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O Ovo Mole

 

 
 

A revista do Centro Cultural Lusófono 

Nº 1 Abril 2008 

Uma nova revista para o CCL 
 
Nasceu o Ovo Mole. Um novo boletim ou revista, fabricado pela Junta Directiva do CCL e que 
vai sair uma vez por mês (achamos) (talvez) com o fim de divertir, informar e entusiasmar os 
sócios, e também incentivá-los a mandar-nos as suas próprias contribuições, principalmente 
em língua portuguesa mas também serão aceites contribuições em espanhol. Com este 
objectivo, criámos o nosso endereço particular de e-mail, oovomole@yahoo.es .  
 
As secções regulares serão sobre as actividades do CCL, notícias de interesse relacionadas 
com o mundo lusófono, cultura, história, literatura, humor, internet, passatempos, viagens, 
curiosidades, receitas, fotografias.... e os próprios sócios podem propor outras se quiserem. 
Mandaremos O Ovo Mole por e-mail a todos os sócios que têm endereço, e também estará 
disponível nas aulas da São e na biblioteca do Instituto de Idiomas. 

A Quadrinhos 

 

mailto:oovomole@yahoo.es
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Pessoas fotogénicas 
 

Procurem as vossas fotos tiradas com a estátua de Pessoa: o CCL vai fazer 
uma exposição com elas! 

 

 
 
Quase todas as pessoas que visitaram Lisboa alguma vez fizeram uma foto com a estátua de 
Fernando Pessoa diante do Café A Brasileira. A próxima exposição fotográfica do CCL vai ter 
o título de “A Pessoa Mais Fotografada de Lisboa” e vai consistir nas vossas fotos com este 
mesmo motivo. Muitos de vocês devem ter fotos feitas com ele... Queremos reunir muitas – 
todas iguais, todas diferentes – para este projecto conceptual, divertido e informativo ao 
mesmo tempo. Se conseguirmos fotos de anos passados, óptimo, e também apreciamos as 
que têm um enfoque original do tema. Podem ser digitais – os sócios devem dar-nos uma 
cópia em papel de aproximadamente 15 x 20 cm ou podem mandar o arquivo por e-mail – ou 
analógicas – podem dar-nos uma cópia em 15 x 20 ou dar-nos o negativo e nós faremos a 
cópia. As fotografias serão emolduradas para a exposição. Também, se desejarem, podem 
fazer um breve texto sobre qualquer aspecto do tema, que também será exposto. Ah, e 
naturalmente haverá uma inauguração com performance, projecção... (lembram-se da 
inauguração de ‘Foto Ilusa’ no ano passado?). O lugar será o Centro Cívico da Buhaira, e a 
data da inauguração provavelmente será sexta-feira 13 de Junho (Santo António). Em breve 
confirmaremos e explicaremos onde e quando poderão entregar os negativos ou as cópias, se 
quiserem participar neste evento cultural-histórico-popular-conceptual. Todos somos artistas! 

Curiosidades no YouTube 
 
1. O aquarelista Enrique Flores mostra o seu caderno de viagem de Lisboa. Se gostam de 
Lisboa e se gostam da arte, é bonito, bonito, bonito (sem som) 
          
http://youtube.com/watch?v=-FwJWyHxjyM 
 
 
2. Por via de contraste... isto é impressionante para qualquer pessoa que conheceu as torres da 
Torralta em Tróia.. Isto é o fim do turismo estilo anos setenta... é a implosão e a queda de duas 
das horrendas torres, com os comentários do telejornal e o Sr. Sócrates a accionar o 
detonador... 
 
 http://youtube.com/watch?v=svn9A3s_9x4 
 
 

Manda-nos os teus achados no YouTube com temática lusa ou lusófona  
para  oovomole@yahoo.es 
                      2 
 
 

 

 

http://youtube.com/watch?v=-FwJWyHxjyM
http://youtube.com/watch?v=svn9A3s_9x4
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Portugal em Sevilha 
 
Espalhados pelo centro de Sevilha há varios avisos de 
informação turística que indicam a rota para visitar os 
monumentos e lugares de interesse. Estão em três línguas: 
em espanhol, em inglês... e em português! Os nossos 
vizinhos estão cada vez mais perto, e é uma ideia original. A 
São esclareceu-me que foi uma iniciativa da Câmara de 
Sevilha em colaboração com a Câmara de Lisboa, que teve 
lugar há mais dum ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manda-nos por favor as tuas observações para a secção ‘Portugal 
em Sevilha’ (ou ‘Brasil em Sevilha’, ‘Cabo Verde em Sevilha’, etc.) 
para oovomole@yahoo.es  
 
    

 

Foto encontrada 
do mês 

 

   
 
Família portuguesa de férias nos anos 
70.  
 
