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A tão esperada Festa
do Santoinho enfim chegou.
Na noite do dia 23 de junho,
os convidados, puderam re-
lembrar, do Arraial do Santo-
inho, como acontece todos
os anos em Portugal, mais
precisamente em Viana do
Castelo.

Como nosso Diretor
Social, Vasco de Frias Mon-
teiro, disse na festa, quando
o Rancho Folclórico esteve
em Portugal, pela última vez,
quem fez questão de acom-
panhar o Verde Gaio ao Arra-
ial, foi o conhecido cantor
português Quim Barreiros.

Já na Festa do Santoi-
nho do Centro Cultural Por-
tuguês, além das sardinhas
portuguesas, caldo verde,
frango, febras, doces portu-
gueses e muita música, tive-
mos a participação de um
convidado que veio de São
Paulo, especialmente para
esta noite festiva.

A apresentação do
Rancho Folclórico Verde Ga-
io, desta vez, contou com os

O Rancho Folclórico Verde Gaio em sua
entrada com os Arcos de Santo Antônio

Arcos de Santo Antônio, or-
namento tradicional e típico
do Santoinho, com lanternas
coloridas e com direito até a
música especial,

Nosso convidado de
São Paulo, foi o Rancho Fol-
clórico da Portuguesa de Des-
portos, que logo no início,
entrou no clima da festa. Em
sua entrada, todos os inte-
grantes do Verde Gaio, fize-
ram um corredor com os Ar-
cos de Santo Antonio, por
onde passaram o Rancho da
Portuguesa de Desportos, em
um belo momento de con-
fraternização entre eles.

Ao encerramento de
sua apresentação, o Vice-Pre-
sidente do Centro Cultural
Português, entregou um “mi-
mo” a seus integrantes, pela
sua passagem pelo Centro
Cultural Portugues, na Festa
do Santoinho.

Agora só nos resta
aguardar pelo próximo Santo-
inho, em 2019 e as surpresas
que nele acontecerão.

Até lá. Bem hajam.

Os convidados dançaram ao som da
Tocata do Rancho Folclórico Verde Gaio

O Rancho Folclórico da Portuguesa de
Desportos de São Paulo, se apresenta pela

primeira vez na Festa do Santoinho

O Vice-Presidente do Centro Cultural Português,
Dr. Alberto Barduco, homenageia os convidados,

com o Diretor Social Vasco de Frias Monteiro



BBBBBAILEAILEAILEAILEAILE     DEDEDEDEDE M M M M MÁSCARASÁSCARASÁSCARASÁSCARASÁSCARAS     ÉÉÉÉÉ     UMUMUMUMUM     GRANDEGRANDEGRANDEGRANDEGRANDE     SUCESSOSUCESSOSUCESSOSUCESSOSUCESSO     NONONONONO     SALÃOSALÃOSALÃOSALÃOSALÃO     CAMONIANOCAMONIANOCAMONIANOCAMONIANOCAMONIANO

O Baile de Máscaras do
Centro Cultural Português, foi
realizado no dia 19 de maio,
com muito sucesso e animação.

Em um ambiente refina-
do, com uma bela decoração e
o Salão Camoniano da sede cul-
tural, nos fazia lembrar, dos tra-
dicionais bailes de máscaras do
passado, pois era comum este
tipo de evnto na época da reale-
za e no início do século XX.

A banda convidada foi
a Mário Tirolli, onde sua músi-
ca contagiante, não conseguiu
deixar ninguém sentado. Hou-
ve momentos no baile, que todo
o salão estava tomado por con-
vidados que dançaram contagia-

dos pelas inesquecíveis músicas
dos anos 80 e 90.

O cardápio foi especial
para uma noite especial; bolinho
de bacalhau, alheira, chouriço e
salpicão de entrada. Como pra-
to principal Bacalhau a Moda da
Casa e como opção Filet Mignon
e de sobremesa Pastel de Belém.

