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O Ovo Mole

 

 
                      Completamos a dúzia      Completamos a dúzia      Completamos a dúzia      Completamos a dúzia!!!!    

                                                                                                Nº Nº Nº Nº 12 Janeiro 201012 Janeiro 201012 Janeiro 201012 Janeiro 2010    

 
 

Foto Ilusa II 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta interessante imagem dos ‘carreiros’ do Funchal de Carlos Lechuga foi vencedora na 
categoria “País Lusófono” do nosso Concurso de Fotografia “Foto Ilusa II”. Em Fevereiro, 
haverá uma exposição no Centro Cívico “La Buhaira” com uma selecção das obras que se 
apresentaram. Há mais informação e podem ver as outras fotos vencedoras na página 5. 

 

       A Quadrinhos    
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 Um ano, doze Provérbios!  

   
    Central do Brasil, anos 40 
 

 

Grande popularidade dos “bondes” (eléctricos) na 

zona da Estação Central nos anos 40.... 

 

    
 

                    Central do Brasil,  

         anos 50 
 

... que continuava sem grandes mudanças nos 

anos 50! 
 

Como é que será a situação hoje?  

      
 
 
 

 
 
 

 
 

       Em: www.skyscrapercity.com 
         SkyscraperCity > Latin American Forums > Fóruns Brasileiros > Fóruns Gerais > 
         Arquitetura e Discussões Urbanas  

Fotos antigas do Rio de Janeiro  

 

 

 

Fotografia 

encontrada do 

mês 

Enero mojado, bueno para el tiempo, malo para el ganado. 

Não há luar como o de Janeiro nem amor como o primeiro. 

En febrero loco, ningún día se parece a otro. 

Em Fevereiro chuva, em Agosto uva. 

Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso. 

Março virado de rabo é pior que o diabo. 
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                            O  OVO  QUADRADO 
 

    

    

            Novas ideias  

saem continuamente  

   da cozinha de  

    JOSEFA CUADRADO! 

    
 

 

         

BACALHAU MARAVILHA  
 

Ingredientes para quatro pessoas: 

Uma cebola e três dentes de alho, 1 dl. de azeite,  2 tomates maduros, 500 grs. de bacalhau 

demolhado e desfiado,  2 dl. de nata,  sal, pimenta e 1 ramo de salsa,  2 ovos  e  600 g. de arroz 

cozido.  

 

Preparação: Refogue as cebolas e os alhos picados no azeite. De seguida envolva o tomate limpo 

de pele e sementes cortado aos pedaços. Quando o tomate ficar macio, junte o bacalhau. Regue 

com as natas e tempere com sal, pimenta e a salsa picada. Cozinhe por três minutos e já fora de 

lume envolva as  gemas. Deite o arroz num recipiente refractário e já  sobre ele, disponha o 

preparado do bacalhau. Cubra com as claras previamente batidas em castelo e leve ao forno por 

25 minutos a 190º  C.   

 

Bom apetite e até à próxima receita!  
 

E feliz 2010! 
                   

       

 

 

JOSEFA CUADRADO 
 

 

 
 
 
Sabiam que foi Carlos Lechuga, cuja fotografia 
foi vencedora na categoria ‘País Lusófono’ de 
Foto Ilusa II,  que desenhou o logo do CCL, lá 
pelo ano 2002? 
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O v o  M u s i c a l  por José (Zé) Aguilar           
 

      Noite de Fado 2009 
 

La fadista de Vila Franca de Xira, Dâna, fue la 
invitada del Centro Cultural Lusófono al concierto 
celebrado el 11 de diciembre con motivo del octavo 
aniversario de su fundación. 
 
Una sesión musical que tuvo lugar en el salón Noble 
del Consulado de Portugal, donde más de 
doscientas personas pudieron disfrutar de un buen 
concierto acústico seguido de una copa de vino de 
Oporto. 
 
El éxito de su celebración, refrendado por las 
múltiples felicitaciones recibidas, anima al Centro 
Cultural Lusófono a continuar en su empeño por 
divulgar la cultura de los países de habla 
portuguesa. 

