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O Ovo Mole
 

 
                                        A alegria da capoeira!A alegria da capoeira!A alegria da capoeira!A alegria da capoeira!    

                                                                                    Nº Nº Nº Nº 10 Maio10 Maio10 Maio10 Maio----JunhoJunhoJunhoJunho----Julho 2009Julho 2009Julho 2009Julho 2009    

 
 

Segundo Concurso de 
Fotografias do CCL 

 
 

Este ano o CCL organiza um novo Concurso de 
Fotografias, com o título de Foto Ilusa II. A 
principal novidade em relação a Foto Ilusa I é 
que este ano se vai celebrar um Rally 
Fotográfico no Algarve. Podem participar todos 
os sócios que quiserem e as pessoas 
interessadas em geral. Neste número do Ovo 
Mole poderão ler o regulamento (p. 8) e ver 
algumas das fotos premiadas e finalistas do 
Concurso Foto Ilusa I.  
 
                “Camino sonámbulo”, a foto vencedora de Foto Ilusa I, por Mar Ruiz. 

 

       A Quadrinhos    
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Arte e diversão no Curso de Aguarelas  
em Tavira  

 
 

No mês de Maio teve lugar o nosso curso de 
pintar a aguarela na cidade de Tavira, no 
Algarve. A professora Cristina Garmendia 
mostrou as possibilidades deste tipo de 
pintura, que não precisa de muitos materiais e 
que se pode praticar em qualquer lugar: na 
praia, na rua, num bosque ou num bar.  

 
       1.           2. 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                        3. 

 
Além de descobrir (ou não) os seus talentos artísticos, os participantes puderam 
desfrutar do bom tempo e da agradável companhia numa série de lugares idílicos como 
a Ponte Romana, as Salinas, o Convento das Bernardas e os jardins do Castelo.  

 
    4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           5. 
 
 

Também foi de interesse uma visita ao 
Restaurante As Três Palmeiras, uma 
grande casa de comidas muito tradicional 
onde o peixe (e a batata assada) é rei e 
senhor.  
 

 Fotos de Cristina. 1. Jardins do Castelo  2. Rio e ponte.  
3. Ponte Romana  4.  Reunião no mercado velho 

   5.  Restaurante A Bica  6. As Três Palmeiras                    6. 
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                            O  OVO  QUADRADO 
 

    

    

            Cozinhando com Cozinhando com Cozinhando com Cozinhando com     

                    JOSEFA JOSEFA JOSEFA JOSEFA 

CUADRADOCUADRADOCUADRADOCUADRADO....    

  A melhor amiga do Ovo!  A melhor amiga do Ovo!  A melhor amiga do Ovo!  A melhor amiga do Ovo!    
 

 
 

 

 

 
 

         

 

Olá, hoje vamos cozinhar uma sopa fria muito boa para o verão. 
 

ARJAMOLHO 

 

Ingredientes: 300 gramas de tomates maduros, 3 dentes de alho, 1 pimento verde, 1 dl. de azeite, 

2 cl. de vinagre, 200 gramas de pão caseiro duro, orégãos e sal grosso q.b. 

          

Descasque os dentes de alho e pise com sal. Tire os pés  aos tomates, retire a pele e as 

sementes. Corte em cubos pequenos. Limpe o pimento e corte também  em cubos pequenos. 

Num recipiente deite o azeite, os orégãos, água fria e o vinagre. Junte os dentes de alho, o sal e 

os tomates. Corte o pão em fatias pequenas e adicione. Mexa e sirva bem frio. 
 

      Bom apetite e até à próxima receita! 

 

          

 

 

JOSEFA CUADRADO 
 

 

 
Foto Ilusa I 

 
‘Campo das Cebolas’ por 
Geninha Sirgo, Finalista. 
 
Uma fotomontagem onde se 
pode ver (à direita da imagem) a 
nossa querida ‘Casa dos 
Loucos’. 
 
Um  autêntico símbolo do CCL e 
do teatro lusófono em Sevilha!  
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Adivinha, Adivinhas!! 
 

