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O Ovo Mole
 

Grão  a grão enche a galinha  a revista  !
                          Nº 14 Outono 2010

                            E special V iagens

    Joana Amendoeira cantará para nós em 
    Dezembro

No dia 17 de Dezembro terá lugar a nossa ‘Noite de 
Fados’  anual,  desta  vez  coincidindo  com  o  nono 
aniversário da fundação do CCL. Queremos oferecer 
aos sócios os melhores fadistas do momento, portanto 
este  ano  Joana  Amendoeira  é  a  nossa  escolha,  e 
cantará  no  Consulado  de  Portugal.  Haverá  convites 
para  sócios  e  acompanhantes.  Mandaremos  mais 
informação  aos  sócios  no  mês  de  Dezembro.  De 
momento, podem saber mais sobre o seu último disco 
no “Ovo Musical”, na página 3.

       A Quadrinhos



2

Uma viagem a Salzburgo
por Mari Cruz Díaz

Na primavera passada vimos  na televisão,  no programa espanhóis pelo mundo,  o capítulo dedicado a 
Salzburgo e pensamos que podia ser um sítio engraçado para passar uns dias de férias. Assim, no mês de 
Agosto lá fomos com o nosso carro, e depois de atravessar Espanha, parte do sul da França, a Suíça, 
chegamos finalmente ao nosso destino.

A cidade,  berço de Mozart,  parece tirada de 
um conto  de  fadas.  Junto  ao  rio  goza-se  de 
uma  vista  magnífica,  com  o  impressionante 
Castelo no alto de uma colina e as cúpulas e 
torres  das diferentes igrejas barrocas. Tudo é 
elegância e bom gosto ao passear pelas ruas 
do centro, e o máximo é ver ao pôr do sol a 
entrada  dos  assistentes  do  Festival  de 
Salzburgo  no  teatro  Grosses  Festspielhaus. 
Também lembrei  a minha infância  ao seguir 
as  aventuras  da  família  Von  Trapp,  quando 
Maria e as crianças vestidas com os cortinados 
velhos  aprendiam  a  cantar  pelas  ruas  de 
Salzburgo, no filme  Música no Coração.

Aproveitamos para dar passeios pelos arredores,  e visitamos algumas aldeias de sonho como Hallstatt 
rodeada de montanhas e debruçada nas margens de um lago de água transparente. Um dos meus passeios 
favoritos  foi  ao  coração  dos  Alpes  austríacos,  ao  maciço  de  Grossglockner  pelo  que  foi  necessário 
percorrer  uma das estradas de montanha  mais  altas  da Europa que circula  a  mais  de 2500 metros  de 
altitude,  com montanhas  que  atingem altitudes  superiores  aos  3000 m.  Quando  as  nuvens  deixavam, 
podiam-se ver os cumes com neves perpétuas. Dos vários percursos a pé possíveis fizemos um que sobe ao 
longo da parede da montanha seguindo o vale de um glaciar. Lá no alto, nos prados alpinos, pudemos ver 
aparecer simpáticas marmotas que nos meses de verão comem sem parar para depois poder dormir durante 
os frios invernos, todas juntinhas dentro das suas tocas.

Finalmente  à  noite  não  podia  faltar  uma  caneca,  ou  duas,  de 
cerveja na abadia dos Agostinhos, um local enorme, incrível onde 
os monges fabricam a sua própria cerveja e há muitos quiosques 
que vendem salsichas e outros acepipes para jantar.

 

 

 

E s p e c i a l   V i a g e n s
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O  O v o  M u s i c a l  por Javier González

  O “Sétimo Fado” de Joana Amendoeira
O sete é um número cabalístico que busca os significados ocultos da vida. São sete os pecados capitais e as virtudes, os 

dias da semana e as notas musicais, bem como as cores do arco-íris, o número das colinas de Roma e de Lisboa; sete foram 
as palavras  proferidas  por  Cristo  crucificado e  são também sete  as  artes e os sábios da Grécia.  Sete  anjos com sete 
trombetas anunciarão o dia do Juízo Final. Sete maravilhas tem o mundo e sete são os mares da Antiguidade, os dias da 
Criação e os braços do candelabro judeu. É, afinal, o número de Deus, o número da perfeição.