 

 

Brasil em Sevilha 
           por São da Silva 

 
Chegou às nossas mãos um folheto que nos informa que 
já é possível encontrar produtos da gastronomia brasileira 
em Sevilha. O supermercado que os vende tem o 
sugestivo nome de “Delícias do Brasil” e fica em Sevilha 
Este (Av. de las Ciencias, 15).  
Lá, podem encontrar produtos já mais ou menos familiares 
para muitos de nós, como um kit feijoada, pão de queijo, 
água de coco, guaraná, cerveja Brahma (e já sabem que 
“com cerveja Brahma, venço no campo e na.....”, como 
era, Angelinho?).  
 
Mas também podemos comprar produtos que, no Ovo, não 
fazemos a mínima ideia do que sejam, mas que, só pelo 
nome, apetece mesmo comprar. Senão vejam: geléia de 
mocotó, polpa de pequi, coxinhas de frango com 
catupiry....  
Mesmo sem saber o que é, com estes nomes “saborosos”, 
apostamos que são mesmo uma delícia!  

  
 
(O nosso obrigado à Giselle por nos ter feito chegar o folheto do Supermercado “Delícias do Brasil”) 
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Foto Ilusa II 
            O nosso segundo Concurso de Fotografia  

As categorias: 

Havia três categorias de prémios: dois para fotos tiradas no Rally que teve 
lugar no Algarve no dia 17 de Outubro, o prémio para a imagem que 
melhor represente o Algarve e o prémio para a melhor fotografia geral 
tirada durante o Rally, e uma categoria geral, o prémio “Foto Ilusa” para a 
melhor fotografia tirada num país lusófono.                    Foto de Concha Romero → 

 

Os Participantes: 

Para as três categorias recebemos um total de 72 fotografias de 
24 concorrentes, 10 sócios do CCL e 14 não-sócios. 

 
 
                                                                                     Organizadoras e júri em Triana → 
                                                                                    ← Foto de Carlos Lechuga 

  
 

O Júri: 

O júri foi composto pela artista e professora de arte Cristina 
Garmendia, a fotógrafa Carmen Herrera, o algarvio criador de curtas-
metragens Paulo Fialho e a fotógrafa vencedora de Foto Ilusa I, Mar 
Ruiz. 
 

Os Vencedores: 

Na categoria “País Lusófono” o vencedor foi Carlos Lechuga Pereira, com 
a foto “A paragem dos carrinhos de cesta”. Na categoria “Rally Geral” foi 
Concha Romero Molina, com “Búho azul”, e na categoria “Rally Algarve”, 
Marta García Asenjo, com “A língua do peixe”. Eles recebem um prémio de 
150 euros cada um. Também oferecemos alguns pequenos prémios aos 
finalistas e menções especiais, que foram para Eugenia (Geninha) Sirgo 
Gallardo, José Luis Suárez Valero, José Roldán Cobano y Manuel Lazo 
Martín. Queremos destacar a alta qualidade de muitas das fotografias 
apresentadas: a tarefa do júri não foi fácil! 

                                                      ← Foto de Marta García 
 

A Exposição: 

Será na Sala de Exposições do Centro Cívico “La Buhaira”, Avda. de la 
Buhaira s/n, Sevilha, de 16 a 26 de Fevereiro de 2010. Poderá ver-se 
uma selecção das melhores fotos recebidas. 
                                                                                                                          La Buhaira → 

A Inauguração: 

A “inauguração” terá lugar na sexta-feira 19 de Fevereiro, às 19 horas. 
Haverá um copinho de vinho do Porto e os assistentes poderão ver um 
sketch que estamos a preparar. O tema será o rally fotográfico pelo 
Algarve: o autocarro, o condutor, a guia, os participantes, os lugares... 
Se quiserem participar no sketch, ao início de Fevereiro vai haver uma 
convocatória para os interessados (sócios do CCL, participantes no 
Rally, etc.) assistirem a um ensaio... há vários papéis disponíveis e 
achamos que vai ser uma experiência divertida...    
    
   

 

 

 

 

 

 

  Inauguração na Buhaira ↑  
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Sabiam que... 
 
... a palavra ‘propina’ tem um significado diferente em português e em espanhol, e que tem uma etimologia 

interessante? Sabiam que o ‘direito da palha’ era outro curioso costume nas Universidades portuguesas? 