O vencedor da nossa última adivinha (no número de Janeiro- 
Fevereiro) foi Benjamín Jarquín. Era preciso adivinhar em que mês e em que ano foi tirada esta 
fotografia da Mª Cruz na nova ponte 25 de Abril, ou de Salazar, como era conhecida naquela época. 
A data era Abril de 1965. No próximo Ovo Mole esperamos poder mostrar alguma foto do Benjamín a 
receber o seu prémio.  
 
A adivinha que propomos agora é: 
 
Onde é que está a Maru? 
 

Está num cercado de cabras, com certeza.... mas em que 
localidade portuguesa? PISTAS: Não fica tão longe de 
Espanha, não. É uma povoação perto de C.M. A feira 
anual é não só de cabras mas também de artesanatos e 
iguarias. Para o ano faremos um passeio até lá... 
 
Podem mandar as suas respostas para: 
oovomole@yahoo.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Haverá um prémio para o primeiro 

sócio que adivinhar! 
 

 
 
 
 
 

Novos contos na página web do CCL 
 

    Na nossa página web (http://cclusofono.com) continuamos a 
adicionar relatos escritos pelos sócios na nova secção “Contos”. 
As novas adições são “El Primer Mordisco”, de Manuel 
Escaño, “Santa Luzia”, de Juan Caraballo, e “Do Sol ao Rato”, 
de Pau Sandham. Podem ler – e comentar se desejaram - estes 
ou qualquer outro dos 10 relatos curtos que já temos na página.   
    E se você for sócio e tiver escrito um conto, se quiser vê-lo 
na página web pode mandá-lo por e-mail para 
cclusofono@yahoo.es . Preferimos que os contos sejam 
escritos em português. Podem ser escritos em espanhol ou em 
outras línguas, mas nesse caso devem ter temática lusa ou 
lusófona. 

 

 

  

 

 

 

 



 5 

 

O  O v o  M u s i c a l  por José (Zé) Aguilar 
 

                  
        

Música brasileña en Malandar 
 
 
   Cerca de trescientas personas pudimos disfrutar de un buen concierto de música brasileña en la 
sevillana Sala Malandar el pasado 11 de mayo. 
 
   La culpa la tuvo el Centro Cultural Lusófono, por empeñarse en organizar una sesión musical con 
el ánimo de divulgar la música brasileña y dar a conocer a una de las mejores intérpretes de jazz de 
la península ibérica: Susana Raya. 
 

   El programa interpretado por el cuarteto de 
la cantante cordobesa estuvo repleto de 
composiciones inolvidables de la música 
brasileña, del que se pueden entresacar: 
Retrato em branco e preto (Jobim / 
Buarque); Sina (Djavan);  Eu sei que vou te 
amar (Jobim / V. Moraes); Oceano (Djavan) 
o Ponta de areia (M.Nascimento / F.Brant). 
 
  Una agradable velada incluida en el 
segundo ciclo de Lusofonías, certamen que 
el Centro Cultural Lusófono organiza cuando 
puede, con el fin de dar brillo a sus señas de 
identidad.    
 
Foto: Pau 

 

 

   

 

 
 
 
       Foto Ilusa I 
 

 
‘Entardecer em 
Lisboa’ 
 
por Cristina 
Rodríguez 
Díaz 
 

 
        Finalista 
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por São Lucas de Silva, internacionalmente famosa professora 
de português 

 
Sabiam que...?  

 
 

      ..... a conjugação das teclas Ctrl + alt + 4 é mágica? 
 
Como sabem, existem em português diferentes acentos 
gráficos: agudo, grave, circunflexo. Quando escrevemos em 
português num teclado espanhol não temos nenhum problema 
em grafar estes acentos.  
Mas o que fazemos com o sinal de nasalidade? Onde está o til 
no teclado espanhol? Como podemos escrever “ão” ou “õe”, 
por exemplo, duas da terminações (cá está ela) mais comuns 
em português? 
 
Sei que muitos de vocês já conhecem o truque. Mas para os 
que ainda não o conhecem, aqui fica a dica:  
- se carregarem ao mesmo tempo nas teclas Ctr / Alt / 4 (o 4 
da parte superior do teclado) e a seguir escreverem a vogal 
que pretendem, dá-se o milagre e aparece o til.  
 
Bom Verão e boas redacções (com todos os tiles 
necessários....)! 

