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O Ovo Mole
 

 
                 Número MOTOGRÁFICO Número MOTOGRÁFICO Número MOTOGRÁFICO Número MOTOGRÁFICO!!!!    

                                                                                                            Nº Nº Nº Nº 13 Maio 201013 Maio 201013 Maio 201013 Maio 2010    

 

 

Não é uma moto.... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       São duas!!! 
 

  

Incrível mas certo! Esta bonita e 
antiga motocicleta, que 
baptizámos ‘Moto Ilusa’ e de que  
os  participantes no rally foto-
gráfico tanto gostaram (tanto que 
fizemos dela a estrela duma peça 
de teatro), tem uma irmã, muito 
parecida mas ainda mais antiga, 
que ninguém viu no dia do rally 
mas que está escondida muito 
pertinho desta. Falámos com a 
família mota e revelaram-nos os 
segredos de Moto Ilusa e Moto 
Oculta.. na página 2! 
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foto: Maruxa Forjan 
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Moto Ilusa, Moto Oculta 
 

Esta moto, que fotografámos no dia do Rally Fotográfico em Outubro e que 
depois foi a estrela do ‘sketch’ que encenámos na inauguração da exposição de 
fotografias, tem aproximadamente 30 anos de idade e é da marca “Motobil”, uma 
marca muito especial e muito algarvia, já que pelo que pude averiguar é a 
mesma coisa que uma mota ‘EFS’ mas com a marca substituída pela do próprio 
vendedor. Uma história curiosa! Não haverá muitas... são peças de coleccionista 
portanto. O fã do mundo motorizado Ko & Theonetoo diz no seu blogue ‘Vai 5’: 
(http://vai5.blogspot.com/2008/05/motobil.html) 
 
“A marca Motobil é um mistério por desvendar. Sabe-se apenas que existem 
algumas por esse país fora. Certamente, foram obra de mais um vendedor de 
motorizadas que colocava o nome da sua empresa nas motorizadas que vendia, 
pois a base é uma EFS 220 Record, com motor Zundapp.” 
 
O blogue ‘Rodas de Viriato’ também fala do tema, e os dois blogues têm bonitas 
séries de fotos de exemplares da nossa moto preferida. 
(http://rodasdeviriato.blogspot.com/search/label/Motobil)  
 

Moto Ilusa vista por Maruxa Forjan 

 
Em relação à nossa Motobil de Cacela-a-Velha, consegui falar com a 
família proprietária! Cheguei a Cacela (como eu não tenho motocicleta 
cheguei a pé desde Vila Real, a sacrificar-me só para criar um artigo 
interessante para o Ovo Mole! mas isso é outra história que contarei 
no próximo número da revista...) e ao fazer umas pesquisas descobri 
que a moto pertence ao Sr. José Carlos, que é o marido da Fernanda, 
a cozinheira do restaurante ‘A Casa Azul’. 
(http://www.casaazulbar.com) (aproveito para recomendar este bar-
restaurante: ambiente agradável e muito boa comida!). A Fernanda 
contou-me que a pequena Motobil  precisa duns arranjos para voltar a 
correr como antes pelas estradas do Algarve, mas que o José Carlos 
quer procurar as peças e repará-la. Não quer vender esta boa peça de 
coleccionista a ninguém, apesar de  ter já alguns interessados...        

Moto ilusa vista por Manuel Guzmán Domínguez 

 
E o mais curioso é que não há uma só ‘Moto Ilusa’, 
há duas! Num terreno vazio que há em frente, detrás 
dum muro, há outra Motobil que também é dele, e 
ainda mais antiga: terá uns 40 anos. Esta segunda 
moto estava lá no dia do Rally (há muitos anos que 
está lá, já é parte da paisagem...) mas ninguém a 
viu, portanto estas são as primeiras fotos que temos 
dela. 
 
Nas minhas andanças pelo Algarve também vi esta 
EFS em muito bom estado em Luz de Tavira. Dizia: 
‘Fotografa-me!’, e foi isso que fiz. 
 
