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16 dezembro 2001 
 

O dia em que se fundou o CCL, em 
Tavira. Os sócios fundadores: 
Conceição Lucas da Silva (São), 
Begoña Soto, Mª Antonia Cobos, 
Maru Caetano, Miguel Ángel 
Barrera, Rocío González, Mª Luisa 

G. Ruda,   Manuela Nieves,  María José Estévez, Ana Paula P. 
de Carvalho, Cristina Gómez, Ana Carrillo, María Jesús 
Escribano, Ángel Parejo, Marcelino Real, Óscar Díaz e José 
Fernández. 

 
 

 
 
      

 

     A Quadrinhos 
 

 

      São        Dani              Antoñita        Benjamín       Pepe 

    

          
    Carlos      Maru      Cris     Pau  Carmen S. 
 
 

  Personagens do Mês 2008 – 2010 
 
 
 
 
 
 

Os “Quadrinhos” foram criados (ao ar livre) 
por Carmen Gusanilho 

O Ovo Mole 
A revista do Centro Cultural Lusófono 

 
Responsáveis pela criatura: A Junta Directiva do CCL, em 2017: 

São Lucas da Silva, Zé Aguilar, Pau Sandham, 

Carmen García-Donas, Carmen Paredes e Eugenia G. Amoedo 

Ideia, organização e redacção: Pau 

Junta Poedeira: Pau, São e Gusanilho 

Assessora linguística: São Lucas da Silva 

Visite-nos:  http://cclusofono.es   Facebook (Centro Cultural Lusófono) 

Escreva-nos:  cclusofono@yahoo.es 

O Ovo Mole, “a revista que sai quando quer”, saiu regularmente de 2008 a 

2010 e ainda pode sair em qualquer momento 

 

 
    

 

http://cclusofono.es/
https://www.facebook.com/Centro-Cultural-Lus%C3%B3fono-403478138011/
mailto:cclusofono@yahoo.es


 
 
  2002  

 

O primeiro ano do CCL foi o ano das 
primeiras “quartas quintas” no Pub 
Mariscal, de uma viagem a Vila 
Viçosa e Borba e um almoço para 
festejar o primeiro aniversário no res- 
taurante Quatro Águas em Tavira. Sem imaginarmos que anos 
mais tarde chegaríamos a festejar o aniversário número 
quinze... ou dezasseis, na realidade. 

    2003 
 

Foi o ano da apresentação oficial do CCL no Salão Nobre do  
Consulado de Portugal. Também 
do jantar brasileiro vestidos com 
disfarces de Carnaval, viagens a 
Sintra e a Évora, uma bolsa para 
um curso de verão na Uni- 
versidade de Lisboa  para um dos 

nossos sócios, e três concertos: angolano, brasileiro e 
português. 

2004 
 

Em 2004 organizámos uma grande 
exposição sobre a História dos 
Azulejos em Portugal, e viajámos a 
Mafra, Alcobaça, Batalha e Óbidos. 
Houve cinema lusófono no Pabellón de 
Uruguay, capoeira na Casa de las 
Sirenas e um concerto no Consulado. 
 

2015 
Foi inaugurado o “Café Lusófono” (o curso de conversação em 
português que já completou 4 temporadas). “Fomos Juntos” a 
muitas coisas. Viajámos ao Sapal de Castro Marim e a Aljezur, 
com mais caminhadas. Homenageámos a nossa sócia Antoñita 
(e ainda temos muitas saudades dela). Escrevemos e 
apresentámos o livrinho “Boca a Boca”, com recomendações de 
restaurantes em Portugal. Expôs-se 
“Maresia/El Aroma de la Sal” na Buhaira, uma 
exposição fotográfica de Concha Romero e 
Pepe Roldán. Visitámos Itálica. Doámos livros 
em português à biblioteca. O concerto no 
Consulado foi de Salvador Sobral. 

 

 

 

     2016 
2016 foi o ano do nosso rally/gincana 
fotográfica em VRSA, “Vila Ilusa”. 
Organizámos uma conferência sobre os 
Sefarditas no Consulado, duas 
exposições de fotos no Centro Cívico  La 

Ranilla e mais duas na Casa de  las Sirenas, uma de Juan J. 
Burgos sobre Fernando Pessoa e a outra do concurso Vila 
Ilusa. Fomos caminhar por Carvoeiro e pela Ria Formosa e 
organizámos um concerto de samba no CICUS. No Consulado 
em dezembro, cantou Luísa Sobral. 
 

 2017 
 

Fomos juntos ver teatro português em Sevilha, assistimos à 
inauguração da exposição da Concha e do Pepe em Olhão, 
viajámos a Monsaraz, Reguengos e Olivença, festejámos o 
nosso XV aniversário e... quem sabe que mais coisas? Com uma 
boa Junta Diretiva e bons sócios, tudo é possível! 

