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As nossas viagens deste verão, no Ovo 
 
 

 

Os relatos de viagens que 
mandaram os sócios do 
CCL desde Lisboa, Brasil, 
Sardenha e Alto Alentejo 
estão nas páginas 5 - 9  da 
revista. Na foto, Cristina, 
filha da sócia Mari Cruz e 
actriz da Casa dos Loucos, 
domina um gladiador na 
cidade de Nîmes, França. 
Férias aborrecidas para os 
leitores do Ovo Mole? 
Nunca! 
 

       A Quadrinhos    
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A pesca e a indústria conserveira em Vila 
Real de Santo António 

  
 

     Um artigo de Manuela Fernández Casildo 
 

Vila Real de Santo António é uma povoação jovem, mas com uma interessante história. Foi 
edificada entre 1774 e 1776 pelo Marquês de Pombal, com o propósito de reforçar a 
fronteira (a Raia) entre Portugal e Espanha. Constitui um exemplo de criação ex-nihilo, num 
ermo frente à foz do Guadiana. Os edifícios foram construídos com peças que vinham de 
fora e o traçado da cidade, perfeitamente racional, seguiu os cânones do Iluminismo.  
 

A principal fonte de riqueza foi, até ao século 
XX, a agricultura e a pesca. Porém, na primeira 
metade do século XX, começou uma nova 
actividade que trouxe à cidade o 
desenvolvimento económico, científico, urbano e 
social: a indústria conserveira. 
 
A primeira fábrica de conserva de peixe, a Santa 
Maria, foi montada pelo industrial italiano Ângelo 
Parodi em 1938. A seguir, apareceram as de 
Ramírez Tenório, Peninsular... e muitas mais. A 
indústria conserveira de Vila Real de Santo 
António chegou a ser uma das mais férteis do 
País, e os seus produtos muito procurados e 
exportados  pelo mundo. Além disso, dinamizou 
outros sectores económicos como o naval, o 
metalúrgico, o litográfico, o transporte, o 
comércio, o artesanato e a salga (de anchovas, 
biqueirão e muxama de atum). 

 
As conservas eram de atum, sardinha e cavala. O peixe capturado até chegar à lata de 
conserva, seguia um longo percurso: descarregava-se nos cais e era transportado 
directamente para as fábricas; ali era cortado, limpo e passava pela grelha; a seguir vinha a 
cozedura, a casa do azeite, a cravação, a estufa, a “batedeira” (toque de duas latas em 
busca de anomalias) e, finalmente, o encaixotamento para a venda.  

Vila Real de Santo António teve bons pesqueiros de sardinhas, armações de atum e uma 
florescente indústria conserveira. Não obstante, após o termo da Segunda Guerra Mundial, 
veio a fuga do atum, a baixa do recurso piscatório, a menor procura das conservas e a 
falência. As fábricas começaram a fechar ou foram para Os Açores. A povoação  conheceu  
o desemprego e a emigração. Hoje olha para o turismo, o comércio e o negócio imobiliário. 
No entanto a cidade não esqueceu a pesca e as indústrias que foram o motor do seu 
desenvolvimento e permanecem ligadas à sua história e cultura, como mostram estes 
azulejos que eu e a Carmen encontrámos enquanto dávamos um passeio pelas ruas do 
centro. 

A página seguinte e o resto do Ovo é ilustrada com as fotos de Carmen Gusanilho dos azulejos da cidade de Vila Real 
de Santo António 
 
BIBLIOGRAFIA: 
CAVACO, Hugo, Toponímia de Vila Real de Santo António, Câmara  Municipal de V.R.S.A., 2001. 
GOMES Neto, Pelo mar adentro alimentando o fumo das fábricas, Câmara Municipal de V.R.S.A., 2005 
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Vila Real de Santo António foi edificada entre 
1774 e 1776 na foz do Guadiana, face a 
Ayamonte, com o propósito de reforçar a fronteira 
entre Portugal e Espanha.  

 

 
 
 
A Praça Marquês de Pombal, o fundador de 
V.R.S.A., é o centro nevrálgico da vila, símbolo do 
poder político, institucional e religioso. 
 

 
 
 

Na primeira metade do século XX, começou a 
actividade conserveira. As fábricas de conserva 
de peixe foram montadas ao pé dos cais, na 
Avenida da República.  

 

 
 
 

Nessa altura, o Guadiana era um rio cheio de 
embarcações que subiam ou desciam carregadas 
de peixe, cortiça, alfarroba, madeira, mármore, 
palha, enxofre, minério e... conservas. 

