora fazem parte de um
novo lay-out para  que possa
agilizar todo o trabalho em
dia de festas.

Integrantes do GAP



Solenidade do Dia de PSolenidade do Dia de PSolenidade do Dia de PSolenidade do Dia de PSolenidade do Dia de Portugal na sede culturalortugal na sede culturalortugal na sede culturalortugal na sede culturalortugal na sede cultural

Dia 12 junho. Che-
gou o momento tão espera-
do. A Festa do Dia de Portu-
gal que neste ano já está na
sua sétima edição e já faz
parte do calendário de even-
tos da cidade, sempre no
meio do ano.

Desta vez, foi um
pouco diferente, pois tive-
mos, no mesmo palco das
apresentações, uma Missa
celebrada pelo Frei João, do
Santuário Santo Antônio do
Valongo, já que tudo acon-
teceu ao lado.

Na solenidade de
abertura, estiveram presentes
autoridades da cidade, den-
tre elas o prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa e o deputa-
do federal João Paulo Tava-

A FA FA FA FA Festa do Dia de Pesta do Dia de Pesta do Dia de Pesta do Dia de Pesta do Dia de Portugalortugalortugalortugalortugal

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

res Papa. Foram cantados os
hinos de Portugal, Brasil e de
Santos com a participação
do Orfeão do Centro Cultu-
ral Português.

Representando o Côn-
sul Honorário de Santos, Com.
Armênio Mendes, que não es-
teve presente, fez uso da pa-
lavra o presidente do Centro
Cultural Português e agora
também presidente da Comis-
são dos Assuntos Consulares
Mundial, José Duarte de Al-
meida Alves, que valorizou o
apoio do prefeito de Santos
neste evento, que nada mais
é que um resgate da cultura
portuguesa, com música, dança
e comidas típicas.

Durante todo o dia
tivemos apresentações do Or-

feão do Centro Cultural Por-
tuguês, Rancho Folclórico
Verde Gaio, Vira Livre com
músicas tradicionais portu-
guesas para dançar, Grupo
Folclórico Cruz de Malta,
Ranchinho da Escola Portu-
guesa, Rancho Folclórico da
Casa de Portugal de Praia
Grande, Grupo Fado por
Acaso, Rancho Folclórico Ve-
teranos Apaixonados pelo
Folclore, Rancho Folclórico
Típico Madeirense, Marly
Gonçalves e os músicos Ri-
cardo e Renato Araújo, Ran-
cho Folclórico da Associação
Atlética Portuguesa, Rancho
Folclórico Tricanas de Coimbra
e Banda Filhos da Tradição.

Mais uma vez , como
em todos os anos, ficou lota-

No dia 10 de junho,
Dia de Portugal, Camões e
das Comunidades Portugue-
sas, foi realizada na sede cul-
tural do Centro Cultural Por-
tuguês, a solenidade em ho-
menagem ao 10 de Junho.

Como palestrante da
noite, foi convidado o pro-
fessor de jornalismo e comu-
nicação e escritor Dr. João
Batista de Oliveira.

Sua palestra foi real-
mente sensacional com o te-
ma relacionado ao dia: Luis
de Camões.

Inicialmente fez comen-
tários bem humorados sobre
seu livro “Homens são de
Marte e mulheres são de Mor-
te” que fala da convivência
entre homem e mulher.

Em sua palestra des-
tacou a importância de Ca-
mões para Portugal e os por-
tugueses para o Brasil onde
deixaram heranças como o
cristianismo e a língua por-
tuguesa. Disse também que

A mesa formada por autoridades presentes
na solenidade do Dia de Portugal

a língua portuguesa é uma
das mais bonitas do mundo
e que devemos valorizá-la
cada vez mais e não misturá-
las com outras palavras es-
trangeiras, como é feito atu-
almente.

Na palavra do pre-
sidente José Duarte de Al-
meida Alves, parabenizou o

Dr. João Batista pela palestra.
Salientou, a importância do
Consulado Honorário de Por-
tugal em Santos como exemplo
de bons serviços para os outros
consulados do mundo. Na reu-
nião do Conselho das Comu-
nidades Portuguesas, em Por-
tugal, onde estava presente, o
Consulado, foi referido como

Todos os pavilhões das entidades participantes, a apresentação do R.F. Verde Gaio e as autoridades presentes como o prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa

do, o Centro Histórico de
Santos, que mostra o suces-
so da Festa do Dia de Por-
tugal, de como o público,
apoiou a idéia de todos os
anos, ter um evento como
este, aberto, trazendo a cul-
tura portuguesa para a socie-
dade santista.