O presidente do Centro
Cultural Português José Duarte
de Almeida Alves, em sua pala-
vra, fez questão de agradecer a
todos os convidados, por terem
feito desta segunda edição do
Baile de Máscaras um sucesso e
agradeceu ao GAP, as diretoras e
à presidente Maria de Fátima Pe-
reira Alves, pelo auxílio na orga-

Ao centro do Salão Camoniano o presidente do Centro Cultural Português, José Duarte de Almeida
Alves com toda a diretora do GAP - Grupo de Apoio à Presidência com sua presidente Maria de Fátima

Pereira Alves. E os convidados, se divertindo com a música contagiante da Banda Mário Tirolli

nização, muito importante pa-
ra sua realização.

Além disso, no dia seguin-

te, foi aniversário do nosso pre-
sidente, que além de receber os
parabéns  ao  final  foi  servido

champagne aos convidados do
Baile de Máscaras do Centro
Cultural Português.

Foi lançado na sede cultural do Centro Cultural Português, no
dia 08 de junho, o livro “Eleição de Síndico”, de Ronaldo Andrade.

Na foto, o escritor e fotógrafo com o presidente José Duarte
de Almeida Alves.

O livro destaca aspectos como a dificuldade encontrada atual-
mente em se respeitar opiniões contrárias, a liberdade de expressão e a
manifestação artística, sem ficar à mercê da política e de outros interesses.
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Foi realizada no dia 09

de maio, a Tarde Beneficente do
GAP, com grande sucesso.

Neste dia, de bingo e
lanche especial em uma tarde
muito agradável, a entidade fa-
vorecida foi o Instituto Neo Ma-
ma, que faz um excelente traba-
lho no combate ao câncer de
mama. Gostaríamos inclusive de
agradecer a sua parceria neste
evento e todo seu auxílio, por
fazer com que este, fosse um dos
melhores até aqui, com uma
grande venda de convites.

O Grupo de Apoio à
Presidência é assim. As diretoras

trabalham muito para que nossos
eventos, sempre tenham a renda
revertida para alguma Entidade Fi-
lantrópica, trazendo inclusive,
um reconhecimento especial ao
Centro Cultural Português, onde
é sempre realizado os eventos
do GAP, para seus convidados.

E no dia 10 de outubro,
teremos outro encontro e desta
vez a escolhida será a AVOSP - As-
sociação Voluntárias da Santa Ca-
sa de Santos. Faremos mais uma
Tarde Beneficente, sempre com o
sucesso dos eventos do GAP.

Reservas pelo telefone:
3234-6503 ou com as diretoras.

Todas as diretoras do GAP e integrantes do
Neo Mama que muito se empenharam para que
a Tarde Beneficente em Homenagens às Mães do

GAP, fosse um de seus maiores sucessos

No salão da sede social do Centro Cultural
Português, o sucesso se concretizou, com

seu salão completamente lotado,
tudo em prol do Instituto Neo Mama

Já está chegando no Cen-
tro Cultural Português de Santos,
a primeira edição do Bazar de Na-
tal, promovida pelo Grupo de
Apoio a  Presidência do Centro
Cultural. O evento contará com
40  expositores de artesanato e
gastronomia, entre os dias 23 a
25 de novembro. Uma ótima op-
ção para antecipar as compras de
Natal e conhecer o trabalho de
profissionais da região e cola-
borar com o GAP.

A programação será reali-
zada das 14:00 h às 20:00 h, na
Av. Ana Costa 290, em Santos.
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No dia 14 de julho, o
Rancho Folclórico Verde Gaio,
do Centro Cultural Português
de Santos, subiu a serra para se
apresentar na tradicional festa
“Adega da Lusa”, da Associação
Portuguesa de Desportos.

Antes do término da
belíssima apresentação, o dire-
tor Maurício Nascimento ofe-
receu um mimo ao Verde Gaio:
quadro de lembrança da Adega
da Lusa, feito por uma jovem
artesã do rancho anfitrião. O
nosso grupo foi muito bem re-
cepcionado pelos componentes
e pelo diretor, que fizeram uma
calorosa acolhida.