 

  
 
 
 

 
 
 
Foto Ilusa I 
 
‘Olhares escondidos’, por Isabel Díaz Regañón. 
 
Segundo prémio. 

 

ão 
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    Espaço Natural 
 

        por José (Zé) Aguilar 
o nosso correspondente em todas as partes 

 
El lince regresa a su casa 

portuguesa 
 
  
El felino más amenazado del planeta reconquista espacios perdidos hace décadas y vuelve a 
recuperar, de forma inequívoca, el nombre por el que es conocido: lince ibérico 
 
  Una nueva generación de linces comienza a abrirse paso en los centros andaluces del programa de 
cría en cautividad, que desde el año 2005 ha visto crecer de forma esperanzadora el número de 
nacimientos de este emblemático felino en los centros donde se desarrolla el programa: zoo de Jerez 
de la Frontera, La Olivilla y El Acebuche. 
 
    Esta mayor riqueza genética de la especie ha permitido un acuerdo de colaboración entre España y 
Portugal, bajo el amparo del Programa Interreg y el proyecto “IBERLINX Acción Territorial 
transfronteriza de conservación del lince ibérico”, para reintroducir la especie en tierras del Algarve. 
 
    En este sentido, se ha puesto en marcha un nuevo centro de cría en cautividad en la localidad 
portuguesa de Silves, a donde han viajado dieciséis linces ibéricos con la misión y la esperanza de 
reestablecer la población extinta en territorios portugueses, contribuyendo así a la supervivencia del 
felino. 

 

 

        
 
 
 
 
                Foto Ilusa I 
 
‘Laranja’ por Carmen Hernández García 
 

              Finalista 
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Concurso de Fotografia FOTO ILUSA II 
 

Segue-se um resumo do Regulamento do Concurso, 
que mandaremos em breve aos sócios e simpatizantes, em português e em espanhol 

O CENTRO CULTURAL LUSÓFONO (CCL) leva a efeito o II Concurso de Fotografia FOTO ILUSA e o 
seu primeiro Rally Fotográfico. 

1.  O Concurso constará de duas partes: 

 I. Prémios Rally (para fotografias tiradas durante o Rally que vai ter lugar no dia 17 de Outubro 
de 2009): 

   1. Prémio para a imagem que melhor represente o Algarve. 

   2. Prémio para a melhor fotografia geral tirada durante o Rally. 

II. Prémio “Foto Ilusa” para a melhor fotografia tirada num país lusófono (Portugal, Brasil, Cabo 
Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Guiné Bissau). 

2.  Podem participar todas as pessoas com um máximo de DUAS fotografias em cada categoria. Não é 
preciso participar em todas as categorias. 

3.  As fotografias devem ser apresentadas em suporte papel. 

4.  Os trabalhos deverão ser originais e exclusivos do autor.  

7.  O prazo de recepção dos trabalhos termina no dia 30 de Outubro de 2009. 

8.  PRÉMIOS: Serão atribuídos um prémio de 150 euros em cada uma das três categorias. Também 
haverá um ‘prémio do público’, adjudicado por votação popular entre as fotos não premiadas, na 
inauguração da exposição dos trabalhos. (Anunciaremos a data e lugar da exposição e o conteúdo deste 
prémio numa data futura).  

12.  Os resultados do Concurso serão divulgados numa reunião no mês de Novembro ou Dezembro de 
2009. 

       RALLY FOTOGRÁFICO  

 

O Rally terá lugar no Sábado, 17 de Outubro de 2009. A duração será de um dia. Sairemos de Sevilha 
às 9.00 horas e voltaremos a Sevilha às 19.30 horas aproximadamente (hora espanhola). 

Podem participar todas as pessoas que quiserem. Terão prioridade os sócios do CCL. 

O transporte será em autocarro. 

Os lugares que visitaremos para fazer fotografias (e também para tomar café, almoçar, passear, etc.) 
serão: CASTRO MARIM, CACELA-A-VELHA, OLHÃO e TAVIRA.  

O almoço será em Olhão e cada pessoa pode almoçar onde quiser, há muita oferta de restaurantes. 