Foi este o número que Joana Amendoeira escolheu para nomear o seu sétimo álbum, “Sétimo Fado”, composto por 
dezassete temas.

Apresentado  no  CCB no  passado  mês  de  Abril,  foi,  naturalmente,  o  destaque  do  seu  repertório  no  concerto  que 
aconteceu na passada segunda-feira na Praça do Município em Lisboa, inserido no Festival dos Oceanos.

Do professor Ruy Nery, figura incontornável para quem quer mergulhar a fundo no mundo do fado, chega-nos a ideia de 
que “o fado está vivo e, consequentemente evolui e cresce, à semelhança de  qualquer ser vivo. 

E assim se vão imiscuindo fados  com marchas  e estas com alguma balada,  umas vezes  acompanhadas  da forma 
tradicional,  outras  por  um quinteto  de  instrumentos  –  reminiscência  de  Mar  Ensemble  –  sem embargo contudo da sua 
essência fadista.

Fado Vianinha: “Todas as Horas São Breves”, talvez o melhor trabalho de Hélder Moutinho. “Fim da Saudade” (F. Cravo) 
onde a guitarra de Pedro Amendoeira brilha com luz própria; “Resposta Fácil” (F Corrido) e “O Nome que Tu me davas” (F. S. 
Luzia), com letra de João Monge, um dos melhores temas do álbum. A Alegre Marcha: Lisboa no Coração, onde uma discreta 
percussão faz o contraponto. As Sete Operações, tema divertido e original com letra de Vasco Graça Moura, entre outros.

A  sua  voz  doce  e  limpa,  cheia  de  nuances,  perfeitamente  equilibrada,  vai  acariciando  cada  verso  sem  alaridos 
desnecessários nem os adornos melodramáticos tão em voga hoje em dia. Vai-se tornando mais madura e profunda, ainda 
que em alguns momentos navegue ao sabor da frescura dos primeiros trabalhos. O seu timbre feminino parece contudo 
ocultar  um nó na garganta,  aquela  pena-dor-saudade-tristeza e  alegria,  propriedades  intrínsecas do fado.  A maturidade 
profissional de uma artista detentora de um já extenso percurso profissional  que sabe escolher  os seus temas e tem a 
consciência exacta dos sentimentos que os poemas que canta encerram. Definitivamente, uma das fadistas mais sólidas e 
completas da cena actual. 

Um  álbum  completo  e  variado.  Fácil  de 
ouvir pela diversidade e musicalidade, mas que 
nos  merece  toda  a  atenção  e  empenho  na 
descoberta  da  emotividade  que  oculta.  De 
entre  os  dezassete  temas  originais,  muito 
cuidados  nos  mais  pequenos  detalhes  sem 
nunca se apartar muito das raízes do fado mais 
puro, um destaque especial para a interessante 
história  de  Tiago  Torres  e  musica  de  Paulo 
Paz:  “Fado  de  Rosa  Maria”,  evocadora  das 
crónicas  de  Pinto  Carvalho.  “O  Teu  Olhar  é 
Portugal”, que une Alfama à Ribeira do Porto. 
“Trago Teu fado Guardado” (composição de P. 
Parreira,  Pedro  Pinhal  e  a  própria  Joana 
Amendoeira).

Uma  estreia  promissora  para  a  fadista 
como editora e produtora com o trabalho que 
agora  se  apresenta.  Como  sempre, 
acompanhada  por  Pedro  Amendoeira  na 
guitarra portuguesa, Pedro Pinhal na viola de 
fado e Paulo Paz no baixo, bem como os mais 
recentes  mas  já  costumeiros  Filipe  Raposo 
(piano), Davide Zacarias (violoncelo) aos quais 
se  junta  a  percussão  de  João  Ferreira.  Um 
grupo muito sólido, fiel e harmonioso.