 
 

 
 

A captura do atum era feita a 
poucas milhas de distância de 
V.R.S.A. nas armações a Santa 
Maria, o Medo das Cascas, o Barril, 
a Abóbora e o Livramento. 
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                            O  OVO  QUADRADO 
 

    

    

   As c   As c   As c   As coooores e os sabores de res e os sabores de res e os sabores de res e os sabores de     

                JOSEFA CUADRADOJOSEFA CUADRADOJOSEFA CUADRADOJOSEFA CUADRADO....    

Ela sabe fazer bom uso dum Ela sabe fazer bom uso dum Ela sabe fazer bom uso dum Ela sabe fazer bom uso dum 

Ovo!Ovo!Ovo!Ovo!    
 

 
         

 

Olá, tiveram bom Verão?  Ainda faz muito calor e por isso vamos fazer uma salada  muito 

refrescante. 

 

SALADA DE CAMARÃO 
 

        Ingredientes para 4 pessoas: 480 grs. de camarão 

cozido, 100 grs. de tomate, 1 pimento vermelho, 100 gr. de 

alfaces, 1 c. chá de coentros frescos, 50 gr. de amêndoa 

laminada, azeite, vinagre e sal.  

 

       

       Descasque o camarão e corte em pedaços. Corte o tomate e o pimento limpo de sementes, 

em pequenos cubos, junte o camarão e deite tudo numa saladeira com as alfaces  já no fundo. 

Polvilhe com coentros grosseiramente picados e miolo de amêndoa laminada. 

Sirva a salada em prato fundo. 
                   

      Bom apetite e até à próxima receita! 

 

 

 

JOSEFA CUADRADO 
 

 

 

 
 

 
Dos ricos mares vinham as traineiras e as 
enviadas dos galeões (Arrifana, Pérola do 
Guadiana, Flor do Sul, Raulito...) ao 
entardecer. A descarga do atum e da 
sardinha era um ritual impressionante e 
prolongava-se pela noite dentro. 
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Viagens de Verão 
no Ovo Mole 

Em jeep até ao sul da França          por Mari Cruz Díaz 

 

Em Agosto fui com a família de férias até ao sul da França. 
Graças aos meus estudos de francês no Instituto de Idiomas e 
aos sábios conselhos de algumas das suas professoras, 
alugámos um apartamento em Uzes, uma pequena vila antiga, 
com castelo, situada a uns 25 km da cidade de Nîmes. 
 
A zona era linda, com os campos verdes cobertos de vinhas e 
algumas oliveiras. Muito perto da nossa vila estava a pont du 
Gard um enorme aqueduto e ponte, da época romana, onde 
era possível alugar canoas ou tomar banho no rio, para fugir 
ao calor. 
 

Desde a nossa base fizemos muitas excursões pelos 
arredores, a cidades com um grande património histórico  e 
restos romanos em fantástico estado de conservação, como 
Nîmes e Arlés com os seus anfiteatros, ou Orange com um 
monumental teatro. Também fomos à Camargue, vasta região 
de sapais ao longo do delta do rio Ródano, onde pastam 
manadas de cavalos e touros e os flamingos aproveitam as 
zonas encharcadas. 
 
Finalmente também demos um pulinho para conhecer o glamour da Costa Azul, e passámos um dia 
em Saint Tropez. Resulta divertido apreciar um pouco o mundo da gente rica, onde os Ferrari e os 
Lamborguini estão estacionados na rua, nas boutiques umas botas só custam 1200 euros e os fatos 
de noite não ficam por menos de 4000 euros. Mas o mais divertido de tudo foi chegar a uma praia, 
onde vimos algum “colunável” que num barquinho deixava o iate e apanhava um helicóptero, para 
fugir aos engarrafamentos. 

 
Por agora é tudo, mas posso contar muito mais detalhes das nossas férias, com 
as 500 fotografias e a mais de meia hora de vídeos.     
 

 

 

 
 
 
 

Chegados à fábrica, os atuns eram cortados e limpos. 
A seguir, vinha a cozedura, o azeite, a soldadura... 
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Aventuras no Alto Alentejo              por Pau 
 
 

Alto Alentejo, lugar feliz, fora dos circuitos turísticos, 
visitável de carro, mas também (a minha especialidade) 
em solitário e a lidar com transportes públicos. Tem bons 
hotéis - baratos no Verão - casas rurais com simpáticos 
donos, tem uma luz espectacular e tem castelos, muitos 
castelos, inteiros ou em ruínas (há para todos os gostos). 
Há silêncio, há simpatia, há boas piscinas e maravilhosas 
praias fluviais. Descobri que gosto do mês de Agosto 
longe da costa. Subi costas, montes delas, fiz muito 
exercício. Depois fiquei sentada em esplanadas, 
varandas e outros lugares a escrever as minhas 
experiências. Também num comboio que nunca 
ultrapassava os 40 quilómetros por hora. Para fazer 
passar o tempo.  