 

                             Pau 
 
 
           Moto Oculta 
 

 

 

    
 

       

  
 
 
 

Uma EFS em Luz de Tavira       Capacete Iluso visto por Cristina Garmendia  

         2 
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Isto é o sketch que representámos no Pátio da Buhaira no dia da inauguração da exposição de fotografia, convertido em 
cómic pela Gusanilho. O guião original pode ler-se no site do CCL, ir à secção Contos\Guiões de Teatro\Moto Ilusa. 
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ACTORES: Motorista: Carmen Herrera. Guia: Pau Sandham. Passageiros: Dani R.Martín, Mau Cardoso, Sergio Bolaños, Manu 
Reyes, Maribel P.Fontecha. Dona do restaurante: Antoñita Morera.    GUIÃO: Pau 
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      Adereços teatrais 
 
Fiz uma reconstrução da Motobil em cartão para o sketch ‘Moto Ilusa’. E outra do autocarro, 
porque nem todos podemos viajar numa pequena moto. Aqui estão algumas fotos do processo e 
os adereços terminados... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         moto em construção                 moto completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         autocarro em construção                 autocarro completo com actores dentro, estacionado perto de Olhão 
 
E aqui estão algumas fotos do sketch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mau, Manu, Sergio, Pau, Maribel e Dani. A guia tenta orientar os passageiros,          Manu, Maribel, Sergio, Mau na moto                               Fotos: Zé Aguilar 
mas são “ inorientáveis” 
 
Podem ler o guião de Moto Ilusa no site do CCL (http://cclusofono.com), na secção 
Contos\Guiões de teatro. 
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.........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto.......... 
 

mini-moto 
uma série de mini-contos sobre motocicletas! 

 
            O fim  
 
Gostava tanto dela. Tão bela, tão fina, tão bem proporcionada. Tão 
disponível, sempre. E foi pena, mas não pude evitar abandoná-la. Já 
não tinha tempo para ela, porque já não íamos às discotecas nem à 
praia, e finalmente quando me casei, há vinte anos, já não precisava 
dela e deixei-a. E um dia, ao encontrar-me com ela detrás do muro da 
minha casa, o mesmo lugar onde a tinha abandonado tanto tempo 
atrás, voltou de repente toda a minha paixão e não pude resistir. Atirei-
me para cima dela com todo o meu amor antigo, com a violência do 
jovem homem que fui, e soube que tudo tinha acabado entre nós 
quando ela se desfez debaixo de mim numa nuvem tóxica de 
substâncias poeirentas e peças partidas e mau cheiro e perigo e 
ferrugem e morte. 

       por Pau 

        Se conduzir não… hic 

Lindo! Que bonito é correr na motocicleta, o vento 
no rosto, à noite, a lua, as estrelas… Olha! Dois 
companheiros motards na direção contrária! Vou 
passar no meio deles… catacrash… Olá, anjinho, 
que jeitosas as asinhas. O que é que você está 
dizendo? Que não eram duas motos? Que era um 
ônibus? 

por  

Carmen  

Gusanilho 

 

            Caldo verde, olhos verdes 
 

Com certeza estava estafado. Ainda restavam quase 
setenta quilómetros para chegar a Beja, o fim da etapa 
de hoje na sua “Volta a Portugal em mota”. Porém o 
sono e o anoitecer puseram em perigo o seu objectivo. 
 
Ao fundo viam-se as piscadelas das luzes  da próxima 
aldeia, Vila Nova de Baronia. Pouco depois cruzava a 
povoação, com ritmo tranquilo, observando as portas 
das casas já fechadas e as ruas quase desertas. 
Quando já voltava a acelerar, mesmo saindo da aldeia, 
havia uma gasolineira e em frente um restaurante. 
 
Aproveitou para encher o depósito e descansar. 
Enquanto esperava observou uma jovem entrando no 
restaurante com uma panela fumegante. A garota olhou 
para a mota, olhou para ele, mostrando o seu sorriso, 
mas agachou a cabeça e não pôde ver os olhos dela, 
que se esconderam rapidamente ao sentirem-se 
observados. Apressou-se para pagar, atravessou a 
estrada e... o empregado da gasolineira gritou: 
 
- Vai comer antes de seguir, não é?  
 
- Não pá, hoje fico aqui!  
 