Fonte: imageshack.us 
 
Manda-nos alguma foto de interesse: 
curiosa, bonita, impressionante... 
Pode ser encontrada (diz-nos a fonte) 
ou própria, na revista haverá as 2 
secções.  oovomole@yahoo.es 
 

 

Breve história dos ovos moles 
 
O que é um ovo mole? É um doce típico da região de Aveiro no norte de Portugal. Não tem nada a ver 
com o Centro Cultural Lusófono, é só o título da nossa revista porque gostamos do nome. Isto é uma 
breve história. 

 
Os Ovos Moles de Aveiro eram (e são) um doce característico de Aveiro 
confeccionado somente com gema de ovo, açúcar e água, seguindo uma 
receita que tem sido mantida oralmente em Aveiro ao longo de várias 
gerações. A origem provém das freiras de vários conventos existentes na 
zona de Aveiro até ao século XIX, e a tradição dos ovos moles foi mantida 
graças a senhoras que foram ensinadas pelas freiras. 

 
 
O doce de ovos é normalmente comercializado em barricas de madeira pintadas sobre artigos 
relacionados com Aveiro, ou é envolvido em hóstias nas mais diversas formas marinhas (peixes, búzios, 
...) ou em forma de barrica.  
 
Os ovos moles são uma das principais referências de Aveiro e são dos doces mais vendidos em 
Portugal. No ano 2000, foi constituído o Agrupamento de Produtores de Ovos Moles de Aveiro, tendo 
como objectivo o fomento e a garantia da produção genuína dos Ovos Moles de Aveiro e a defesa dos 
seus interesses comuns. 

 
A minha experiência pessoal com os Ovos Moles é que eles são tão bons (um ovo 
mole e um café, delicioso... ) que quis comprar uma caixa deles e oferecer ovos moles 
aos meus colegas (alunos), professores e outros, quando estive em Aveiro a fazer um 
curso de português. Todos comeram e gostaram muito... menos as pessoas de Aveiro, 
que não queriam saber nada deles, faziam cara de nojo e diziam que não gostavam... 
será por excessos e farturas na juventude e ao longo de toda a vida, imagino...  

 
Fontes: aveiromania.com; wikipedia.   Artigo fabricado por Pau. 
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A Junta Directiva do CCL 
 
 

 

LX – LISBOA CRUZADA 
 

(Os números entre parênteses são o número de letras que têm as palavras) 
 

 
 
   

 

Palavras 
Cruzadas 

sobre Lisboa 
 

Imprime a página para poder 
fazê-la. Solução na última página 

Esta é a Junta Directiva que fielmente prestou serviço 
durante os últimos anos. Para a próxima candidatura, o 
Jesús já não se apresenta, o Pepe sobe a Vice-Presidente e 
Dani R. Martín apresenta-se como Secretário. De esquerda a 
direita, Fila de atrás: Carmen Serrano (vocal de viagens), 
Jesús Loza (vice-presidente), Pau Sandham (vocal de arte e 
cultura); Fila de diante: José María Daza (tesoureiro), São 
Lucas da Silva (presidente), José Aguilar (vocal de relações 
públicas e publicidade). 

 
  Por Pau 
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Recomendações 
 
Ainda ninguém recomendou nada, mas isto vai ser uma secção fixa com um tema por mês, onde os 
leitores recomendam coisas. 
 
Por favor, mandem-nos as vossas recomendações para os seguintes temas, que vão ser os temas nos 
próximos números da revista: 
 

ESCOLAS DE LÍNGUAS em Portugal ou noutros países lusófonos. 
RESTAURANTES E BARES EM LISBOA.  
PÁGINAS WEB ÚTEIS PARA APRENDER PORTUGUÊS. 

 
Manda as tuas sugestões para oovomole@yahoo.es 

Blogs 
 
Eis alguns “blogs” interessantes em português, 
para as pessoas que gostem de ler um bocado 
todos os dias. Podem agregá-los aos Favoritos... 
 