 

                   Direito de Palha            por Francisco Ríos 
 
Propina: A palavra propina vem do grego; do verbo pino, beber, e era a primeira libação que se fazia em honra 

dos deuses com vinho puro (Eles tinham o costume de bebê-lo misturado com água). Em espanhol ainda 

conserva o significado de gorjeta, o dinheirinho que se dá para agradecer pequenos serviços.  

O meu caro e erudito amigo J. Cebrián facilita-me a seguinte informaçao: Propina: Quantia que se paga em 

certas escolas por abertura ou encerramento de matrícula (Aurélio, p. 1650). Para Covarrubias(1612): 

Refeição ligeira que se dava em algumas juntas (de escolas); no dia de hoje fica reduzido ao que se dá em 

dinheiro. Também, segundo González Dávila, a refeição que se dava aos catedráticos doutores por parte do 

recém graduado. 

 Collège de Picardie”, situado no número 17 da Rua Fouarre, ou seja da Palha. ↓ 

No século XIII, na primeira Universidade de Paris, parece que os 

professores tinham o direito de <<farrure>>, ou seja, de vender a 

palha ou bem para os estudantes se sentarem - ainda não tinham 

bancos-,  ou bem para os cavalos dos estudantes comerem e mesmo 

os asnos. Os professores portanto, tinham o direito de <<farrure>>. 

A tradução directa  para espanhol de os professores tinham o direito 

de palha, soa muito mal.  Em qualquer caso é um direito já abolido. 

A pouco e pouco os professores estão a perder as suas antigas 

regalias. Os cavalos de agora não gostam de palha, mas de gasolina, 

o que não dá para muitos equívocos.  

Sorteio de bilhetes para o concerto de Mísia em Sevilha 

No mês de Novembro na nossa tradicional reunião da ‘quarta quinta’ do mês, sorteámos vários 
bilhetes para o concerto de Mísia do dia 14 de Dezembro, no Teatro Maestranza de Sevilha. Os 
afortunados - e vários sócios mais - assistiram ao concerto, que foi um grande sucesso (mais 
informação na página 8). Também na reunião, entregámos os prémios para as adivinhas mais 
recentes a Antonio Munell e Benjamín Jarquín.  

 
 

O Antonio e o Benjamín 
(representada neste caso 
pela São) recebem os 
seus prémios-adivinha 
(agora os leitores devem 
tentar adivinhar o que 
são os prémios). 
← 
 
O sorteio de bilhetes para 
o concerto de Mísia.   → 
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Novamente à roda do tacho 
A nossa mais recente jornada gastronómica ‘À Roda do Tacho’ teve lugar no mês de Outubro e teve 
uma temática muito especial: a cozinha algarvia. A Mari Cruz preparou uma cataplana e a Maru 
deleitou-nos com umas saborosas sobremesas: figos cheios e figos de amêndoa. Este é o primeiro 
duma série de rodas do tacho regionais. As próximas podem ser de cozinha alentejana... 
madeirense... transmontana... vamos lá ver o que se vai cozinhar! 
  

 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 

           A cataplana da Mari Cruz 
 
  As mãos na massa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          
         O momento mais esperado: o grande banquete 
         entre amigos e cozinheiras 
. 
 

 

 

  

En abril , aguas mil.  

Em Abril águas mil, coadas por um funil. 

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo, y si vuelve a llover, vuélvetelo a poner. 

Favas, Maio as dá, Maio as leva. 

Junio claro y fresquito para todos bendito. 

Junho calmoso ano formoso. 

 Aproveitámos para organizar um concurso de beleza, 
 mas todas somos igualmente belas e não houve vencedora 
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Andalucía y Portugal 
Una historia compartida 

 

     La revista trimestral ah (Andalucía en la historia), publica en el primer 
número del año un interesante dossier coordinado por la profesora de la 
Universidad de Huelva, Encarnación Lemus, titulado “Andalucía y 
Portugal, una historia compartida” donde se analiza las intersecciones 
históricas y lazos sociales trenzados por los habitantes de ambos lados de 
la Raya. 
 