 

 

https://cclusofono.wordpress.com/2017/05/22/monsaraz-reguengos-e-olivenca-mais-uma-fantastica-viagem-organizada-pelo-ccl/


 
  

2013 
 

Começaram as primeiras aulas de português para sócios. 
Viajámos a Serpa para saborear queijos e à Fonte da Benémola 
para caminhar entre árvores.  Também organizámos uma  
viagem ao Porto em junho. Em outubro, inaugurou-se na Casa 
de las Columnas (e foi de 
tournée depois) a exposição/ 
instalação de Pau, “Portugal en 
un millón de pasos”, que 
também foi acompanhado em 
novembro no Tejar del Mellizo 
por uma performance de 
Carmen Gusanilho, “Portugal en 
un puñado de sensaciones”. 
 

     2014 
Inaugurou-se o nosso Clube de 
Leitura na Biblioteca Infanta 
Elena. Viagens a Lisboa-
Mafra-Óbidos, a Almancil-Estói 
e ao Algarve para caminhar “à 
minha maneira” de Tavira à 
Fuseta. Em março começou o 
curso de português para princi- 

piantes e também o curso avançado para o exame DAPLE. 
Organizámos um ateliê de samba, festejámos o 25 abril, a 
exposição “Portugal en un millón de pasos” viajou a VRSA e 
criámos e apresentámos um livro com as receitas de “À Roda 
do Tacho”. O concerto no Consulado foi “Maresias”, com 
Manuel Imán, Rosario Solano, Marta Santamaría e outros 
músicos e cantores de diferentes países. 

2005 
 

 
 
Em 2005 organizámos o nosso primeiro concurso de relatos 
(Terra Ilusa). E também uma excursão a Faro, uma viagem a 
Olivença, Castelo de Vide e Marvão e a primeira Noite de Fados 
no Consulado de Portugal. 

2006 
 
Viajámos a Tavira, a Cacela-a-Velha e a Tomar-Estremoz-
Almourol, organizámos a exposição de fotografias de Pau, 
“Portugal”, com uma conferência fotográfica e o nosso primeiro 
concurso de fotografia, “Foto Ilusa”. Raquel Peters cantou no 
Consulado em dezembro. Mas o que muitos de nós mais vão 
lembrar de 2006 é que foi o ano de “A Casa dos Loucos”, uma 
superprodução teatral inteiramente nossa, com 14 atores. 
          

 

 

 



 2007 
2007 foi o ano do primeiro encontro gastronómico “À Roda do 
Tacho”... que já fez 10 anos, com 2 (ou até 3) encontros por ano 
desde essa altura. Em outubro, os 14 já experimentados atores 
voltaram a encher o Pabellón de Uruguay com “A Casa dos 
Loucos II” depois de trabalhar e ensaiar o ano inteiro. E ainda tiv- 
emos tempo de organizar reuniões das  
quartas quintas agora agora na Bodega 
Siglo XVIII, excursões a Ria Formosa e 
Tavira e a viagem temática “Loucos em 
Lisboa”, o concerto de Raquel Tavares no 
Consulado, a exposição “Foto Ilusa”, a per- 
formance “Lis-poetas” e até uma maratona etílica... 
 

    2008 
Em 2008 saiu da casca o primeiro número da 
nossa revista “O Ovo Mole”. Além disso, viajámos 
a Mértola, a Lisboa, a Silves e a Évora, 
organizámos a exposição “A Pessoa mais 
fotografada de Lisboa” com fotografias dos sócios 

e o sketch “Turismo Iluso” na Buhaira, convocámos o Concurso 
de Mini-Contos “Roteiro Aberto” e o guitarrista Mário Pacheco 
tocou no Consulado em dezembro. 

 

2009 
começou com 
a recriação 
duma 
Taberna de 
Fados no Pub 
Mariscal. Também organizámos um concerto de música brasileira 
de Susana Raya, viajámos a Tavira para fazer um “Castelo das 
Cores”  (aprender a pintar a aguarela)  e projetámos filmes 
portgueses. E foi o ano do nosso primeiro Rally Fotográfico 
no Algarve, e do segundo “Concurso Foto Ilusa”.  
 

               

 

 

2010 
Este ano voltámos à Buhaira com 
a exposição “Foto Ilusa II” e 
voltámos ao teatro com outro 
sketch, “Moto Ilusa”. Em outubro 
partimos  de viagem novamente, 
com “Diario Iluso”: desde o Tavira  
Garden viajámos pelo Algarve, inspirando-nos na natureza e 
nas nossas experiências juntos para criar cadernos de viagem. 
No Consulado, em dezembro, cantou Joana Amendoeira. 

     2011 
Em 2011 organizámos uma leitura 
de textos de autores portugueses 
pelos sócios e um concerto de 
Rosario Solano na Feria del Libro de 
Sevilha. Também “Espetada Mista”, 
uma noite de perfo-poesia com 
poetas/performers de VRSA e daqui.  

Viajámos a Fuseta-Cacela-Fábrica e também a Serpa e Beja, e 
começamos a série de projeções e empréstimos de livros no IDI 
“Ver e Ler”. 

2012 
 

Em março foi o nosso segundo Rally 
Fotográfico, “Rio Iluso”, em Alcoutim, 
seguido por um concurso e uma 
exposição na Buhaira em setembro. E 
mais uma peça de teatro: 
“Contrabando Iluso”. Houve uma 
viagem a Lisboa, e Cristina Nóbrega foi 
a fadista convidada no Consulado em 
dezembro. 
 

 

 

 


