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FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DAS VINDIMASAS VINDIMASAS VINDIMASAS VINDIMASAS VINDIMAS

 EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
DO GAPDO GAPDO GAPDO GAPDO GAP

Veja nesta edição, tudo sobre a Festa das Vindimas,  a
primeira festa de 2017 do Centro Cultural Português

A TA TA TA TA Tarde de Solidariedade do GAParde de Solidariedade do GAParde de Solidariedade do GAParde de Solidariedade do GAParde de Solidariedade do GAP, foi transferida, foi transferida, foi transferida, foi transferida, foi transferida
para dia 07 de junho. Mais detalhes aqui.para dia 07 de junho. Mais detalhes aqui.para dia 07 de junho. Mais detalhes aqui.para dia 07 de junho. Mais detalhes aqui.para dia 07 de junho. Mais detalhes aqui.

OUTROS EVENTOS DOOUTROS EVENTOS DOOUTROS EVENTOS DOOUTROS EVENTOS DOOUTROS EVENTOS DO

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTURAL PORTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊS

AGUARDE! ! !AGUARDE! ! !AGUARDE! ! !AGUARDE! ! !AGUARDE! ! !
No dia 06 de maioNo dia 06 de maioNo dia 06 de maioNo dia 06 de maioNo dia 06 de maio

o Baile de Máscaras.o Baile de Máscaras.o Baile de Máscaras.o Baile de Máscaras.o Baile de Máscaras.
VVVVVeja mais informaçõeseja mais informaçõeseja mais informaçõeseja mais informaçõeseja mais informações

nesta edição.nesta edição.nesta edição.nesta edição.nesta edição.

VEM AÍ!!! A FVEM AÍ!!! A FVEM AÍ!!! A FVEM AÍ!!! A FVEM AÍ!!! A Festa do Santoinhoesta do Santoinhoesta do Santoinhoesta do Santoinhoesta do Santoinho.....
Dia 17 de junho, em nosso salão social.Dia 17 de junho, em nosso salão social.Dia 17 de junho, em nosso salão social.Dia 17 de junho, em nosso salão social.Dia 17 de junho, em nosso salão social.
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REUNIÃO DO CCP NOREUNIÃO DO CCP NOREUNIÃO DO CCP NOREUNIÃO DO CCP NOREUNIÃO DO CCP NO

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURALTURALTURALTURALTURAL

PORPORPORPORPORTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊSTUGUÊS

Saiba também, como será a reunião doSaiba também, como será a reunião doSaiba também, como será a reunião doSaiba também, como será a reunião doSaiba também, como será a reunião do
Conselho das Comunidades PConselho das Comunidades PConselho das Comunidades PConselho das Comunidades PConselho das Comunidades Portuguesas,ortuguesas,ortuguesas,ortuguesas,ortuguesas,

que desta vez, será em Santos.que desta vez, será em Santos.que desta vez, será em Santos.que desta vez, será em Santos.que desta vez, será em Santos.
Mais informações, nesta edição.Mais informações, nesta edição.Mais informações, nesta edição.Mais informações, nesta edição.Mais informações, nesta edição.
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O ano de 2017 co-
meça com bastante atividade
para o Rosmaninho, com as
abnegadas senhoras empe-
nhadas na preparação das
prendas para o  primeiro Chá
Beneficente do ano, que
acontecerá dia 15 de março,
à partir das 15 horas, no sa-
lão social do Centro Cultural
Português. Espera-se mais uma
tarde de convívio fraterno e
descontraído, repetindo os
eventos anteriores, sempre
marcados pela alegria do
trabalho em prol dos idosos
atendidos pelo Grupo.

E quando se fala nes-
sa alegria logo vem à mente
o almoço "Pousada da Sau-

Grupo RGrupo RGrupo RGrupo RGrupo Rosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninho

Almoço de 2016, que reuniu todos os assistidos do Rosmaninho

Rimas, cores, amiza-
des e a busca incansável pela
pintinha da querida Joani-
nha. Uma obra terapêutica
que auxilia no desenvolvi-
mento da linguagem infantil.

Publicado em janeiro
deste ano pela Editora Taga-
rela, a obra inicialmente te-
ria suas vendas apenas em
território nacional. Com o
sucesso e um retorno extre-
mamente positivo, a Editora
junto com a autora concor-
dou em enviar os livros para
Portugal (país onde a escri-
tora reside).