 
Belver tem o melhor castelo e as melhores vistas. E tem uma praia 
fluvial que é uma das mais bonitas de Portugal. A vida sozinha sem 
transportes nestas regiões é uma luta, mas merece a pena. Bom 
exercício subir à aldeia de Belver e ao Castelo, bom exercício 
caminhar os 4 km até a praia fluvial. As vistas desde o meu quarto 
numa casa rural eram espectaculares. 
 
 
Alter do Chão. Gostei imenso desta fantástica aldeia situada 
aproximadamente no meio do nada. Fica a 13 quilómetros de 
distância da solitária estação de comboios do Crato. Nos arredores, 
só algumas plantas, rochas e uma estrada sem carros. Mas a aldeia é 
monumental e simpática. Bonito castelo, bonitas ruas, bonito hotel. 
                           
        Praia fluvial de Belver 

 

Castelo Branco, que não tem fama de nada em 
particular, é um lugar que adorei. Para mim era a 
civilização depois de tantos dias no meio rural. Tem 
manequins antigos nas lojas e um bairro que sobe pelas 
encostas até ao castelo e que é o mais bonito que eu já vi. 
Muitas pequenas casas abandonadas, não se vendem 
com facilidade, é pena. O castelo, que por certo não é 
branco, ficou reduzido a ruínas mas são visitáveis, 
simpáticas e cheias de luz.  
 

              
      Castelo de Alter do Chão  
 
Alto Alentejo em geral. Espaços vazios, rochas, plantas, 
terra, aldeias e cidades autênticas - muito cuidadas - castelos, 
casas brancas, senhoras nas portas das casas, bom dia, bom 
dia, bom dia, bons hotéis, o silêncio das aldeias. Praias 
fluviais. Areia. Sol. Luz branca. Rio Tejo. Água. Aventuras. 
Gostei. 
 
                                                             As vistas desde a casa rural de Belver  
 
 
Qualquer lugar do mundo é bom para beberes uma Superbock. 
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O GAROTO DE IPANEMA             por Geninha Sirgo 

Minha idéia de voltar lá era muito diferente do que na última viagem ao 
Brasil. Nesta ocasião não tinha vontade nenhuma de percorrer o seu vasto 
território, mas sim de profundizar no relacionamento das pessoas que 
encontrasse no meu caminho. 

No começo ia passar o tempo todo na Granja da Vivi, que fica a meia hora 
de carro de Natal. Minha amiga tinha-se mudado para o meio rural, perto da 
Natureza e longe do barulho urbano e do estresse laboral no Julgado. 
Trocava assim a vida segura dum condomínio1 fechado por uma granja no 
meio de lugar nenhum. Só no caso de me mover ao redor da granja, tinha 
pensado no meio de transporte dos brasileiros mais humildes. Sempre 
encontrava homens com a bicicleta popular da cidade de Parnamirim. 
Inclusive tinha perguntado o preço: R$300,00 à vista, ou quatro prazos de 
R$90,00. Lá quase tudo é vendido a prazos, até as havaianas2. 

Numa casita anexa à granja moram o casal de Seu Zé e Da Paz, com suas duas filhinhas. A família está 
encarregada da guarda e cuidado da granja. Adorei o amplo sorriso dele cheio de bondade. Porém, Da 
Paz é mulher esquiva, de rosto sério, fala o preciso, e levou-me tempo para conseguir sua confiança. 
 

Entre minhas idéias estava 
aprender algo de cozinha 
autóctone, como por exemplo, 
fazer tapioca3. O ingrediente 
principal, a goma de mandioca, 
precisa dum preparo especial, 
daí o segredo de uma boa 
tapioca. Embora não seja 
complicado elaborar este 
prato, precisei da ajuda de Da 
Paz, que veio um dia preparar 
o café da manhã e me deu 
uma aula de tapioca. 