O preço, que indicaremos quando mandarmos a informação completa, incluirá transporte, organização e 
inscrição para o concurso. Não inclui comidas/bebidas nem material fotográfico. O prazo de inscrição 
começará aproximadamente no dia 1 de Outubro (para sócios do CCL + 1 acompanhante por sócio) e no 
dia 8 de Outubro (para todos os outros interessados e acompanhantes). 

No mês de Setembro mandaremos informação completa sobre o Rally e os lugares a fotografar, junto 
com o procedimento para se inscrever. 

Achamos que vai ser um dia muito interessante e criativo. 

 
Se você não for sócio nem simpatizante e desejar receber o regulamento do Concurso/Rally, 
mande-nos um e-mail para cclusofono@yahoo.es ou para oovomole@yahoo.es indicando que 
quer recebê-lo.  
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Fotografia encontrada do mês – “O Namorado da Alice” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilhete postal (fotografia sobre cartão) encontrada (por 

mim) na Feira da Ladra, Lisboa, nos anos 1990. 
 

“Aos 9 dias do mêz de Novembro de 1917 oferece Alice 

da Cruz a sua fotografia à sua amiga Celeste da Conceição 

Dias, como prova de verdadeira amizade.” 
 

O que terá sido da Alice, do seu namorado bigodudo e da 

verdadeira amiga Celeste? 
 

         Acho que pode ser matéria para um próximo concurso de mini-contos, não é? 
 

              Pau 

 

 

No mês passado, recebemos uma interessante notícia, mandada pela sócia do CCL Rocío González de la 
Torre: 
 

Coimbra restaura el convento de Santa Clara la Vieja y lo 
impulsa como nuevo reclamo turístico 

 
Tras más de una década de intensos trabajos arqueológicos y de restauración, y una inversión global de 7,4 
millones de euros, el monumento ha abierto sus puertas al público tras permanecer durante cuatro siglos bajo 
las aguas del río Mondego. Este monumento ofrece ahora nuevos valores añadidos como la posibilidad de 
visitar las ruinas de la Iglesia y un Centro de Interpretación con ricos fondos arqueológicos de gran interés 
cultural. El Monasterio ofrece actualmente un área de disfrute público de 28.000 m2 que engloba las ruinas re- 
cuperadas, rodeadas ahora de amplios espacios verdes, y 
el Centro de Interpretación, de estilo contemporáneo y 
diseñado por los arquitectos Alexandre Alves y Sergio 
Fernández.  
 
Mais informação sobre este convento (em português) em: 
http://www.turismodecoimbra.pt/pt/homepage/descoberta-de-santa-clara-a-

velha.html 
Como podem ver, a página web é em português e espanhol, e merece 
a pena espreitar em qualquer das duas linguas: tem muita informação 
interessante sobre a cidade de Coimbra. A homepage é 
http://www.turismodecoimbra.pt/ 
A "Cozinha de Escritores"  que se vai celebrar neste mês de Julho nos 
restaurantes de Coimbra parece uma iniciativa que vai merecer a 
pena... Mais informação na página.      
 

 
9 
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A foto mais incrível (do mês) da antiga Lisboa 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descoberta dos Casebres do Loreto debaixo da Praça de Camões 
 

No ano de 1999 a Praça Luís de Camões no centro de Lisboa foi sujeita a uma intervenção para 
ser instalado um parque subterrâneo para estacionamento de carros. Foram encontrados 
vestígios do Palácio dos Marqueses de Marialva, que o terramoto de 1755 deitou abaixo. O 
Palácio nunca foi reconstruído e chegaram a instalar-se no mesmo lugar e aproveitando os restos 
do prédio destruído, até ao século XIX, “uma zona insalubre conhecida como os Casebres do 
Loreto, por albergar pedintes e doentes”. O parque de estacionamento foi construído em cima das 
ruínas do antigo palácio do Marquês, que por sua vez já tinha sido construído sobre uma vila 
romana, o que se deduz pela quantidade de vestígios romanos que surgiram após as 
escavações. 