No tarot, o número sete simboliza “O Carro, O Triunfo”. Um êxito que não se concede facilmente; está reservado a uma 
pequena minoria que o obtém somente após uma luta coroada de esforço, inteligência, valentia, determinação e talento.

Texto e Foto: Javier González
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Diario Iluso – uma viagem 
muito bem documentada

Nos dias 22-24 de Outubro, um grupo de 14 pessoas 
(sócios  do  CCL  e  acompanhantes,  também  algumas 
alunas de português do Instituto de Idiomas) visitaram 
diferentes lugares do Algarve com uma ideia em mente: 
criar diários de viagem, com escrita, pintura, desenho, 
collage,  elementos  naturais,  objectos  achados, 
fotografias.... 

Cristina Garmendia ensinou técnicas relacionadas com 
a  captação  de  imagens,  e  Pau  ofereceu  diferentes 
ideias para a parte escrita.

Visitámos lugares como a Fuzeta (onde cada 
um apadrinhou uma rua) e a sua praia de ria, o 
Pego  do  Inferno,  o  Restaurante  Fialho  no 
Livramento,  Tavira  La  Nuit  e  Cacela-a-Velha 
com  o  seu  mercado  de  alfarrabistas  e 
espontâneos; viajámos de carro e de comboio; 
alojámo-nos nos bonitos apartamentos ‘Tavira 
Garden’,  onde  nos  reuníamos  cada  dia  no 
parque de  merendas  para  pôr  em prática  as 
novas ideias.

Descobrimos que um caderno de viagem pode ser muitas coisas diferentes e que sobretudo é um 
companheiro de viagem divertido, útil e muito especial.

E s p e c i a l   V i a g e n s

Fotos: 
Carmen Donas, Pau, Ana Aydillo, Paulo Fialho
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       O  OVO  QUADRADO
Os bacalhaus 
têm medo de 

    JOSEFA CUADRADO!

        

Olá, já estamos de volta. Hoje vamos fazer a seguinte receita:

BACALHAU À PORTUGUESA 
 Ingredientes para 6 pessoas:
1 bacalhau médio, 6 tomates, 4 pimentos verdes, 2 cebolas grandes, 2 dentes de alho, pimenta 
de caiena, 1 copo de vinho branco seco, 1/2 litro de azeite, 100 gr. de azeitonas pretas.

Ponha o bacalhau dentro dum alguidar com água. Mude a água muitas vezes. Corte o tomate 
juntamente com os pimentos e as cebolas. Ponha tudo num tacho de barro, junte a pimenta,  o 
copo de vinho e o bacalhau. Deixe cozer durante uma hora. Dez minutos antes da cozedura, 
junte as azeitonas. 

Bom apetite!             JOSEFA CUADRADO

  

 
 

Istambul desde a Torre Gálata

Istambul  desde  a  Torre 
Gálata, sita no bairro europeu 
de  Beyöglu,  onde  desde  há 
vários séculos estabeleceram 
as  suas  moradas  genoveses 
e  venezianos,  e  também  os 
sefardins,  em  cujas  casas 
ainda se ouve falar o ladino.

        Zé Aguilar
 
 

E s p e c i a l   V i a g e n s
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E s p e c i a l   V i a g e n s

O Algarve, tudo a pé, fantástica 
experiência    por Pau

Isso  é  o  que  fiz,  na  primavera  e  no  verão  deste  ano, 
atravessei o Algarve em solitário e a pé, de Vila Real ao 
Cabo de São Vicente. Cinco etapas separadas, sempre a 
pé,  um  passo,  outro  passo,  até  terminar,  e  foi  das 
melhores coisas que fiz na vida, é uma experiência difícil 
de descrever numa só página... mas vou tentar.