Um T1 debaixo da Ponte: o blog pessoal da 
lisboeta Laura, com textos engraçados e fotos 
bonitas: 
 
http://umt1debaixodaponte.blogspot.com/ 
 
Para bebedores: 
 
http://cervejapt.blogspot.com 
 
E para os que só gostam de ver fotos (já acabou, 
mas é um bonito projecto): 
 
http://umafotopordia.blogspot.com/ 
 
Se conheceres algum blog interessante em 
português, manda o endereço para 
oovomole@yahoo.es 
 

 

Para os que gostam de ler 
 
É fácil conseguir livros em português em Sevilha: várias livrarias têm. E agora é ainda mais fácil porque 
O Ovo Mole lhes vai dizer quais são os livros que se podem conseguir e quais são as novidades 
lusófonas que há cada mês na Livraria Céfiro (C/Virgen de los Buenos Libros, 1). Este mês há duas 
novas edições de luxo sobre belas-artes disponíveis em Céfiro, entre outros livros em língua portuguesa: 
 
 

  
 
 
Também em Vértice (C/ San Fernando, 33) têm uma boa selecção que inclui romances de vários 
autores: há 8 de Saramago, 4 de Paulo Coelho, e uma nova ‘Antologia do Conto Português’ (19,95 €). 
 

 
 
 
 
 
    

AZULEJARIA PORTUENSE, HISTORIA E ICONOGRAFIA por FAUSTO MARTINS     
P.V.P.: 71,60 
 
LEGADO ARQUITECTÓNICO ISLÂMICO NO ALGARVE, OU = EL LEGADO 
ARQUITECTÓNICO ISLÁMICO EN EL ALGARVE pelo INSTITUTO PORTUGUÊS DO 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. P.V.P.: 17,10 

 

Sabiam que...? 
 

No passado dia 6 de Março foi finalmente 
ratificado o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa?? 
 

Desde 1924 (!!)  que se discute a necessidade (ou 
não) de unificar a grafia usada em Portugal e no 
Brasil.  De facto, ao longos destes (muitos) anos,  
foram publicados diversos acordos e  protocolos 
com o objectivo de estabelecer uma grafia 
comum, com escassos resultados. Realmente o 
que agora se ratifica, por parte de Portugal,  é  o 
Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo 
Ortográfico de 1991. 
Se este acordo não ficar “em águas de bacalhau” 
como aconteceu com todos os anteriores, 
mudarão de grafia cerca  de 0,5% das palavras 
no Brasil e 1,6% das palavas em Portugal. Por 
exemplo, no Brasil, as palavras “vôo”, “idéia” “ou 
tranqüilo” perderão os acentos,  enquanto que em 
Portugal, as consoantes surdas desaparecem, 
passando a escrever-se “ótimo”, “ação” ou 
“elétrico”. 
 

Mas, será que é realmente desta que o acordo 
entra em vigor? A ver vamos! São L. de S. 

http://umt1debaixodaponte.blogspot.com/
http://cervejapt.blogspot.com/
http://umafotopordia.blogspot.com/
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Relato do mês 
 
 

Funchal é vulcânico em Agosto 
 
 
 
As pedras incomodam-me, estou sentada sobre pedras redondas e brancas, estou na praia, mas eu não 
sou como as outras, eu sou diferente, falo português. Branca demais (ainda) mas sou bonita, alta, 
tenho o cabelo nos olhos, trago brincos e os olhos maquilhados para vir sentar-me na praia. Tenho 
vinte anos. Vinte. Vinte. Número redondo. 
 
O mar vai e vem, e cada vez que vai e cada vez que vem também arrasta pedras e soam a trovão. 
Nunca achei isto possível. Há três dias que venho à praia das Pedras. Três manhãs, a primeira manhã 
vi-o, a segunda manhã pronunciámos as primeiras palavras, palavras quentes e ao acaso, sem sentido, 
e hoje estou em queda livre com borboletas na barriga e a cabeça vazia, vou com ele ao mar. Não 
posso fazer outra coisa. Impossível resistir. Amorenado, esbelto, belo e com as primeiras rugas da 
experiência no rosto, o pescador pescou-me com a sua beleza em cinco segundos. Hoje é o terceiro 
dia e não posso mais. Quando ele fala, não compreendo uma única palavra, nunca percebi nada do 
que ele disse, fala com o dialeto da pesca e com o acento do sol, água, chuva, mar, redes de arrasto, 
tem sal na boca, a sua boca tem gosto de sal e eu estou a tremer. Leva-me para o barco e deixa-me no 
barco, deixo tudo por ti, a toalha, o livro, deixo o meu passado na praia e caio dentro do barco, ouço o 
trovão das pedras debaixo de mim. Quero amar-te no barco. A conversa não vai, que necessidade? 
Vou-te amar em silêncio, ele é belo e incompreensível, faz palavras fechadas e rotas, gosto de ti, 
gosto do teu silêncio.  
 