 
Três dias depois de minha chegada já estava de volta ao pequeno aeroporto de Natal. Nosso primeiro 
destino, São Paulo com linhas aéreas TAM. São Paulo descobriu-se como uma grande metrópole com uma 
oferta cultural imensa: museus, exposições, livraria Cultura, peças de teatro, filmes, documentários, 
concertos ao vivo, ... 
 

A seguinte paragem, Rio de Janeiro. JuJu, amiga de Vivi, me 
mostrou a cidade, que ainda conserva parte do que foi no 
passado. Gostei do fato de conhecer uma cidade pela mão 
duma artista. Senti-me muito identificada com ela, e fiquei 
emocionada com sua hospitalidade. 

Uma tarde, desfrutando dum belíssimo pôr do sol frente ao 
mar, apareceu um garoto duns dez anos. Da maneira mais 
natural começou a fazer piruetas na areia. Minha câmara 
estava quase sem baterias, e apenas pude tirar umas 
fotografias. Chateei-me, mas ele continuava dançando sem 
dar importância a nada do que acontecia ao seu redor. 
Conseguiu que ficasse embelezada com o ritmo dos seus 
movimentos, e ainda hoje, quando lembro dele, fico mesmo 
assim. 
 
1 Prédio de apartamentos com dependências de uso comum dos proprietários e entrada vigiada as 24 horas do dia. 

2 Nome da marca mais famosa no Brasil dum calçado feito de uma sola com tiras que a prendem ao pé. 
3
 Nome da iguaria tipicamente brasileira, de origem indígena nordestina, feita com goma de mandioca. 

4 Município no estado do Rio Grande do Norte, localizado na microrregião de Macaíba. Forma com os municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz e outros a região 
metropolitana de Natal. 

© Geninha Sirgo, 2008 
 

 

 

A farinha de mandioca é muito 
delicada, precisa de geladeira, não 
gosta de fazer viagem nem mudar 
de clima. 
 
Morar na granja foi muito 
gratificante, no entanto, Vivi tinha 
para mim outros planos bem 
diferentes. Por acaso, a mudança 
de prédio para a nova sede da 
Promotoria de Justiça de Macaíba4 
trouxe a possibilidade de tirar 
quinze dias de folga. 
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Os sons da cidade             por Abril Tejedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há muitas maneiras de olhar para esta cidade. Há muitas maneiras de vivê-la. Desde aqui vê-se a 
cidade do trânsito, a cidade  dos gatos nos telhados, nos pavimentos de pedra. A essa cidade 
chegam todos os dias muitas pessoas de muitos lugares diferentes e dela vão–se embora também. 
Desde aqui não só se vê, mas também se ouve essa cidade. Sobretudo à tarde, quando o dia 
esmorece e começa a noite. Os trabalhadores vão-se embora nos barcos que saem do Terreiro do 
Paço, nos comboios desde o Cais do Sodré, nos aviões desde a Portela, de carro pela Marginal, as 
pontes, a Segunda Circular, o eixo Norte-Sul... Outras pessoas chegam, observam os velhos 
telhados aparecer desde a ponte em Alcântara, de repente o verdor de Monsanto,  os prédios às 
cores desde o Vasco da Gama enquanto se está quase a voar sobre o rio. Lá em baixo, toalhas são 
estendidas nas mesas dos restaurantes, velas acesas,  comida preparada. As pessoas chegam 
enfeitadas, os perfumes daqueles que se encontram misturam-se ao pé de Pessoa que continua 
sentado na sua mesa, o fumo dos cigarros sobe desde a esplanada em Santa Catarina, as 
conversas partilham-se com o sempre presente café, os saltos altos fazem barulho ao bater nas 
pedras do pavimento, os eléctricos chegam acima, a gente passeia pelas Docas, desce dos 
autocarros, perde-se no Bairro Alto... Lá em baixo, na cidade começa a noite, que não é uma senão 
muitas ao mesmo tempo. Os sons da cidade falam nisso e desde aqui parece ouvir-se tudo. Para 
alguns a cidade à noite é fado num restaurante pequeno, para outros é jazz num bar escuro onde a 
gente fala de coisas profundas, para outros é kizomba numa discoteca com palmeiras, fontes e 
luzes, para outros é samba que um grupo canta desde o palco... 

A noite começa lá em baixo. Aqui fica vontade de olhar um bocadinho mais para a cidade, ver os 
carros e os comboios sobre a ponte, os aviões no céu, os barcos no rio e os gatos no telhados. Fica 
vontade de ir para a cama, fechar a luz e deixar a janela aberta para adormecer a ouvir os sons da 
cidade. 

 
A Abril viajou a Lisboa em Agosto. 