Caminhava de 15 a 20 quilómetros cada dia (ou 23 ou 25, 
os dias que me perdia ou dava com obstáculos).  20 ou 
mais são muito, 15 está bem. Ia pelas pequenas estradas 
sempre que podia, porque gosto do asfalto, nunca fui pelo 
meio do mato, sim pelas praias, que adoro (talvez a etapa 
mais bonita da viagem foi a caminhada pela areia desde a 
Praia de Faro até Quarteira,  11 quilómetros, muito duro 
mas também muito bonito).  Tentava ir o mais  conjuntada

possível  e  com roupa normal...  é por  isso que chamava a viagem ‘a  travessia  super-conjuntada’!  Não me 
identifico com o estilo ‘mochileiro’. Em vez disso levava uma pequena bolsa ou saco, e dormia nos melhores 
hotéis possíveis! Acho que cada pessoa tem a sua forma de fazer as coisas, e essa é a minha...

Gostei da felicidade de caminhar, especialmente com música no iPod, 
a sensação de liberdade,  a maravilhosa natureza e as maravilhosas 
cidades e aldeias, as mudanças  de aparência do Algarve: primeiro a 
faixa verde, depois a faixa das casas azulejadas, a faixa do golfe, a 
das falésias, a do turismo, a das grandes torres, a dos hippies, a faixa 
selvagem,  e depois  o  fim do mundo (bastante  aborrecido,  o  fim do 
mundo, um bocado decepcionante...).

Também gostei especialmente das grandes canecas depois de acabar 
cada dia de travessia, da simpatia que encontrei em muitos lugares, 
em Cacela-a-Velha e em Quarteira, especialmente, de voltar a visitar a 
Torralta (onde trabalhei há muitos anos como guia turística), da grande 
diversidade visual de Olhão, das cegonhas de Portimão, da luz de Luz 
(a das duas, a de Luz de Tavira e a da Praia da Luz), dos descansos 
para beber um Sumol, dos bons hotéis nas altíssimas torres de Praia 
da Rocha ou Quarteira,  das casas abandonadas,  das estradas com 
calçada,  dos dias que não me perdia,  de sair  cedo de manhã para 
começar  cada dia,  da solidão,  da chegada aos hotéis,  de perseguir 
uma meta e ter um propósito...

Na quinta-feira 25 de Novembro às 21.30 h no Bar-Galería Ánima (C/Miguel 
Cid 80, Sevilha) vou apresentar uma pequena projecção, “Como atravessar o 
Algarve a pé em sete minutos e meio”, e responderei às perguntas que vocês 
me queiram fazer sobre a experiência. Se tiverem interesse, venham!

Si a alguien le apetece leer más sobre la experiencia y no le importa que sea 
en español y no en portugués, toda la travesía está en mi blog. Empieza aquí 
http://antiarrugas.blogspot.com/2010_04_01_antiarrugas_archive.html, sigue aqui: 
http://antiarrugas.blogspot.com/2010_05_01_antiarrugas_archive.html 
luego aqui: http://antiarrugas.blogspot.com/2010_05_01_antiarrugas_archive.html 
y por último aqui:
http://antiarrugas.blogspot.com/search/label/Traves%C3%ADa%20Superconjuntada%3A
%20Cruzando%20el%20Algarve%20a%20Pie

http://antiarrugas.blogspot.com/search/label/Traves%C3%ADa%20Superconjuntada%3A%20Cruzando%20el%20Algarve%20a%20Pie
http://antiarrugas.blogspot.com/search/label/Traves%C3%ADa%20Superconjuntada%3A%20Cruzando%20el%20Algarve%20a%20Pie
http://antiarrugas.blogspot.com/2010_05_01_antiarrugas_archive.html
http://antiarrugas.blogspot.com/2010_05_01_antiarrugas_archive.html
http://antiarrugas.blogspot.com/2010_04_01_antiarrugas_archive.html
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Um rally fotográfico em Lisboa
      com o CCL