Ana Maria Gonzalez

Márcio Possani
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Cristiane Gonçalves

No sábado, dia 30 de
junho, o Rancho Folclórico Ver-
de Gaio do Centro Cultural Por-
tuguês de Santos, apresentou-se
na Tradicional Festa Junina da
Casa de Portugal de Campinas.

O grupo foi muito bem
recepcionado, tanto pela dire-
ção da Casa de Portugal de Cam-
pinas  –  José  dos  Santos  Anto-

nio, presidente, quanto, Pedro
Pinto Peixoto, vice-presidente.

O RF Verde Gaio teve a
companhia do Vice-Presidente
do Centro Cultural Português,
Dr. Alberto Barduco e do Dire-
tor Social Vasco de Frias Mon-
teiro que conduziu a apresenta-
ção da noite.

Roseli Freitas
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Dia 27 de outubro, o

Grupo de Apoio à Presidência,
realizará no Salão Camoniano,
na sede cultural do Centro Cul-
tural Português, um baile temá-
tico ambientado nas Mil e Uma
Noites e com apresentação es-
pecial de Dança do Ventre.

Quem já conhece os
eventos do GAP, como o Baile
de Máscaras e a Tardes Beneficen-
tes, sabe que será imperdível.

Venha você também
participar desta noite inesque-
cível e toda especial, em mais
um sucesso do GAP.

Os interessados já po-
dem reservar seus convites atra-
vés dos telefones 3234-56503 e
3219-3079
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Cônsul Geral de São Pau-
lo desde abril de 2012. O escolhi-
do como palestrante da solenida-
de do 10 de Junho - Dia de Portu-
gal, Camões e do Conselho das
Comunidades Portuguesas, foi o
Dr. Paulo Lopes Lourenço.

Iniciou sua palestra,
agradecendo o convite e tam-
bém a presença de todos. Falou
do Consulado de Santos que se-
guramente está entre os três ma-
iores do Brasil em termos de re-
ceita e serviços consulares pres-
tados e logo seguirá o padrão
do consulado de São Paulo pois,
muito em breve, chegará ao nú-

O Teatro Armênio Mendes do Centro Cultural Português, recebeu a solenidade do Dia de Portugal, com a palestra do Cônsul Geral de São Paulo, Dr. Paulo Lourenço.
Logo em seguida, houve no Salão Camoniano a inauguração do quadro, pintado à mão do casal Com. Armênio Mendes e Sra. Celeste Mendes

mero de 100 mil portugueses ca-
dastrados e isso agilizará bem
mais seu trabalho.

Depois de mais seis anos
a frente do Consulado Geral de
SãoPaulo, Dr. Paulo Lourenço
deixará o consulado com o de-
ver cumprido e  gostou muito
da comunidade portuguesa não
só da cidade de São Paulo como
de todo o estado de SP. E será
em São Paulo, que será implan-
tada a primeira Escola Portugue-
sa do Brasil e será a sétima do
mundo. Está escola será curricu-
lar com dupla certificação e com
a marca e a cultura de Portugal.

Falou da importância
do 10 de Junho, onde é celebrada
em todos os países, por existi-
rem portugueses em toda a parte
do mundo. É só ver as numero-
sas, associações e empresas por-
tuguesas espalhadas por todos os
países, especialmente no Brasil.

Finalizou dizendo, que
foi uma alegria imensa participar
da celebração do Dia de Portu-
gal aqui em Santos, por ter em
sua comunidade portuguesa,
uma riqueza de cultura, de soli-
dariedade e de empreendedoris-
mo muito grande.

Após sua palavra, o pre-

sidente do Centro Cultural Por-
tuguês, José Duarte de Almeida
Alves, entregou para o pales-
trante uma lembrança pela sua
presença aqui.