Aquilo que flutua no mar é um biquíni, bonito e caro. Contigo teve de ser assim, e foi assim. Não 
houve retorno, agora, agora, o teu corpo é amorenado e perfeito, é tudo ou nada, preciso de ti. Adeus. 
 
Ele ainda está lá, na Praia das Pedras, pega no barco dia após dia e arrasta-o para o mar, ele pesca, 
pesca... E eu podia dizer, sim, é ele, é esse, é ele, mas ninguém me ouve, 
 
Escrevo isto desde o fundo do mar. 
 
 
            Pau, 2007 
 
 

Os relatos da Pau estão sempre parcialmente baseados em eventos reais, com a diferença que na vida 
real ela sabe quando parar. 

 
 
Mandem os vossos relatos ou micro-relatos originais para oovomole@yahoo.es . Cada mês escolheremos um para sair na revista. 
Devem ser curtos: máximo uma página. Se forem micro-relatos, guardem os melhores para o nosso Concurso, de que vamos 
distribuir o Regulamento em breve. Sabemos que temos muitos bons escritores entre os sócios. E muitas pessoas que ADORAM ler! 
 
    

  

mailto:oovomole@yahoo.es
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   Viagem do mês 

 
 

      Mandem a vossa viagem (com uma fotografia) para oovomole@yahoo.es  

Hice esta foto durante la excursión que 
organizó el CCL al parque natural de Ría 
Formosa. 

Estamos en el barco Bom Sucesso 
atracado en el muelle de Olhão. 

La excursión la realizamos el 12/10/2007 
y consistió en una visita guiada al parque 
natural de Ría Formosa (sur del Algarve 
entre Cacela Velha y Faro), almorzamos 
en el puerto de Olhão y después 
embarcamos en el Bom Sucesso para 
dar un paseo y aproximarnos a las tres 
islas cercanas. 

  Disfrutamos de la jornada cerca de 
cuarenta personas (la mayoría socias del 
CCL).       

                                         José Aguilar 
 

Eventos futuros do CCL 
 
 
‘Margem Esquerda’ - Este grupo musical/teatral brasileiro estará em Espanha nos próximos meses de Março 
e Abril. O CCL está a tentar que passem por Sevilha para que possam realizar aqui um concerto. Se a vinda a 
Sevilha se concretizar, a data provável para o concerto será entre os dias 15 e 17 de Abril.  
 
Assembleia Geral do CCL: No Centro Cívico La Buhaira, Sábado 19 de Abril às 10.30 h. Seguido por um 
Almoço no Restaurante Algarve, que fica na Calle Real, em Castilleja de la Cuesta, por volta das 14h. 
 
À Roda do Tacho: A próxima jornada gastronómica no Centro Cívico Tejar del Mellizo em Los Remedios será 
no dia 10 de Maio. 
 
Concurso de micro-relatos TERRA ILUSA: O regulamento sairá em breve. O resultado do concurso será 
dado a conhecer em Setembro ou Outubro.  
 
A Casa dos Fados: Recriação duma Taberna de Fado, provavelmente no Pub Mariscal em Maio. Cantará 
Rosario Solano (Augusta Branco) com 3 guitarristas, órgão e percussão e haverá os alco-fados de Amália A.S. 
de T. os S., teatro e personagens e a participação de espontâneos do público (diz-nos se quiseres participar). 
 
Exposição A PESSOA MAIS FOTOGRAFADA DE LISBOA: No Centro Cívico La Buhaira. Data provável: de 
13 a 28 de Junho. Inauguração: Sexta-feira 13 de Junho. 
  

O Ovo Mole 
A revista do Centro Cultural Lusófono 

 
Ideia, organização e redacção:  Pau 

Apresentação do primeiro número: Carmen Herrera, São Lucas da Silva e Pau 

Responsáveis pela criatura: A Junta Directiva do CCL 

Colaboradores habituais: Carmen Herrera (Gusanilho), São Lucas da Silva, José Aguilar 

Assessora linguística: São Lucas da Silva 

Distribuição: São Lucas da Silva 

E-mail para colaborações, sugestões e comentários: oovomole@yahoo.es   7  
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Notícia de última hora: na terça-feira votámos e  
 
Notícia de última hora: na terça-feira votámos e  
esta é a nova Junta Directiva do CCL. 

 
 
 

Personagem do Mês 
 

Abril :  São, a Presidenta 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
                                      
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               GusiCriações 2008 

 
 

No próximo mês, a personagem pode ser você! 
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