Gostam da ideia? Querem vir  connosco para ver  e 
fotografar Lisboa? Temos a ideia de organizar uma 
viagem à capital portuguesa (possível data, 25–28 de 
Fevereiro),  para  passear  com  as  máquinas 
fotográficas por lugares especialmente fotogénicos e 
desconhecidos, para aproveitar  uns dias em Lisboa 
duma  forma  diferente  e  captar  imagens  muito 
especiais.  Haverá  um  itinerário  por  lugares 
fotografáveis  cada dia,  optativo  mas divertido,  e  os 
participantes podem escolher as rotas nas quais nos 
queiram acompanhar,  e  ter  o  resto  do  tempo  livre 
para a sua própria aventura lisboeta. 

Depois  organizaremos uma pequena exposição em 
Sevilha com uma selecção das fotografias e haverá 
algum prémio para as melhores.

  Foto: Pau, Castelo de São Jorge  →

Fotografia encontrada do mês

No mercadinho de Cacela-a-Velha comprei postais da Lisboa antiga, incluindo este que tem uma 
fotografia do Rossio, foi mandada por um francês a um endereço de Toulouse e é do ano 1905.
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  A Quinta da Regaleira           por Mari Cruz Díaz

Desde  muito  pequena  passei  uma 
parte  das  férias  grandes  perto  de 
Sintra  e esta  vila  junto  com  a  sua 
serra  deram-me  a  oportunidade  de 
conhecer uma enorme quantidade de 
sítios  e  de  surpresas.  Um  desses 
lugares, muito perto da vila e quase 
em frente do Palácio e hotel de luxo 
de Seteais é a Quinta da Regaleira.

Construída  como  quinta  de  recreio  pela  família  Carvalho  Monteiro,  nos  fins  do  século  XIX  e 
princípios  do  XX,  só  abriu  ao  público  em 1998,  ao  ser  comprada  pelo  património  da  câmara 
municipal de Sintra. Desde pequena eu só a tinha visto desde a estrada, por trás do muro, mas 
quando fui visitá-la no princípio de 2010 tive uma surpresa enorme. No nosso passeio parecia que 
estávamos a formar parte duma aventura, cheia de símbolos alguns com ideologias maçónicas e 
com templos escondidos no meio da floresta, portões com muralhas e torres com ameias, rios, 
lagos com cascatas e grutas que chegam a um poço onde se passa das trevas  da noite até à 
claridade do dia. Esse é o poço iniciativo, que funciona como uma torre invertida. Tudo isto imerso 
num parque florestal maravilhoso, com algumas espécies de árvores de grande interesse.

O palácio obra do arquitecto Luigi Manini 
é também digno duma visita, parece uma 
mistura  de  diversos  estilos,  onde se 
destacam o neogótico e o neo-manuelino, 
especialmente na decoração das torres e 
das janelas.

Enfim, uma visita a não perder!

E s p e c i a l   V i a g e n s

Morada:
Situada a 700 metros do centro 
histórico.
Rua Barbosa du Bocage 
2710 - 567 Sintra - Portugal 

http://www.cultursintra.pt/

http://www.cm-sintra.pt/Artigo.aspx?
ID=2907

http://www.cm-sintra.pt/Artigo.aspx?ID=2907
http://www.cm-sintra.pt/Artigo.aspx?ID=2907
http://www.cultursintra.pt/
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Sabiam que...    por São da Silva

o Fado também quer ser Património da Humanidade?

(Ou melhor, quer ser reconhecido oficialmente como tal, porque património da humanidade já é há 
muito tempo…)

A ideia  surgiu  há já  vários anos e,  no passado mês de Junho,  foi  oficialmente apresentada a 
candidatura do Fado à lista da Unesco do Património Cultural Imaterial da Humanidade. Segundo 
Sara Pereira, directora do Museu do Fado, esta candidatura está assente em três pilares: "plano de 
salvaguarda,  eixo  pedagógico  junto  das  escolas  e  universidades  e  projecto  de  edições  e 
investigação".