     Su contenido lo conforman los siguientes trabajos: “Negocios y 
contrabando en el límite entre dos imperios”, Miguel Ángel Melón 
Jiménez; “28 años de asedio. La guerra de Restauración Portuguesa 
en la Sierra de Aroche”, Félix Sancha Soria; “Mineros, segadores, 
pescadores y estibadores. Trabajadores portugueses en Andalucía” 
(1870-1936), Antonio Luis López Martínez;  “La solidaridad portuguesa 
en la Guerra Civil”, Dulce Simões y “La Revolución de los Claveles agita la prensa andaluza”, 
Inmaculada Cordero Olivero.  
 

    La publicación la edita el Centro de Estudios Andaluces y se encuentra a la venta en quioscos y 
librerías al precio de 3,5 euros. 
 

                                                         José Aguilar Fernández 
 

 

Mísia em Sevilha 
               por Rosario Solano 
 
No dia 16 de Dezembro Mísia deu um magnífico concerto para apresentar o seu novo duplo CD "Ruas", 
que também deu título ao concerto. 

 
Dividido em duas partes (LISBOARIUM e TOURISTS), o concerto 
permitiu a Mísia fazer demonstração da sua incrível voz, da sua 
alma ao cantar, da sua profissionalidade, versatilidade, elegância, 
saber estar no palco e – desde o meu ponto de vista - da sua 
personalidade cativadora. E também da sua generosidade com o 
público, já que foram mais de duas horas de concerto, e os músicos, 
grandes músicos. Algumas das melhores canções da primeira parte 
foram "Rapsódia dos três poetas malditos" (com poemas de três 
poetas com vidas difíceis, musicados com diferentes estilos de 
fados), "Conjugar Lisboa" (um fado com letra muito curiosa que 
nomeia diferentes bairros de Lisboa: Cais do Sodré, Amoreiras...), e 
"Joana Rosa" (uma morna de Cabo Verde). A primeira parte do 
concerto acabou com umas "Marchas de Lisboa" (instrumental), 
acompanhada por Mísia vestida de "cabaret" para lembrar o seu avô 
artista. 

  

A segunda parte incluiu temas em inglês, francês, espanhol ("Como el agua" de Camarón) e até japonês. E 
como bis, um fado "a capela" e eu seu ‘fado fetiche’, "Lágrima". Em tudo, uma noite impressionante. 
  

Duas sócias do CCL, a Eugénia e a Rosário, foram falar com a Mísia depois do concerto e falaram sobre o 
CCL. Ela ficou surpreendida porque não sabia que havia um Centro Cultural Lusófono em Sevilha... 
 
Se desejaram mais informação, algumas ligações: 
 

http://www.misia-online.com/official/media/2009-es-elpais-04.html (um artigo de EL PAÍS) 
 
 http://www.misia-online.com/official/media/2009-es-diariodecadiz-01.html (um artigo em espanhol onde 
fala a Mísia do seu pai português e da sua mãe e avó espanholas, da Catalunha, também artistas). 
 
O site oficial de Mísia é: http://www.misia-online.com/official/pt/index.html 
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Portugal em San Fernando, Cádiz 
 

Curioso mas verdade, em San 
Fernando, província de Cádiz, 
existe uma escola de 
condução que se chama a 
“Autoescuela Lusa” e que traz 
as cores da bandeira 
portuguesa na sua 
publicidade... a única 
informação que temos é esta 
estranha foto tirada pela 
Gusanilho pela janela do seu 
carro... mas lá está, a 
Autoescuela Lusa, se alguém 
quiser aprender a conduzir 
como os portugueses, já 
sabem onde têm de ir... 

Adivinha Algarvia (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Antoñita (já sabem, a famosa Josefa Cuadrado) enviou-nos esta fotografia em que sai 
ao pé duma estátua que não é de Pessoa, mas sim de pessoas, uma família, para 
sermos mais exactos. Fica num Centro Comercial no Algarve.... mas em qual? 
 
Há um prémio (uma semi-miniatura de Vinho do Porto Ramos Pinto ou um frasquinho de 
Mel de Sesimbra, a escolher) para a primeira pessoa que mandar a resposta correcta 
para 

cclusofono@yahoo.es . 

 

 

Continuará…………………. 

 Julio caliente, quema al más valiente. 