Com a grande reper-
cussão, Lu Barduco estará
realizando o lançamento de
sua obra no Brasil no mês
de abril, nas cidades de San-
tos-SP, São Paulo-Capital e
no estado de Minas Gerais.

A obra trabalha a
consciência fonológica atra-
vés das rimas, apresentando
um universo lúdico e colabo-
rativo. A escritora, intencio-
nalmente, criou uma série de
personagens que ajudam a
Joaninha em sua busca, apre-
sentando através destes, ani-
mais conhecidos pelas crian-

“““““As rimas da Joaninha”As rimas da Joaninha”As rimas da Joaninha”As rimas da Joaninha”As rimas da Joaninha”
O primeiro livro infantilO primeiro livro infantilO primeiro livro infantilO primeiro livro infantilO primeiro livro infantil

de Lu Barducode Lu Barducode Lu Barducode Lu Barducode Lu Barduco
ças para facilitar a consciência
dos leitores mirins.

Segundo a autora, “As
rimas da Joaninha” é um livro
muito amplo, pois da para
trabalhar com cores, for-mas,
sons dos animais ou da pró-
pria rima criando uma musica-
lidade única. Com isso, o livro
tem sido um sucesso nas esco-
las em Ovar – Portugal.

O diferencial do livro
dá-se pela perspectiva, um
cenário totalmente real cria-
do pela Editora. Ao passar
as páginas, o encanto fica
por conta das ilustrações dos
personagens situados no ce-
nário. Instigando a imagina-
ção do leitor, e estimulando
a criatividade e imaginação
das crianças. No final do li-
vro, encontramos um diverti-
do passa-tempo.

Sobre a autoraSobre a autoraSobre a autoraSobre a autoraSobre a autora
Luciana Cristina Bar-

duco Valente, mais conheci-
da como Lu Barduco, é na-
tural da cidade de Santos,
mas reside em Portugal. É
formada em Fonoaudiologia
e trabalha como terapeuta
de fala em Ovar – Portugal.
Inspirada no trabalho que
desenvolve, escreveu o livro

As rimas da Joaninha
como um forte instrumento
para o desenvolvimento da
linguagem.

O livro está a venda
no site da editora e também
no Centro Cultural Portu-
guês, Av. Ana Costa, 290, ao
custo de R$ 30,00.

Editora Tagarela
www.editoratagarela.com

dade", uma tradição de mui-
to amor, quando o Rosma-
ninho recebe os queridos
idosos que vivem nas casas
de acolhimento.

O almoço será no Do-
mingo de Ramos, dia 09 de
abril, no salão do Centro Cultu-
ral Português, grande parceiro
do nosso Rosmaninho.

Curiosidades da ComunidadeCuriosidades da ComunidadeCuriosidades da ComunidadeCuriosidades da ComunidadeCuriosidades da Comunidade
Neste ano, o jornal

do Centro Cultural Portu-
guês, destacará algum assun-
to pertinente à comunidade
portuguesa, nesta nova co-
luna “Curiosidades da Co-
munidade”.

Nosso primeiro des-
taque, será a carteirinha de
sócio do Centro Português de
1962, do atual Diretor Re-
creativo e de Esportes, Orlan-
do Carlos Correia Tavares.

Porque antes da uni-
ficação das Entidades que
atualmente é o Centro Cul-
tural Português, Sociedade
União Portuguesa  e Centro
Português, tinham seus pró-
prios sócios.

Atualmente, todos os
sócios das duas entidades
foram unificados em uma só.

FFFFFesta do Santoinho 2017esta do Santoinho 2017esta do Santoinho 2017esta do Santoinho 2017esta do Santoinho 2017
Já está chegando a

Festa do Santoinho. Será no
dia 17 de junho, no salão
social do Centro Cultural
Português.

Neste dia, comemo-
raremos, o aniversário do
Rancho Folclórico Verde Ga-
io com sua música e dança.

Teremos também,
muito caldo verde, sardinha,
pão, vinho e uma decora-
ção feita especialmente para
a ocasião.

Não fique de fora,
desta tradicional festa portu-
guesa.

Reserve já a sua me-
sa pelos telefones 3234-
9395 e 3219-3079.

A Festa do Santoinho de 2016,
onde foram apresentados os novos trajes

do Rancho Folclórico Verde Gaio

HomenagemHomenagemHomenagemHomenagemHomenagem
Por indicação do Conselho da Comunidade Luso-Bra-
sileira do Estado de São Paulo, o Sr. Alberto de Pinho,
vice-presidente do Centro Cultural Português, será ho-
menageado em sessão solene pela Câmara Municipal
de São Paulo, para receber uma homenagem alusiva
as comemorações do “22 de Abril”, Dia da Comunida-
de Luso-Brasileira e Descobrimento do Brasil.