Este ano foi a vez do Flamenco. Será 2011 o ano
do Fado? 

A decisão será conhecida no mês de Setembro.  Ficamos a torcer por este reconhecimento ou, dito 
de outro modo, oxalá em 2011 os fados sejam propícios ao Fado!

‘À Roda do Tacho’ para ler
Primeiro foram as jornadas gastronómicas, agora é o livro. Os 
sabores da ‘Roda do Tacho’  em breve vão poder  ler-se nas 
páginas dum livro que a São, a Maru e a Mari Cruz estão a 
preparar  para  ser  publicado  e  distribuído  entre  os  sócios  e 
participantes.  O  livrinho  estará  cheio  de  receitas  como 
cataplana  de  tamboril  com gambas  e  amêijoas,  cozido  à 
portuguesa ou bacalhau espiritual, e irá ilustrado com as vossas 
fotografias do evento. (Se tiverem fotos de pratos que ainda não 
nos   tenham  mandado,  podem  enviá-las  num  e-mail  para 
cclusofono@yahoo.es, faremos a selecção dentro de uns dias e 
ainda não é tarde!)

Fuzeta ou Fuseta?
Na  viagem  ‘Diario  Iluso’  visitámos  uma  encantadora  aldeia 
piscatória perto de Olhão que se chama Fuzeta, ou Fuseta, sim, 
qualquer dos dois, e  perguntávamo-nos porque é que aparece 
com ‘s’ em alguns lugares e com ‘z’ em outros...  não parece 
haver  consenso,  porque  as  duas  versões  aparecem  com  a 
mesma frequência...  na pronúncia não há nenhum problema, 
uma vez que as duas consoantes, ‘z’  e ‘s’,  soam da mesma 
forma entre vogais (‘s’ sonora). Mas a grafia ficou um mistério... 
até  encontrarmos  este  simpático  vídeo  gravado  pela  revista 
online “O Algarve”...

http://www.oalgarve.com/fuseta-ou-fuzeta/

Foto: Eugenia (acho)

 

http://www.oalgarve.com/fuseta-ou-fuzeta/
mailto:cclusofono@yahoo.es
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A foto mais incrível (do mês) da antiga Lisboa

A Praça da Figueira ao início do século vinte, ainda com o mercado coberto, que ocupava a praça 
inteira. 

No desenho do Marquês de Pombal para a Baixa, a praça transformou-se no principal mercado 
da cidade e em 1885 foi aí construído o mercado coberto, que depois foi demolido nos anos 50. 

A foto está tirada desta página no site Skyscraper City, onde podem encontrar uma boa selecção 
de fotografias da antiga Lisboa:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563620

Também neste link podem ver o ambiente dentro do mercado quando começou a funcionar. O 
site chama-se ‘Lisboa Esquecida’ e tem uma uma boa colecção de fotografias antigas lisboetas.
http://jorgesilva.fotosblogue.com/7822/Mercado-da-Praca-da-Figueira-1885/

  Uma foto com a fadista

Joana Amendoeira,  a  fadista 
convidada para o nosso concerto 
deste  ano,  num  jantar  no 
Consulado  de  Portugal  com 
alguns sócios  e  amigos do  CCL, 
numa foto do ano 2008.

Da esquerda  para  a  direita:  Pepe  (Zé) 
Aguilar,  Coral  García,  Pilar  Vázquez, 
Joana  Amendoeira,  Javier  González, 
Rosario Solano, Pau Sandham.

http://jorgesilva.fotosblogue.com/7822/Mercado-da-Praca-da-Figueira-1885/
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563620
http://pt.wikipedia.org/wiki/1885
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Melo


  Personagem do Mês

Outono 2010:  

Carmen Serrano,
  Viajante e tour operator unipessoal
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