 
 

por 

Manuel 

Escaño 

 

 

 

O Capacete  por Pau 

Chego ao escritório, tiro o blusão de couro e 
penduro o capacete no cabide de pé. Bom dia, digo, 
mas o dia nunca é bom. O dia está sempre cheio de 
grunhidos e caras de enterro. Lá não há amizade, 
não há cervejinha depois do trabalho, nunca 
ninguém quer ver a minha moto, de que tanto falei 
no princípio,  porque na verdade pensava  que podia 
ajudar-me a ter amigos 
naquele lugar. Chega o 
fim do dia, e tiro o 
capacete do cabide e 
saio do escritório, saio 
do bairro, apanho o 
autocarro, chego a casa 
e sinto-me tão triste, tão 
triste porque é tudo mentira e só tenho capacete, 
não tenho moto. 
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    CONFIESO          por Mau Cardoso  
 
 

Desde que tengo uso de razón he deseado tener una moto. Nunca lo 
conseguí. Mis padres, mi marido y yo misma, que debía ser el ejemplo de mi 
hijo, ahogaron esa ilusión. Las motos son peligrosas. Sin embargo algo quedó 
y, al cabo de un tiempo, cuando un amigo me propuso acompañarlo en moto 
hasta Córdoba, acepté la invitación. Al enfilar la carretera ya no quería parar. 
Quería vivir y disfrutar de algo que no había hecho nunca. Fueron días 
magníficos, pero cuando terminaron sentía que no debía volver a caer en la 
tentación. Alegando un problema de salud cambié la moto por el AVE. Mentí a 
mi amigo y mentí al llegar a casa y hablar con mi hijo, que nunca supo nada 
sobre ese viaje. Escondí mi secreto hasta hoy. Si por casualidad alguno de los 
dos lo lee, quiero que sepan que… volvería a hacerlo, je, je. 

                          A motocicleta azul 

 
Eu sempre quis ter uma motocicleta, mas 50 anos atrás quando apenas 
era uma miúda com a idade ideal para aprender a manter o equilíbrio numa 
bicicleta, estas eram um luxo! Depois os anos passaram e também não tive 
a oportunidade de aprender a andar de bicicleta e ainda menos de 
motocicleta. No entanto, nos meus sonhos eu via-me guiar uma 
motocicleta azul a alta velocidade, a percorrer as pequenas estradas 
solitárias entre os campos abertos, com o vento no cabelo e um lenço a 
ondear atrás de mim. Essa era a imagem que sempre voltava à minha 
mente. Hoje, no dia do meu 63º aniversário, ofereci-me o melhor presente 
da minha vida: comprei uma motocicleta azul... com 4 rodas, quero dizer, 
com duas rodinhas atrás além das duas rodas normais, como as bicicletas 
para os miúdos.  Já não era sem tempo!  

        
           por Mª Antonia Cobos  

 
 

A Moto de Barcelos 

Conta a lenda que no 
passado século havia 
uma moto em Barcelos, 
que quando alguém a 
tentava roubar come-
çava a berrar, então 
acudia a polícia e os 
ladrões ficavam presos 
de imediato. É por isso 
que em Barcelos 
ninguém rouba motos e 
os galos assados 
sabem cantar. 

por Carmen Gusanilho 

Velha beleza 

Na minha juventude eu era muito bonita, mas agora ele 
tem outra mais nova que eu. Não tenho ciúmes dela, não, 
eu sempre serei a primeira. Eu sempre serei para ele essa 
primeira paixão que a gente não esquece jamais. Ele gosta 
de esfregar-me, polir-me, fazer-me massagens com óleos 
cheirosos e orgulha-se de mim diante dos que gostam de 
fotografar-me, dos que desejam montar-me, possuir-me... 
mas o meu dono não vende, não... Verdadeiramente é um 
bom dono. Só chateia um bocadinho, às vezes, quando, 
falando com as pessoas, bate no meu traseiro, bate no 
meu guiador, e me chama “velha relíquia”.  