Vindimas abre o calendário de festas da casaVindimas abre o calendário de festas da casaVindimas abre o calendário de festas da casaVindimas abre o calendário de festas da casaVindimas abre o calendário de festas da casa
Música, dança e vin-

dimar. Nada disso faltou na
nossa Festa das Vindimas que
aconteceu dia 11 de feverei-
ro. A primeira festa popular
de 2017 movimentou o Cen-
tro Cultural Português. O ran-
cho folclórico da casa rece-
beu o Arouca São Paulo Clu-
be como convidado, que
mostrou a sua arte para todo
o público.

A alegria tomou con-
ta da festa que teve como
foco uma das tradições mais
conhecidas de Portugal, a co-
lheita das uvas na parreira, o
pisar das uvas no lagar e o
farnel com toda a comuni-
dade.

O Rancho Folclórico
Verde Gaio prestou uma ho-
menagem ao cônsul honorá-
rio de Portugal em Santos,
Armênio Mendes. O grupo
entregou uma placa em agra-
decimento aos 12 trajes da
região do Minho que rece-
beu pelo trabalho apresen-
tado em Portugal, em 2013.

Texto:
Andressa
Gonzalez

O público para a festa das vindimas 2017

Com. Armênio Mendes, recebendo com muito orgulho a placa Após a colheita das uvas, é chegada a hora do farnel

O convidado da noite, R.F. Arouca São Paulo Clube
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Baile de Máscaras noBaile de Máscaras noBaile de Máscaras noBaile de Máscaras noBaile de Máscaras no
CentrCentrCentrCentrCentro Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Po Cultural Portuguêsortuguêsortuguêsortuguêsortuguês

O primeiro baile de
máscaras do Centro Cultural
Português, já tem data mar-
cada. O jantar dançante, se-
rá no dia 06 de maio na se-
de cultural, na Rua Amadror
Bueno, 188 e os convites já
estão sendo reservados com
antecdência.

O evento promete
ser surpreendente pela origi-

nalidade, já que na região
não é muito comum, mas é
sempre rodeado de muito
glamour.

Mais uma noite que
com certeza ficará para a
história do Centro Cultural
Português.

E você dará o toque
principal para seu sucesso.

Venha participar des-
te momento de requinte e gla-
mour neste baile de máscaras.

Anote na sua agenda
o dia 06 de maio e reserve
já seu convite, para este sen-
sacional baile, pelo telefone
3234-9395.

A origem do baileA origem do baileA origem do baileA origem do baileA origem do baile
de máscarasde máscarasde máscarasde máscarasde máscaras
Os bailes de máscara,

surgiram da tradição do sé-
culo XVII, onde a nobreza
se disfarçava para sair e mis-
turar-se com o povo. Duran-
te anos, as pessoas sentiram
fascínio por esses bailes e por
décadas, realizaram-se mag-
níficos eventos com todo
glamour e mistério que esses
bailes transmitiam.

Nos dias de hoje, rea-
lizam-se bailes de máscara em
estilo mais moderno, nada
comparado aos antigos
bailes.

Calendário 2017Calendário 2017Calendário 2017Calendário 2017Calendário 2017
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

07/06 -07/06 -07/06 -07/06 -07/06 - TARDE DE SOLIDARIEDADE - GAPGAPGAPGAPGAP
10/0610/0610/0610/0610/06     - COMEMORAÇÃO DO DIA PORTUGAL - CCPCCPCCPCCPCCP
11/0611/0611/0611/0611/06     - FESTA DO DIA DE PORTUGAL
17/06 17/06 17/06 17/06 17/06 - SANTOINHO E ANIVERSÁRIO VERDE GAIO
05/0805/0805/0805/0805/08 - FESTIVAL DO FOLCLORE – VERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIOVERDE GAIO
12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 - 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



RRRRReunião do CCPeunião do CCPeunião do CCPeunião do CCPeunião do CCP

A Tarde da Solidarie-
dade do GAP (Grupo de Apo-
io ao Presidente), que estava
marcada para dia 10 de maio,
foi adiada para 07 de junho,
sujeita a alterações.