 

Rosario Solano já tem página no myspace:     http://www.myspace.com/rosariosolano  
 
onde podem ver vídeos, fotografias... e as datas dos seus próximos concertos de fados. 
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Uma festa de anos na Sardenha 
 
          por Mari Cruz Díaz 
 

 

 
       No mês de Junho e aproveitando 
um congresso de botânica, passei uns 
dias com alguns dos meus colegas na 
Sardenha. 
 

      A capital, Cagliari, é um porto 
importante do Mediterrâneo. Tem 
algumas ruínas romanas, e sobretudo 
um centro antigo medieval, na zona 
elevada da cidade, com grande 
influência do seu passado catalão. Até 
dançam um baile parecido com a 
Sardana. 

 
 
 
 

Uma noite, depois das sessões oficiais do congresso festejámos os meus anos numa autêntica trattoria 
italiana, onde não podia faltar um prato de spaghetti, uma pizza e de sobremesa um cálice de licor de mirto, 
feito com as bagas deste arbusto mediterrânico que é uma bebida tradicional em toda a ilha. Depois o sitio 
típico para continuar a noite é na esplanada do castelo, chamado Il  Bastione, onde além das mesas 
tradicionais de qualquer bar, é possível tomar uns copos deitado em enorme camas, seguindo os costumes 
dos patrícios romanos. 

 
Mas o verdadeiramente bonito desta ilha 
são as suas praias de areia branca, e com 
um mar turquesa extraordinariamente 
transparente, ainda relativamente livres do 
turismo de massas. Também é possível 
fazer passeios de barco e nadar no mar 
aberto ou chegar até pequenas praias, 
inacessíveis desde terra. Só tive tempo de 
fazer dois passeios, um à praia de 
Villasimius e outro às ruínas romanas de 
Nora, situadas junto ao mar e à praia de 
Quia. 
 

Enfim! Uma viagem rápida, mas espero ter 
a oportunidade de voltar com a família. 
  

 

 
 
 
A maior parte do trabalho era feito manualmente. As 
operárias limpavam com umas tressouras o peixe 
antes de metê-lo nas latas. 
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Quinientos años 
Portugal es un país de rocas 
esculpidas como atlantes 
que asoman un dedo al mundo. 

Portugal es un país de mares 
con dientes de luciérnaga 
que siempre – irremediablemente – 
despiden al sol. 

Portugal es un país que todo 
cuenta en silencio, 
sus mujeres lo saben, 
sus secretos son oro bravo. 

Portugal es un país de bisagras 
añejas desde los huesos 
y nadie sabe de sus llaves. 

Te entierra sus ojos 
con una sonrisa cauta y mora, 
te deja con el murmullo 
de los salones antiguos 
y sus antiguas delicias. 

Portugal me pesa, 
me orilla a izar bandera 
para descubrir como hace quinientos años 
la locura que me conduce por sus calles, 
y que entonces, hace quinientos años, 
me orilló a tirarme al mar 
para ahogarme de mundo. 

 

Um poema 
dum poeta 
mexicano 
em espanhol 
sobre Portugal 
 
 

por Iván Vergara 
 

 
 

O Iván mora em Sevilha e é 

amante de Portugal como nós. Se 

ainda não leram este poema no 

nosso site cclusofono.com, aqui 

está novamente no Ovo. 

Desfrutem-no! 

 
 
 
Vila Real de Santo António não esqueceu a 
pesca e as  indústrias que foram o motor de o 
seu desenvolvimento e permanecem ligadas à 
sua história e cultura. São símbolos de 
identidade, como o seu famoso farol. 
 

 



 11

Portugal em Sevilha 

 
Sabores de Portugal – 

uma nova loja-bar na C/Feria com 
produtos portugueses 

 

Desde o mês de Julho no número 4 da Calle Feria (perto da 

Plaza de la Encarnación) existe um local de muito interesse 

para os amantes do mundo luso:  “Sabores de Portugal”. A 

sua especialidade são os produtos portugueses... ecológicos. 

O dono,  o  algarvio  Carlos Faísca,  que  abriu a loja com  um 

 sócio brasileiro, fabrica 

licores e cultiva os produtos 

ecológicos em Querença,  no 

concelho de  Loulé,   e   assim 

 fornece a loja com os  produtos típicos que lá se vendem. Há 

20  sabores  diferentes  de  geleia e 16 de licores, há vinhos e  

queijos portugueses, há até batatas e cebolas algarvias! Um atractivo adicional de “Sabores 

de Portugal” é que não é só loja mas também bar, portanto os clientes podem sentar-se a 

beber uma Sagres fria ou um café quente, e há um sumo de laranja muito bom.   

