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ENCONTRO COM A MODAENCONTRO COM A MODAENCONTRO COM A MODAENCONTRO COM A MODAENCONTRO COM A MODA

Participe você também, do 1º Desfile de Modas do GAP, que

acontecerá dia 26 de novembro, sábado, às 15:00 horas, na Sede

Cultural do Centro Cultural Português, Rua Amador Bueno, 188.

Mais informações aqui.
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Veja nesta edição, tudo sobre esta comemoração, com a

participação do RF Verde Gaio e o cantor Roberto Leal
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A volta da Festa do Morango. Saiba como foi neste jornal

Mais um sucesso beneficente do Grupo

de Apoio a Presidencia. Veja todos os

detalhes aqui. Na foto a equipe do GAP

APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES DO
RF VERDE GAIORF VERDE GAIORF VERDE GAIORF VERDE GAIORF VERDE GAIO

Veja como foram, as apresentações

do Rancho Folclórico Verde Gaio.

Por onde passa, é sucesso garantido

Luciana Alves

Márcio Possani



A  agenda do Verde
Gaio foi bem recheada nos
últimos meses. O grupo ale-
grou a segunda noite portu-
guesa organizada pela Pro-
naos Rosacruz Mongaguá
Amorc, no dia 17 de agosto.

Também  se  apresen-
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No dia 6 de outubro
aconteceu a 2ª Tarde da So-
lidariedade do Grupo de
Apoio a Presidencia (GAP),
conduzido pela Maria de
Fátima Pereira Alves.  A casa
acolheu de braços abertos
todos os convidados em mais
uma tarde beneficente. Mais
de 350 convites foram ven-
didos, superando  nossas ex-
pectativas.

Parte da renda será
revertida para a Escola Portu-
guesa que hoje atende a 104
crianças. Agradecemos a to-
dos que prestigiaram.

O R.F. Verde Gaio se apresenta em Mongaguá

Convidamos todos
a prestigiarem nosso próxi-
mo evento, que será no dia
26 de novembro, sábado
as 15:00h. O 1º Desfile de
Modas, organizado pelo
GAP, será em nossa sede
cultural, à rua Amador Bue-
no, 188, no Salão Camonia-
no. Venham participar de
uma agradável tarde onde
você se distrai e ajuda a
quem precisa.

A entidade favoreci-O salão social do Centro Cultural Português,
onde aconteceu o evento, ficou lotado

Aqui, a apresentação é no Centro Espanhol,em Santos

tou no Palácio da Polícia, em
Santos, no evento em home-
nagem à visita da imagem
de Nossa Senhora de Fátima,
no dia 30 de setembro.

Em outubro, o ran-
cho participou da festa que
celebrou a imigração na nos-

sa região, organizada pelo
Centro Espanhol, em Santos.
O evento, que aconteceu dia
1º, reuniu grupos que repre-
sentaram diferentes culturas
como árabes, gregos, ciga-
nos, japoneses, espanhóis,
brasileiros e portugueses, por

exemplo. Esse foi um mo-
mento para apreciar as dan-
ças, a culinária e o artesanato
de cada país participante. E
no dia 8, após as apresenta-
ções no Santos Futebol Clu-
be, foi a vez do Verde Gaio
marcar presença no 1º Festi-

val de Folclore organizado
pelo grupo Veteranos Apai-
xonados pelo Folclore, rea-
lizado no Teatro Municipal
de Santos.

Texto:
Andressa Gonzalez
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da sera o GALP – Grupo
Amigo do Lar Pobre.

O Gap estará pro-
gramando algumas surpre-
sas para esse evento, alem
de diversos sorteios de
prendas.

Desde já agradece-
mos a todos que puderem
colaborar conosco.

Mais informações
para adquirir suas mesas no
local ou ligue para 3219-
3079

Fotos: Márcio Possani

O Grupo Rosmani-
nho realizará, dia 09 de no-
vembro, sua tradicional Tar-
de Beneficente de Natal.

O evento, que visa a
angariar  recursos para o tra-
balho assistencial do Grupo
em auxílio a idosos carentes,
acontece a partir das 15h, na

Grupo RGrupo RGrupo RGrupo RGrupo Rosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninhoosmaninho
sede social do CCP.  As pren-
das são com motivos natali-
nos, e foram preparadas cari-
nhosamente pelas senhoras
do Rosmaninho.

Certamente será uma
tarde de confraternização e
alegria, aumentadas pela opor-
tunidade de ajudar o próximo.

Os convites, no valor
de R$30,00, incluem o deli-
cioso lanche, podendo ser
adquiridos com as diretoras
do Grupo Rosmaninho ou
na secretaria do Centro Cul-
tural Português, Av. Ana Cos-
ta, 290.

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

Palco de muitas
premiações e lágrimas, o
Templo do Futebol – a fa-
mosa Vila Belmiro – com-
pletou 100 anos de muitas
histórias marcantes. Mais do
que uma estrutura de con-
creto, o estádio Urbano
Caldeira é alma, que pulsa
e vibra a cada partida e de-
cisão.

Para celebrar o cen-
tenário, o clube organizou
um jogo amistoso entre San-
tos e Benfica no dia 8 de ou-
tubro. Essa grande festa con-
tou com diferentes atrações
e, uma delas foi a participa-
ção do Rancho Folclórico
Verde Gaio. O grupo fez du-
as apresentações para mos-
trar a cultura portuguesa pa-
ra quem estava fora e den-
tro do estádio.