 Deus ajudando vai em Julho mercando. 
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Adivinha Algarvia (II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Isabel (já sabem: Julie Gilbert) tirou esta fotografia e mandou-a para o Ovo Mole. É 
duma praia algarvia.... mas de qual? Há uma dica na própria imagem... o nome da praia 
está na imagem. É um jogo de palavras. A mãe dos rapazes que saem na foto sabe muito 
bem qual é o nome. E a das rochas também sabe. 
 
Há um prémio (uma semi-miniatura de Vinho do Porto Ramos Pinto ou um frasquinho de 
Mel de Sesimbra, a escolher) para a primeira pessoa que mandar a resposta correcta 
para cclusofono@yahoo.es . 
 

 

Ardeu o ‘Hot Clube’ de Lisboa  
 
Neste inverno, nem tudo são boas notícias ….. No dia 22 de Dezembro um incêndio afectou o 
prédio que alberga o Hot Clube, o famoso clube de jazz na capital portuguesa que muitos dos 
nossos sócios visitaram nalgum momento, com certeza..... 
 
Notícia no jornal “Público”: 
 

“O prédio da Praça da Alegria, em Lisboa, onde está 

instalado o Hot Clube de Portugal ardeu esta madrugada. 

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de S. José, o 

edifício ficou sem condições para voltar a albergar aquele que 

se orgulha de ser um dos mais antigos clubes de jazz do 

mundo. O Hot Clube fez no ano passado 60 anos de 

existência.” 

(podem continuar a ler este artigo em  
http://www.publico.clix.pt/Local/predio-do-hot-clube-de-portugal-ardeu_1414987 ) 

 

Mais informação: 
No blogue ‘A face oculta da terra’ (Sr. Rui Mota)  
http://faceocultaterra.blogspot.com/2009/12/hot-club.html#links 
Artigo em espanhol em: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/6849804.html 
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As fotos mais incríveis (do mês) da antiga Lisboa 
 
 
O Monumental 
ficava (e fica!) 
na Avenida da 
Praia da Vitória, 
no Saldanha 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lisboa à noite 

 

Este mês de Janeiro não queremos mostrar uma só foto. Queremos que vejam toda 

uma série de fotos nocturnas, tiradas na Lisboa dos anos 40. A colecção é da 

Biblioteca de Arte/Fundação Calouste Gulbenkian e as fotografias são do Estúdio 

Mário de Novais. Podem vê-las clicando neste link:  

http://biclaranja.blogs.sapo.pt/402115.html 

Fotos encontradas no meu blog lisboeta favorito, “Bic Laranja”:  

http://biclaranja.blogs.sapo.pt  

Semi-despedida do Ovo Mole 
 

Por motivo de descanso da galinha chefe, a 

partir de agora “O Ovo Mole, a revista que sai 

quando quer” entra numa nova fase e sairá 

com menos regularidade. Este será o último 

número regular: no futuro haverá números 

especiais, e pediremos colaborações para eles 

quando for o momento!  
 

Os meus agradecimentos ao resto da Junta Poedeira (a Carmen, com os seus alegres 

Quadrinhos e a São, pelos bons conselhos linguísticos, os ‘Sabiam que’ e a grande 

ajuda); aos colaboradores regulares (a Antoñita com as suas deliciosas receitas e o 

Pepe, por ter cozinhado tantos Ovos Musicais); também aos nossos colaboradores ao 

longo destes quase 2 anos, com artigos, relatos, viagens, poesias, fotografias, 

notícias, ideias e adivinhas (Mari Cruz, Marian, Juan C., Dipandra, Carmen S., 

Amapola, Ana L., Javier G., Mª Luisa G.R., Elizabeth, Dani, Chari, Carlos L., Mau, 

Isabel D-R., Manuel E., Daniel B., Francisco R., Maru, César F., Manuela F., 

Geninha, Abril, Iván V., Carmen H.G., Mar, Cristina R.D., José Luis C., Rocío G. de 

la T., José María... esqueci-me de alguém? Espero que não! 

11       Pau 
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  Personagem do Mês 
    

Janeiro 2010:   
 

Dani, 
  bom marido, bom secretário e bom... 

não me fale de guitarristas! 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

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 