 

por  

Carmen  

Gusanilho 

         desenho: fvitti 

 

 

.........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto..........mini-moto........ 
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                            O  OVO  QUADRADO 
 

    

    

            JOSEFA CUADRADO (ou 
Antoñita Motera) veste o seu 
blusão  e botas de couro para 
nos mostrar uma nova receita 

rápida: 
    

 
 

         

   BACALHAU À MOTARD  
 

Ingredientes para quatro pessoas: 

2 postas de bacalhau demolhadas, 2 cebolas e 2 dentes de alho,  1dl. de azeite, 2 tomates maduros, 1 

c.  chá de colorau, 1 c. sopa de massa de pimentão, 800 g. de batatas e 1 ramo de salsa. Sal e pimenta. 

 

Preparação: Corte as postas de bacalhau aos cubos e reserve. Entretanto refogue ligeiramente as cebolas 

e os alhos às fatias no azeite. Junte os tomates aos pedaços, limpo de pele e sementes, o colorau, a massa 

de pimentão, as batatas em rodelas finas os cubos de bacalhau e a salsa picada. Tempere o preparado 

com um pouco de sal e de pimenta. Leve ao lume com o tacho tapado entre 25 o 30 minutos mantendo 

em chama média. Sirva de seguida, sem descer da moto.   

 

Bom apetite!                          
JOSEFA CUADRADO 

 

Sabiam que... 
 

Em Portugal, se alguém diz que é motorista isso não quer dizer que 
essa pessoa conduza habitualmente uma motorizada? De facto, 
temos muitos motoristas que não têm motorizada. Ou que nunca 
andaram numa motorizada. Pois é, “motorista” em Portugal é uma 
profissão. Significa “aquele que conduz um veículo com motor”. 
Temos, assim, o motorista de táxi, o motorista de autocarro, etc.  
  
Já agora, um pequeno teste: em Portugal também é comum usar a 
forma reduzida de “motocicleta”. Mas, qual é a forma que usamos, 
“a moto” ou “a mota”? Como está essa memória? Conseguem 
lembrar-se? 
  

Eu ajudo: as duas formas são usadas e consideradas correctas. Moto é mais “correcto”, já que é a redução 
de “moto-cicleta”, mas mota é mais usado, porque a palavra é feminina, não é? Então fica muito mais 
bonita com uma terminação arredondada. Daí preferirmos cada vez mais mota. 
  
Ora aqui estão mais dois exemplos do que eu não me canso de repetir: o português é uma língua lógica. 
Completamente lógica. Ou não? 

          por São Lucas da Silva 
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O  O v o   M u s i c a l          por Pau 
 

           Motas e Rock 
 

Todos sabemos que o mundo dos motorizados e o mundo do rock sempre estiveram muito ligados. 
Mas sabiam que Bob Dylan, Gene Vincent, Billy Idol e Billy Joel sofreram todos acidentes de moto 
muito graves? Ou que Elvis Presley também andava muito de moto mas que deve ter sido mais 
cuidadoso com os limites de velocidade ou simplesmente teve mais sorte porque não é conhecido 
por ter acidente nenhum? Ou que “Easy Rider” e “Quadrophenia” são dois dos filmes que rendem 
homenagem a estes “dois mundos paralelos condenados a entenderem-se”? 
 
No seu blogue Mundo aos rolamentos, Schuey2007, um “jovem apaixonado pela vida e adepto 
incondicional do desporto motorizado” descreve esta relação moto-música num artigo muito 
interessante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...Existem muitos pontos em comum entre o rugido de uma mota a todo o gás e o som de uma 
guitarra eléctrica. Ambas são duas ferramentas de comunicação e duas vias de escape à asfixiante 
sociedade actual...” 
 
Podem ler o artigo inteiro em: 
 
http://mundo-rolamentos.blogspot.com/2007/08/motas-e-rock.html 

 

Sabores de Portugal mudou de casa 
 

 
Sabores de Portugal, o novo bar português em Sevilha 
que está a ter muito sucesso, mudou de casa. Agora fica 
na C/Calatrava 22, perto da Alameda, num local maior 
com dois ambientes diferentes: bar de tapas 
(portuguesas!) e restaurante. Na semana passada 
também houve um concerto ao vivo da fadista Ana 
Pinhal. Se ainda não visitaram este novo local, merece a 
pena descobri-lo! 
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À roda do tacho... agora com aventais personalizados 
 
Este sábado vai ter lugar uma nova edição das nossas Jornadas 
de Cozinha “À Roda do Tacho” no Centro Cívico Tejar del 
Mellizo no Parque de los Príncipes, Sevilha, e desta vez tem três 
aspectos muito especiais: (1) que é a Roda do Tacho número 
10, (2) que o tema vai ser bacalhau, bacalhau e mais bacalhau, 
e (3) que vamos pôr à venda os nossos novos aventais 
personalizados. 
 