Fez uso da palavra, o De-
putado Federal João Paulo Tava-
res Papa, onde parabenizou a to-
dos pela data comemorativa e
destacou a beleza do Centro Cul-
tural Português e seu teatro.

O encerramento da ceri-
mônia foi feita pelo presidente
da Entidade e disse que o Dia de
Portugal não poderia ser melhor
escolhido, pois reverencia o ma-
ior escritor português de todos

os tempos Luis de Camões e não
celebra guerras nem conquistas;
celebra a cultura e todas as co-
munidades portuguesas.

Convidou a todos para
a apresentação de um quadro do
Comendador, ex-presidente e
amigo Armênio Mendes e a Sra.
Celeste Mendes, que ficará eter-
nizado no Salão Camoniano,
juntamente com a família, inclu-
indo seus filhos Alex Mendes e
Paulo Sérgio Mendes.

Como o Dia de Portugal
é um dia de festa, todos os pre-
sentes, se confraternizaram em
um coquetel.
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A nona edição da Festa
do Dia de Portugal foi realizada
no dia 10 de junho, no Valongo.

Com um dia inteiro de
comemorações de fadistas, gru-
pos musicais e ranchos folclóri-
cos da região, foi uma oportuni-
dade para portugueses, descen-
dentes, santistas e turistas que
puderam conhecer ou relembrar,
o melhor da cultura lusitana.

Produtos típicos foram
encontrados em tendas monta-
das por toda a extensão da fes-
ta com artesanatos, os famosos
trabalhos das Bordadeiras do
Morro de São Bento, camisetas,
lenços portugueses, bolinhos de
bacalhau, doces tradicionais co-
mo pastéis de Belém e de Santa
Clara e o famoso caldo verde.

Toda a renda da venda
destes produtos foram reverti-
das para  Escola Portuguesa que
atende mais de 100 crianças de
baixa renda de forma gratuita.

O orfeão do Centro Cul-

tural Português foi o primeiro a
se apresentar e em seguida, veio
a solenidade de abertura, com a
presença no palco de autoridades
e as bandeiras de todos os ran-
chos folclóricos que se apresen-
taram, neste dia.

Foram eles: R.F. da Casa
de Portugal de Praia Grande, R.F.
Típico Madeirense, R.F. Infantil
da Escola Portuguesa, R.F. Verde
Gaio (foto), R.F. Tricanas de Co-
imbra, R.F. Associação Atlética
Portuguesa, R.F. Veteranos Apai-
xonados pelo Folclore e o Gru-
po Folclórico Cruz de Malta,
além das Bandas Filhos da Tradi-
ção, Alma Lusíada, Grupo Fado
por Acaso, Andreza Mariana e
Banda e Ana Carla Lemos (fado).

A Festa Dia de Portugal
foi uma realização da Escola Por-
tuguesa com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Santos, Conse-
lho das Comunidades Portugue-
sas e o Escritório Consular de
Portugal em Santos.



por Wallacy Andrade
Os Lenços de Namorar
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is da região do Mi-
nho, que declara-
vam o Amor através
desta forma de có-
digo.

Em finos panos de linho,
tecidos por elas, ou em lenços de
algodão comprados a feira, as rapa-
rigas bordavam-os, com os cuida-
dos que o palpitar do coração pu-
nha nas mãos.

Depois de bordado, secre-
tamente, faziam chegar o lenço ao
amado e se este o usasse em públi-
co era sinal que o amor era corres-
pondido, começando assim o na-
moro, não poucas vezes, às escon-
didas.

Todos os Lenços têm asso-
ciadas histórias de amores felizes
ou menos ditosos, paixões avassa-
ladoras ou simples fulgores mo-
mentâneos, retratados nos dese-
nhos policromáticos bordados so-
bre a brancura do linho.

Em uma bonita festa, rea-
lizada no dia 07 de julho, no sa-
lão social do Centro Cultural Por-
tuguês, a UNEPA - União das Em-
presas da Panificação, comemo-
rou o Dia do Panificador. Já há
alguns anos, a diretoria organiza
esta recepção, para homenagear
todos os panificadores.