A primeira apresenta-
ção aconteceu no palco
montado em frente ao Por-
tão 6 da Vila Belmiro, cená-
rio de grandes concentrações
em dias de jogo. A segunda
participação do Verde Gaio
foi com os pés no gramado
que já abrigou jogadores
reconhecidos internacional-
mente como Pelé, Robinho,
Diego e Neymar. O sol irra-
diava esse momento histó-
rico para os integrantes do
grupo.

Após a apresentação,
entrou em campo o cantor
Roberto Leal, que pediu que
o rancho o acompanhasse
em sua performance. E o
Verde Gaio permaneceu
dançando e mostrando ao

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

A apresentação do R.F. Verde Gaio, neste momento histórico, com a presença de Roberto Leal, na Vila Belmiro, emocionou a todos

público a alegria lusitana.
A diretora do rancho,

Ana Maria Gonzalez, afirma
que todo o grupo ficou
bastante empolgado com o
convite desde o primeiro ins-
tante. “Estar lá e ver a imen-
sidão que é um campo de

futebol, a música tocando
em alto volume e o grupo
dançando, isso arrepiou. Ao
sairmos o campo, na hora de
ir embora, muitas pessoas
que estavam em volta do es-
tádio pediram para tirar fotos
com os integrantes. Isso mos-

tra que pessoas, que podem
até não frequentar a cultura
portuguesa, queriam regis-
trar esse momento”.

E Ana reforça: “Essa
experiência foi única. Agra-
decemos imensamente ao
Daniel Alves, filho do nosso

presidente, que possibilitou
essa oportunidade ao grupo
e nos acompanhou em todos
os momentos, desde o ensa-
io no local até as apresenta-
ções”.

Texto:
Andressa Gonzalez

Fotos: Luciana Alves

Como foi o jogo
O primeiro tempo foi

equilibrado, com as duas
equipes buscando o gol com
velocidade. O atacante Ri-
cardo Oliveira chegou assus-
tar o goleiro adversário logo
no primeiro minuto e, tam-
bém, no 16º, quando arris-
cou de fora da área e viu o
Ederson espalmar e Copete
desperdiçar o rebote.

No final do primeiro
tempo, Giovanni entrou no
lugar de Ricardo Oliveira e,
Léo, com a camisa do Benfi-
ca, substituiu o atacante Ca-
rrillo. No intervalo, G10 foi
homenageado e se despediu
oficialmente da torcida san-
tista ao receber uma placa

do presidente do Conselho
Deliberativo, Fernando Bona-
vides. Também antes da bola
voltar a rolar, Léo recebeu
uma placa do Santos FC, re-
presentado pelo ex-presiden-
te santista Marcelo Teixeira.

Logo no início da eta-
pa final, o Benfica abriu o
marcador de pênalti com o
atacante Salvio. O Santos FC
seguiu buscando o gol de em-
pate, porém, foi o time portu-
guês que teve a oportunidade
de ampliar o placar em mais
um pênalti. Aos 39 minutos,
o atacante José Gomes co-
brou a penalidade e viu o go-
leiro João Paulo saltar para
direita e defender a meta do

Peixe.
Contagiado pela de-

fesa do Menino da Vila e
pela torcida, o Alvinegro Pra-
iano se lançou ao ataque e
empatou a partida aos 42
minutos com o zagueiro Fa-
bián Noguera. Após cobran-
ça de falta de Matheus Oli-
veira, a bola desviou em Caju
e sobrou para Noguera cabe-
cear e dar números finais ao
embate.

Após o apito final, os
atletas receberam uma me-
dalha em comemoração à par-
tida e a Vila Belmiro foi co-
berta por fogos de artifício.

Fonte: site do Santos FC

Foto: site globo esporte - Bruno Giufrida

Santos X Benfica, este amistoso histórico, recebeu um bom
público, em comemoração dos 100 anos da Vila Belmiro.

A partida foi bem equilibrada, tanto que
os dois times empataram em 1X1



Após mais de 10 anos
sem esse evento, o Centro
Cultural Português realizou
a Festa do Morango para dar
as boas vindas à primavera.
No dia 17 de setembro, as
cestinhas cheias de morangos
tomaram de volta o seu es-
paço, deram cor ao salão e
agradaram o público.

O presidente da casa,
José Duarte de Almeida Al-
ves, lembra que essa festa é
tradicional em Portugal e no
Brasil. “Temos que resgatar
os costumes portugueses.
Festas como essa trazem para
nós a cultura de Portugal,
lembramos das romarias. Es-
sas tradições precisam se
manter vivas. E temos os
componentes do Verde Gaio
como parceiros, eles são mui-
to dedicados e têm feito
muito pelas nossas festas”.

Para o diretor social,
Vasco de Frias Monteiro, essa
é mais uma oportunidade de
reunir a comunidade portu-
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O Centro Cultural Português

mais uma vez recebeu seus

convidados para a Festa do

Morango com a dança e a

música do R.F. Verde Gaio

ANUNCIE AQUI
3238-5433.

Participe do jornal
mais português

da região.

guesa e movimentar a enti-
dade. “Hoje não vêm mais
portugueses para o Brasil, ao
contrário, alguns voltam pa-
ra Portugal. Os grupos fol-
clóricos são a força da nossa
comunidade e 90% dos in-
tegrantes não são portugue-
ses; alguns não são nem des-
cendentes. Temos que valo-
rizar isso. E hoje voltamos a
reviver esse costume da Festa
do Morango e nunca faltam
as comidas tradicionais como
alheira, caldo verde e boli-
nho de bacalhau. A festa está
lotada”.

Texto:
Andressa
Gonzalez O R.F. Verde Gaio se prepara para entrar em mais uma apresentação

Márcio Possani