E o objetivo principal
do evento é este mesmo.
Resgatar a cultura portugue-
sa na região e valorizar a for-
te influência de Portugal na
formação do povo e da cul-
tura santista.

Tivemos também,
tendas com os tradicionais
doces portugueses, bolinhos
de bacalhau, artigos portu-
gueses como canecas, cami-
as, chaveiros. E toda a ren-

da obtida, foi destinada para
a Escola Portuguesa em seu
brilhante trabalho de ensino
às crianças carentes de pré-
escola.

E este ano, tivemos a
utilização das barracas do
restaurante do Santuário do
do Valongo, já que estava
acontecendo também as fes-
tividades do dia de Santo
Antônio e sua trezena.

Este Dia de Portugal
foi uma realização do Consu-
lado Honorário de Portugal
em Santos, Conselho das Co-
munidades Portuguesas com
o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Santos.

Agora só nos resta es-
perar o ano que vem para a
oitava edição. Até lá.

um dos melhores do mundo,
sendo um exemplo a ser se-
guido. Bem diferente da po-
sição que se encontrava, antes
do Com. Armênio Mendes
assumir como Cônsul Honorá-
rio. Antes o Consulado de San-
tos era considerado um dos
piores.

A solenidade do Dia

de  Portugal,  teve  a  partici-
pação do coral Orfeão do
Centro Cultural Português
que cantou os hinos do Brasil
e Portugal e integrantes do
R.F. Verde Gaio, na recepção
dos convidados da noite.

Após o encerramento,
os presentes, foram convida-
dos para um coquetel.



São muitos anos de
história e tradição, por isso,
a comemoração foi especial.
No aniversário de 55 anos,
o Rancho Folclórico Verde
Gaio estreou os trajes de
Viana do Castelo. Além dis-
so, a noite também celebrou
a esperada Festa do Santoi-
nho. Os costumes desta cele-
bração foram reproduzidos
com muitos enfeites pelo sa-
lão e no cardápio sardinha,
caldo verde, pão e vinho.

Os trajes – ofertados
ao grupo pelo empresário
Comendador Armênio Men-
des – abrilhantaram a apre-
sentação do Verde Gaio. A
diretora do rancho, Ana Ma-
ria Pereira Gonzalez, comen-
ta que o trabalho até a estre-
ia foi intenso. “Recebemos
a grande notícia em uma fes-
ta de 2014 e de lá para cá
organizamos tudo para che-
gar o dia da estreia. Tiramos
as medidas de todos os com-
ponentes, cada menina esco-
lheu a cor do seu traje e pe-
dimos a confecção em Viana
do Castelo, em Portugal.
Conforme os trajes ficavam
prontos, trazíamos para o
Brasil. Depois que todos che-
garam experimentamos tudo
e fizemos alguns ajustes. Mas
valeu a pena, porque o re-
sultado hoje está recom-
pensador”.

Para o presidente do
Centro Cultural Português,
José Duarte de Almeida Al-
ves, é uma satisfação muito
grande ver esse momento.
“O grupo está forte, a apre-

VVVVVerde Gaio comemora 55 anos na 21erde Gaio comemora 55 anos na 21erde Gaio comemora 55 anos na 21erde Gaio comemora 55 anos na 21erde Gaio comemora 55 anos na 21ª Fª Fª Fª Fª Festa do Santoinhoesta do Santoinhoesta do Santoinhoesta do Santoinhoesta do Santoinho

sentação é muito bonita e
esses trajes, doados pelo nos-
so amigo Armênio, são mag-
níficos. Isso valoriza ainda
mais o trabalho de todos,
que se empenham constan-
temente para manter vivas
as tradições da nossa terra”.
Texto: Andressa Gonzalez

Em mais uma Festa do Santoinho, com o salão decorado, o Centro Cultural Português recebeu mais uma vez seus convidados com

muita música para dançar. O Rancho Folclórico Verde Gaio, completando mais um aniversário, em mais uma de suas apresentações,

apresentou seus novos trajes, vindos diretamente de Portugal. O presidente José Duarte de Almeida Alves fez questão de cantar parabéns