Mais informação sobre a produção dos seus licores em                www.farrobinha.com   

 
Fotos: em cima, o dono Carlos Faísca 
(à direita) e o empregado Joaquim 
Leitão. 
 
Esquerda: Membros da Junta Directiva 
do CCL bebem um café na loja-bar, 
rodeados de licores e outros produtos 
algarvios. 
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Eventos Futuros do CCL 
 

Sábado 17 de Outubro. Rally Fotográfico “Foto Ilusa II”. Visitaremos 
Castro Marim, Cacela-a-Velha, Olhão e Tavira para desfrutar dum dia de 
criatividade e diversão e fazer fotografias que poderão ser apresentados 
ao Concurso Foto Ilusa. Duração: um dia. Preço: 15 € (sócios) ou 20 € 
(não sócios). Pode participar qualquer pessoa interessada em apresentar 
fotos ao Concurso. O prazo de inscrição é do dia 1 ao dia 13 de Outubro. 
Se quiser receber informação sobre como inscrever-se, mande um e-mail 
para cclusofono@yahoo.es . 

 
Concurso de Fotografia Foto Ilusa II. A data limite para mandar fotos ao 
concurso é 30 de Outubro. Há duas categorias para fotos tiradas durante o Rally 
(ver aqui em cima), e uma categoria geral: Prémio “Foto Ilusa” para a melhor 
fotografia tirada num país lusófono. Prémios 150+150+150 euros. Se quiser 
receber o regulamento (em português ou em espanhol), mande um e-mail para 
cclusofono@yahoo.es . Também haverá exposição das melhores fotos. 
 

 
Sábado 24 de Outubro. À Roda do Tacho. Mais um dos 
nossos populares encontros gastronómicos no Centro Cívico 
Tejar del Mellizo, Los Remedios. Este será dedicado ao 
Algarve e, entre outras coisas, iremos aprender a preparar 
uma deliciosa cataplana. 

 
                       Fotos: Pau, Carmen Hernández 

 

Fotografia encontrada do mês 
 
         Uma bela lisboeta 
 
Foto sem data mas que deve ser do fim do século XIX, 

talvez por volta de 1890-1900, encontrada na Feira da 

Ladra.  

 

O texto diz: Phot.Fidelidade, C. de Sto. André, 18-20, 

Lisboa. Mais nada.  

 

A Calçada de Sto. André fica na zona da Costa do 

Castelo. Como é que seria a vida desta bela lisboeta? 

Morava no bairro da Graça? Chegou ao estúdio para 

fazer o retrato acompanhado do seu marido, mais velho 

do que ela, talvez? O que é que pensaria o fotógrafo 

dela? 

        

       Pau 
 
 
Façam o favor de mandar fotografias encontradas do mês. A minha colecção de fotos antigas está a esgotar-se. 
oovomole@yahoo.es   Obrigada! 
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A foto mais incrível (do mês) da antiga Lisboa 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Rua dos Bacalhoeiros 1898-1908  
Foto tirada do blog “Bic Laranja”:  http://biclaranja.blogs.sapo.pt  

Ao fundo à direita, a nossa Casa dos Loucos... 
Temos história..... 

Quarta quinta na companhia do Carlos 
 

 

Na nossa habitual reunião das “quartas quintas” para 
beber umas cervejinhas e praticar português neste 
mês de Setembro contámos com a presença dum 
convidado muito especial..... a “Personagem do Mês” 
deste número do Ovo Mole, o nosso sócio Carlos, que 
nos deixou há dois meses para ir viver entre as praias 
e as palmeiras da Florida (EUA), mas que esteve 
connosco nessa noite por videoconferência! 
 
Felizmente a tecnologia portou-se bem e um bom 
grupo de “ccleiros” puderam conversar com ele desde 
um bar em Triana.   

Adivinha Adivinhada 
 

A adivinha que lançámos no último número, “Onde é que está a Maru”,  
foi adivinhada por Antonio Munell Pacheco. A Maru está em Azinhal. 
Um dia no futuro próximo haverá entrega do prémio, que já temos preparado!  
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Personagem do Mês 
    

Julho, Agosto e Setembro:   
 

Carlos Novo, 
Benfiquista, bailarino e ovomoleiro na distância 

    

    
 

No próximo mês, a personagem pode ser você! 
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