Carmen Gusanilho já fez realidade o desenho da nossa nova 
mascote, o galo “Barcclinhos”, que vai ocupar um lugar 
destacado nos aventais. A iniciativa foi ideia da sócia Concha 
Pérez, que também confeccionou e costurou os aventais, e a 
junta aventaleira que tornou possível a realização da iniciativa 
foi a Concha, a Maru, a Gusanilho, a São e a Antoñita. O 
resultado vai vender-se ao preço de 6,50 euros (preço de custo) 
na Roda do Tacho este sábado, 15 de Maio. (Também poderão 
encomendar-se por e-mail, para cclusofono@yahoo.es). 
 
Alguns dos pratos que vamos aprender a cozinhar (todos conjuntados e melhor organizados com 
os novos aventais) são Salada de Bacalhau de Verão, Bacalhau à Galantinho, Bacalhau à Brás e 
Bacalhau Espiritual. De sobremesa infelizmente não haverá ‘helao de bacalao’ como no 
restaurante da Josefa no sketch ... mas haverá umas surpresas igualmente doces e deliciosas! 
 
Até hoje! 

Adivinha  
 

Em que lugar do mundo fica 
esta rua tipicamente portu-
guesa com moto? 
 
A única coisa que vamos 
dizer é que não fica em 
Portugal! 
 
Se adivinharem, só têm de 
mandar a resposta para 
cclusofono@yahoo.es. O 
adivinhador que mais se 
aproximar ao lugar exacto 
(continente... país...  
cidade... bairro... rua...) 
receberá o prémio-adivinha: 
uma semi-miniatura de 
Vinho do Porto Ramos Pinto 
ou um frasquinho de Mel de 
Sesimbra, a escolher. 

 

 

Foto enviada por Gusanilho 
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        A moto mais incrível da antiga Lisboa 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aeroporto de Lisboa, início dos anos 50 
 

(Para ver a moto vão precisar de muito boa vista, mas... está lá, procurem-na!) 

 

Um momento na história do aeroporto de Lisboa, que continua na Portela, onde fica 

desde a sua construção em 1940, mas que vai ser mudado para Alcochete (o início 

das obras está previsto para este ano, mas nunca se sabe...), já que é considerado 

perto demais da cidade. Os vizinhos dos bairros de Campolide e Campo de Ourique 

terão menos barulho mas os passageiros aéreos já não vão poder desfrutar dessas 

vistas fantásticas do centro da cidade ao chegar a Lisboa... uma chegada em avião 

dos mais espectaculares da Europa, sem dúvida alguma... 

 

Fonte: o livro ‘Lisboa, Lisbon, Lisbonne’ da Câmara Municipal de Lisboa, 1953. 
 

         Viaje connosco ao próximo Ovo Mole 
 

O próximo número da revista será um número 

especial sobre as Viagens. Sobretudo, sobre as vossas 

viagens. Animamos a todos os leitores a mandar-nos 

relatos sobre as suas experiências, com fotografias se 

for possível. Máximo 500 palavras. Não há mínimo: 

podem ser só algumas palavras. Preferível em 

português mas também aceitaremos em outras línguas. 

Gostamos especialmente dos destinos lusófonos, mas 

também gostamos de qualquer destino interessante, 

perto daqui ou ao outro lado do mundo, grande ou 

pequeno, rural, urbano, exótico, familiar ou de 

qualquer outro tipo. 

 
Podem mandar os relatos e fotos para: cclusofono@yahoo.es    ou    oovomole@yahoo.es 
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  Personagem do Mês 
    

Maio 2010:   
 

O Autocarro! 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  A moto já teve o seu protagonismo, vamos 
deixar um espaço para o autocarro! 

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 


