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LAURENTINO GONÇALVES VILAR, conhecido por todos como Vilar, nasceu em 

dezembro de 1934 na aldeia de Terroso, Póvoa de Varzim, Portugal. 

Filho de Álvaro Gonçalves Vilar e Ana Ferreira Ramos, foi o 3º filho de uma família de 
12 irmãos. 

Seus pais eram agricultores e, desde cedo os ajudou na lavoura. 

Tinha residência fixa Rua Pedro Abelardo, 81 - Vila Cruz das Almas Cidade de São 
Paulo. 

A lista de contribuições e realizações do Sr. Vilar ao longo de sua existência é por 
demais extensa, como bem sabem todos os que o acompanharam. 

Liderança inata esteve à testa de campanhas de benemerência que moldaram a sua 
identidade nos âmbitos sociais, esportivos e de religiosidade. 

O Sr. Vilar fez parte dos lusos que se caracterizavam pela devoção à cidade de São 
Paulo, destacaram-se igualmente pelo trabalho, solidariedade humana e respeito que todos se 
devem. Gozava de inigualável prestígio em todas as áreas da comunidade. 

Essa imagem de grande participação social, com preocupação constante em defender 
os interesses da Associação dos Poveiros de São Paulo, entidade que ajudou a fundar, tendo 
sido presidente em várias oportunidades. 

Os eventos por ele conduzidos foram sempre revestidos de intenso patriotismo e 
dedicação. 

Esteve presente em todas as ações, projetos e propostas direcionadas, não somente 
em favor dos luso-descendentes, mas também ao encontro de importantes campanhas 
destinadas aos menos favorecidos no entorno da cidade de São Paulo, com destaque para: 
campanhas de arrecadações de agasalhos, doações de sangue, eventos esportivos que 
serviram para unir os cidadãos com o intuito de preservar a sociabilidade. 

Quando convidado a participar de qualquer movimento, uma vez convencido da 
validade do objetivo, era um aliado fiel e incansável. 

Os que tiveram o privilégio de conviver com ele, partilhando da sua visão comunitária e 
humana, da sua alegria e sensibilidade, estão sentindo um profundo vazio. 

Despediu-se de todos nós deixando um legado de fé, força e exemplo de conduta e um 
grande referencial de caráter. 

Desfrutou de grande prestígio na comunidade luso-brasileira em reconhecimento aos 
seus esforços na preservação e divulgação dos valores culturais e por elevar as bandeiras dos 
dois países. 

Incentivou e contribuiu para tomar a Cidade de Póvoa de Varzim como Cidade-Irmã da 
Cidade de São Paulo consagrada pela Lei Municipal nº 15.132 de 15 de março de 2010. 

Em 06 de abril de 1991 ocorreu o início das atividades da Associação dos Poveiros de 
São Paulo. Na fundação dessa Entidade o Sr. Vilar liderou mais um capítulo da amizade luso-
brasileira. 



A Associação dos Poveiros está entre os redutos que deram grandes contribuições 
para manter as tradições da parte da comunidade portuguesa do Brasil que se estabeleceram 
em São Paulo. 

Impelido por seu instinto comercial e por sua intuição para os negócios, o jovem 
português, da Póvoa de Varzim, viu, desde logo, a oportunidade que lhe acercava em São 
Paulo. Em Portugal trabalhou na agricultura e aqui trabalhou no bar São Rafael, depois em 
corretagem de imóveis, especialmente no ramo de padarias, bares e restaurantes. 

Logo que chegou ao Brasil e como não poderia deixar de ser, integrou-se à Associação 
Portuguesa de Desportos, galgando a diretoria e exerceu, também, o cargo de conselheiro 
vitalício, mercê do seu dinamismo e amor clubístico. 

Um capítulo à parte constitui o fato de o Sr. Vilar durante quinze anos ter sido diretor do 
Departamento de Hóquei do clube rubro-verde. 

Época de fastígio com grandes conquistas nacionais e internacionais. O elenco de 
hóquei sobre patins da Portuguesa foi referência esportiva também na Europa. 

Na Associação Portuguesa de Desportos deixou um legado valorativo com acervo de 
realizações vitoriosas. 

Suas paixões foram a família, principalmente a Sra. Maria Gomes de Campos com 
quem fora casado e com teve as filhas Maria da Graça e Ana Amélia, os amigos, a Associação 
dos Poveiros de São Paulo e a Associação Portuguesa de Desportos. 

Durante a sua vida, o Sr. Vilar passou o significado de honestidade e que a palavra de 
um homem é tão importante quanto a assinatura dele em documento reconhecido. 

Detentor de um sem-número de homenagens a culminar pelo recebimento da Medalha 
MMDC da Sociedade Veteranos de 32, que reconheceu o seu papel como personalidade 
marcante. 

Com todas as recordações, conquistas e passagens conseguimos reunir informações 
sobre a vida de um homem que se dedicou a cidade São Paulo, na soma da concretização 
excelsa dos anseios portugueses. 

Capacidade de empreender, disposição para o trabalho e espírito agregador. Itens que 
fizeram os alicerces da sua trajetória de vida. 

A vida do Sr. Vilar ficará sempre gravada no coração dos luso-descendentes e 
paulistanos em geral, por tudo o que ele realizou em benefício do próximo. 

Seus ideais permanecem vivos também quanto ao cariz religioso e a exata dimensão 
da solidariedade cristã na liderança por organizar missas, reuniões e múltiplas homenagens 
alusivas à querida terra natal. 

O Sr. Vilar faleceu no dia 15 de fevereiro de 2018, levando consigo a saudade de 
todos. 

Por todo o acervo deixado à cidade de São Paulo, nada mais justo, do que esta singela 
homenagem a esse cidadão exemplar, oportunizando que seu nome permaneça presente 
como exemplo de vida a inspirar nossas próximas gerações. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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