O QUE É O GAPO QUE É O GAPO QUE É O GAPO QUE É O GAPO QUE É O GAP
O GAP, Grupo de

Apoio ao Presidente, é for-
mado pelas esposas dos dire-
tores e componentes do Ver-
de Gaio, presidido por Maria
de Fátima Pereira Alves.

O objetivo maior, é
para que haja mais entrosa-
mento entre as pessoas e um
melhor desenvolvimento so-
cial e cultural do Centro Cul-
tural Português.

Parte da renda de seus
eventos, sempre vão para uma
entidade assistencial, como
vem acontecendo desde o
início de suas atividades em
2016.

Convidamos à todos
para participar de mais uma
Tarde da Solidariedade.

Será uma tarde bene-
ficente, onde teremos um
lanche bem servido. Quem já
veio uma vez, com certeza
voltará, pois ajudar o próxi-
mo é o melhor a fazer.

A diretoria do Grupo
de Apoio ao Presidente, agra-
dece a sua presença.

Os conselheiros, que estarão no Centro Cultural Português,
com o Primeiro-Ministro António Costa e com o secretário

de Estado das Comunidades José Luis Carneiro

TTTTTarde daarde daarde daarde daarde da
SolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedadeSolidariedade

O Conselho Regional
da América do Sul e Central
e a Secção Brasil do Conselho
das Comunidades Portugue-
sas, irá se reunir nos  próxi-
mos dias 30 e 31 de Março e
dia 01 de Abril, em Santos, no
Centro Cultural Português.

Os Conselheiros elei-
tos pelo Brasil, Venezuela,
Argentina e Uruguai, já con-
firmaram a presença. A reu-
nião acontecerá nas depen-
dências da Sede Cultural do
Centro Cultural Português,
na rua Amador Bueno,188.

Além do Ministro dos
Negócios Estrangeiros Augus-
to Santos Silva, do Embaixa-
dor Jorge Cabral, do Secretá-
rio de Estado das Comunida-
des Portuguesas, José Luís
Carneiro e do Cônsul Geral
de São Paulo, Paulo Jorge
Lourenço, teremos ainda a
presença do Cônsul Honorá-
io de Portugal em Santos, Co-
mendador Arménio Mendes,
do Presidente Mundial Con-
selho das Comunidades Por-
tuguesas, Flávio Martins e dos
Deputados à Assembleia da
República pelo Círculo Fora
da Europa, José de Almeida

Cesário e Carlos Páscoa.
O Conselho Regional

para a América do Sul e Cen-
tral é presidido por António
Davide do Santos Graça e a
Secção Brasil por Vasco de
Frias Monteiro.

O Presidente do Cen-
tro Cultural Português, José
Duarte Alves, preside a Co-
missão Mundial de Assuntos
Consulares, Participação Cí-
vica e Política. A Comissão
Mundial do Ensino de Portu-
guês no Estrangeiro, Cultura,
Associativismo e Comunica-
ção Social, tem como Presi-
dente, José Fernando Cam-
pos Topa e a Comissão Mun-
dial para as Questões Sociais
e Económicas e dos Fluxos
Migratórios, tem como Presi-
dente, António de Freitas.

No dia 30 de Março
acontecerá a reunião entre os
Conselheiros do Brasil e nos
dias 31 de Março e 01 de
Abril, a reunião do Conselho
Regional da América do Sul
e Central, onde serão aborda-
dos vários temas de grande
importância para a Comuni-
dade Portuguesa espalhada
pelo Mundo.

Lista dos Conselheiros do Conselho RegionalLista dos Conselheiros do Conselho RegionalLista dos Conselheiros do Conselho RegionalLista dos Conselheiros do Conselho RegionalLista dos Conselheiros do Conselho Regional
para a América do Sul e Centralpara a América do Sul e Centralpara a América do Sul e Centralpara a América do Sul e Centralpara a América do Sul e Central

Jantar de ConfraternizaçãoJantar de ConfraternizaçãoJantar de ConfraternizaçãoJantar de ConfraternizaçãoJantar de Confraternização
No dia 01 de abril se-

rá oferecido um jantar de
confraternização entre os
Conselheiros das Comunida-
des Portuguesas e a Comu-
nidade Portuguesa da Baixa-
da Santista.

O  jantar  acontecerá

na sede cultural do Centro
Cultural Português.

Os convites serão
vendidos por adesão.

Maiores informações,
poderão ser obtidas pelo te-
lefone 3234-9395 ou 3219-
3079.