 

 
Informação encontrada em: 
http://abrancoalmeida.com/2007/07/17/, Revista 
Pedra e Cal, http://aps-
ruasdelisboacomhistria.blogspot.com/2009/05/pr
aca-luis-de-camoes-i.html, 
http://www.skyscrapercity.com/  
 
Foto principal por ‘Pelha’ 
Imagem pequena: Desenho de Júlio de Castilho, 
representando os Casebres 

 

 

              Adeus, Carlos! 
 
O nosso amigo e sócio Carlos Novo já partiu para viver nos Estados 
Unidos… A redacção do Ovo Mole deseja-lhe muita sorte na sua nova 
vida e queremos dizer-lhe OBRIGADO por tudo o que contribuiu para o 
CCL… que foi muito! (Alegria, vontade de participar, diversão e outras 
contribuições nos campos da cozinha e da dança tradicional…) 
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Para fechar... dois poemas 
de 

César Félix 
Poeta  

Integrante de Margem Esquerda  
(grupo de poesia e música brasileira que deu um concerto no Pabellón do Uruguay em Abril de 2008, 

organizado pelo CCL). 

Atenção viageiros! 
 

Se visitar algum lugar interessante neste verão, não 
se esqueça de nós! No primeiro número do Ovo Mole 
que sair depois do verão, queremos incluir relatos de 
viagens escritos pelos nossos sócios e leitores. Esta 
mesma iniciativa foi levada a cabo no ano passado e 
recebemos relatos sobre lugares como o México, a 
Albânia, Faro, Veneza, o Norte de Portugal, Ljubliana, 
a Costa Vicentina e a Síria. Interessantíssimo... 
poderemos igualá-lo ou melhorá-lo em 2009?  

 
 
 
Quando voltar das férias, mande-nos um 
pequeno texto sobre a viagem que fez. Como 
já terá visto, não é preciso que seja sobre um 
destino lusófono. Preferimos textos em 
português, mas se não poder ser também 
aceitaremos textos em espanhol. Podem ser 
curtinhos (o máximo, como sempre, é 500 
palavras, mas não há mínimo, pode ser de 
três palavras!). Se for possível, com alguma 
fotografia. Com a vossa ajuda, vamos tentar 
fazer um número especial sobre as viagens! 
 
Fotos:  
1. A Mari Cruz no Yucatán (México) em Março. 
2. Bois na festa do Espírito Santo em São Miguel, Açores, fotografados por Carmen Serrano. 

 
oovomole@yahoo.es 

 

 

Infância de cá 
 
De onde vim? 
Dizem que vim do lado de lá do rio,  
mas eu não conheço lá, eu conheço cá. 
Dizem que sou de fora,  
mas é aqui que eu trabalho. 
É aqui que está enterrado meu avô. 
Dizem que somos iguais,  
mas por que minha boneca não tem cor? 
Eu sou de lá e sou de cá,  
o Brasil sou eu,  
a África meu outro eu.  
 

Oculto era o beija-flor 
 
Deixa a alma transparente 
E o coração sem dor,  
De tamanho quase ausente 
Pesa igual um beija flor. 
Se eu não curto, abalo.  
Se exagero, adormeço, 
Se não te vejo, me calo, 
Se não te escuto, esqueço, 
Se não for hoje, espero 
Se sou irmão, sou incesto, 
Se era festa, dançava, 
Se ela pede eu aceito. 
A tua imagem era um vulto 
Eu via mas não sabia 
O teu beijo implorava 
O teu corpo poesia,  
Causava, mas sem tumulto 
Era oculto, mas eu via. 
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  Personagem do Mês 
    

Maio-Junho:   
Cristina, a artista do Castelo das Cores 

    

    
 

No próximo mês, a personagem pode ser você! 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

O Ovo Mole 
A revista do Centro Cultural Lusófono 

 
Ideia, organização e redacção: Pau 

Junta Poedeira: Pau, São e Gusanilho 

Responsáveis pela criatura: A Junta Directiva do CCL 

Colaboradores habituais: Carmen Herrera (Gusanilho), São Lucas da Silva,  
   José (Zé) Aguilar, Antoñita Morera (Josefa Cuadrado) 
 

Assessora linguística: São Lucas da Silva 

Distribuição: São Lucas da Silva 

E-mail para colaborações, sugestões e comentários: oovomole@yahoo.es  

http://cclusofono.com 