Logo na entrada, uma be-
la mesa decorada com pães espe-
ciais de todos os tipos. Dentro
do salão, uma farta mesa de frios,
servida como entrada e como pra-
to principal, Bacalhau à Moda
Unepa. A música ficou por conta
da Banda Zago Art Show, que mui-
tos aproveitaram, dançando  pró-
ximo ao palco.

O presidente da Unepa
Alberto de Pinho, em sua palavra,
agradeceu todos os convidados e
associados presentes bem como
as empresas presentes.

ção dos modernos processos de
panificação.

Na Festa, além dos dire-
tores da UNEPA, como na foto
acima, Antônio Lopes, Alberto
de Pinho, Adalberto Freire com
Vasco de Frias Monteiro, o De-
putado Português pelo Círculo
Fora da Europa, Carlos Páscoa e
José Augusto do Rosário, presi-
dente da Escola Portuguesa, mui-
tas autoridades. Abaixo, o Presi-
dente do Centro Cultural Portu-
guês José Duarte de Almeida Alves
com o Deputado.

Na oportunidade o dire-
tor social do Centro Cultural Por-
tuguês, Vasco de Frias Monteiro,
contou uma breve história sobre
os pães e o panificador.

Dia 08 de julho é dia de
Santa Isabel, padroeira dos pani-
ficadores. Por isso, neste dia é co-
memorado também o Dia do Pa-
nificador, conhecido popularmen-
te como padeiro. A história nos
conta que os primeiros pães fo-
ram assados em pedras quentes ou
debaixo de cinzas. A utilização de
fornos de barro para cozimento
dos mesmos começou com os
egípcios, sendo atribuída a eles
também a descoberta do acrésci-
mo de líquido fermentado à mas-
sa do pão para torná-la leve e ma-
cia. Dando um salto na linha do
tempo, no século XVII, a França
tornou-se o centro de fabricação
de  pães  de  luxo,  com  a  introdu-

Com origem no século
XVIII, os Lenços Namorar Portu-
gal (ou Lenços de Pedido) eram,
segundo a tradição minhota, pa-
nos de linho ou de algodão ale-
gremente bordados, com moti-
vos florais, símbolos amorosos
(coração, pássaros a voar, cha-
ves, …) e mensagens em quadras
num português arcaico, não ra-
ras vezes com erros ortográficos,
evidenciando a falta de escolari-
dade das autoras.

Quem os bordava eram
raparigas simples dos meios rura-
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O Rancho
Folclórico Verde Ga-
io, completa mais
um aniversário. E
para isso, estare-
mos comemoran-
do com uma festa
bem especial no dia
22 de setembro na sede
social do Centro Cultural Por-
tuguês, Av. Ana Costa, 290, no
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Neste período mais três

peças teatrais foram encenadas
no Teatro Armênio Mendes do
Centro Cultural Português.

No dia 20 de maio, a
peça Auto do Fátima, que retra-
tou a aparição de Nossa Senhora
de Fátima em Portugal, realiza-
do pelo Grupo Experimental de
Teatro da Universidade Católica
de Santos, Dia 27 de maio, foi a
vez da peça “Joana D’Arc - Além
da Vida”, que trouxe a história
de Joana D’Arc pela visão espíri-
ta. E no dia 24 de junho, o espe-
táculo infantil “O Mundo Mági-

co de Óz”, musical da conhecida
história do Mágico de Óz.

Entre em contato com o
Centro Cultural Português, e fique
informado dos próximos espetá-
culos. Ligue para 3219-3079.

Auto de Fátima, uma
das peças encenadas

Gonzaga em Santos,
com um convidado
muito especial: o
Grupo Folclórico
“Os Lusíadas” do
Centro Português
de Maringá, no Pa-

raná.
Venha comemporar co-

nosco. Reserve já o seu convite
através do telefone 3234-6503.


