
 1 

     
 
 
   
 
      

 

 
 
 
 
  
 

O Ovo Mole
 

 
 

Um Novo Ovo para o Povo! 

Nº 2 Maio 2008 

       A Quadrinhos 

 

 

Vencedores do Concurso 
“Instant Mole” 

 
Uma caixa de ovos moles aberta, a nossa 
revista na mesa, uma sócia do CCL e um 
copo de vinho. Esta fotografia de Marisa 
Cuadros foi escolhida pelo júri como a que 
melhor respondia à pergunta “Que 
imagem te sugere o CCL?” no Concurso 
de desenho, literatura e fotografia “Instant 
Mole”, que teve lugar no dia 27 de Março 
para celebrar o nascimento do Ovo. Mais 
vencedores na página 2. 
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Instant-Mole: a Eternidade num Instante! 
 

Estes são os trabalhos premiados no Concurso Instant-Mole celebrado na 
apresentação do Ovo Mole na Bodega Siglo XVIII 

 
Concurso “Galimole” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Galo modernista, por Pepe Aguilar 
 
 
 
 
 

 
       
      Prémio para todos os artistas  

                      Galo iluminado pelo sol, por Benjamín Jarquín            Galo rei, por Mª Ángeles López 
 
A segunda parte do Concurso foi “Mini-Mole”, que consistia em terminar um mini-conto a partir dum 
começo, também num minuto e em qualquer língua (preferentemente português): 
 

“Procurei a felicidade em Portugal, mas só a encontrei .....” 
 
A vencedora foi Marisa Cuadros e a finalista, Carmen Serrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O terceiro desafio foi “Fotimole”, onde cada participante teve de fazer uma fotografia com o seguinte 
tema:  

                     

O primeiro desafio para os concorrentes 
foi desenhar – de memória e com limite 
de tempo de apenas um minuto – um 
Galo de Barcelos. Não é tarefa fácil! 
 

O vencedor foi José Aguilar, pelo seu 
galo “desenhado por Picasso” (à 
esquerda), e houve dois finalistas: Mª 
Ángeles López e Benjamín Jarquín, com 
menção especial para Juan Caraballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Galo de briga, por Juan Caraballo 

  

Procurei a felicidade em Portugal, 
mas só a encontrei dentro de mim, 
quando Portugal era Sevilla e 
Sevilla era Portugal. 

     Marisa Cuadros 

Procurei a felicidade em 
Portugal, mas só a 
encontrei na lua de 
Valência. 

    Carmen Serrano 

 

 

          “Que imagem te sugere o CCL?” 
 
A vencedora - mais uma vez! - foi Marisa Cuadros (a sua foto está na 
página 1) e a finalista foi Rosario Solano, com esta imagem dos sócios 
a conversar e a rir debaixo das arcadas do Siglo XVIII.  
 
Os três vencedores receberam um oveiro típico do Algarve com um ovo 
mole dentro. Naturalmente todos os concorrentes e o júri também se 
fartaram de comer ovos moles. 
 
Organizadoras e júri: São, Pau e Carmen Gusanilho.             2 
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Brasil em Sevilha 
 

O Ministro da Cultura do Brasil a cantar bossa 
nova no Pavilhão de Marrocos em Sevilha? A 
sério?  
A sério, sim, porque o dito Ministro se chama 
Gilberto Gil e além de ministro é um cantor de 
muito sucesso.  

Vai abrir o Festival “Territorios” no dia 22 de Maio na Fundación 
Tres Culturas e deleitará o público com canções como “Eu Vim da 
Bahia” ou “Tropicália”.   
Como é que se fez Ministro da Cultura? Foi convidado pelo próprio 
Lula da Silva. Só aceitou quando o Presidente lhe assegurou que 
podia compaginar os deveres políticos com a sua carreira de 
músico. Isso só pode acontecer no Brasil, não acham?, o país com 
mais ritmo do mundo. 
Outra curiosidade é que Gilberto Gil é Doutor 
Honoris Causa pela Universidade de Aveiro. 
Portanto deve ter provado alguma vez os 
ovos moles. Beleza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           

  
 
    

 

 

O Ovo Musical 
por José Aguilar 

 
Nesta nova secção de 
curiosidades musicais, 
o Pepe fala-nos da 
ligação portuguesa de 
Paco de Lucía. 
 
El músico andaluz Paco de 
Lucía (Algeciras 1947), 
considerado por los expertos 
como uno de los mejores 
guitarristas del mundo, lo parió 
una portuguesa. Para ser más 
exacto, su madre Luzía 
Gómez, vino al mundo en la 
ciudad fronteriza de Castro 
Marín, topónimo que dio 
nombre al disco que el maestro 
algecireño grabó en 1981 junto 
a los prestigiosos guitarristas 
de rock y blues, Larry Coyrell y 
John McLaughlin, y donde se 
incluye un fandango con dicho 
nombre. 
 

 
 
Más adelante, en 1998, Paco 
edita un disco denominado 
Luzía, como homenaje a su 
madre fallecida por aquel 
tiempo. 

Sabiam que...? 
 

Em Portugal, durante o mês de Maio, se festejam, um pouco por 
todo o país, as tradicionais festas da Queima das Fitas?  
Trata-se duma festa académica, que nasceu em Coimbra - cidade 
universitária por excelência – no século XIX, e onde os Finalistas 
(alunos do último ano) comemoram o final da sua etapa 
universitária.  Pouco a pouco foi-se espalhando por todo o país, 
festejando-se actualmente, com maior ou menor importância, em 
todas as universidades portuguesas. 
 
No entanto, a Queima de Coimbra continua a ser especial. De facto, 
a cidade transforma-se nesta altura para viver a sua festa grande. 
Cerca de um milhão de pessoas passa por Coimbra durante o mês 
de Maio para assistir às inúmeras actividades que se organizam, 
sendo os pontos altos, como manda a tradição, o Cortejo dos 
Grelados (desfile de carros alegóricos das várias faculdades), a 
Serenata Monumental (concerto de fado de Coimbra nas escadarias 
da Sé Velha), e a Bênção das Pastas (missa com bênção dos 
Finalistas).  
 
Assistir como público é interessante. Participar como Finalista,  
INESQUECÍVEL!       
         
(Se quiser saber mais, pode      São L. 
consultar a página web      da  

www.2008.queimadasfitas.org)    Silva 

Queremos Poemoles! 
 
Estamos a pensar fazer proximamente uma secção de poesias em língua portuguesa escritas pelos 
leitores. Portanto animamos os muitos escritores e poetas que há entre nós a mandar-nos alguma poesia 
curtinha (um ‘poemole’!) para formar parte desta nova iniciativa. Se mandar alguma, diga-nos com que 
nome ou pseudónimo quer que saia o poema, ou se prefere que seja anónimo. (Somos um túmulo!) 
 

oovomole@yahoo.es 
                                                    3 
 

 

http://www.2008.queimadasfitas.org/
mailto:oovomole@yahoo.es
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            O  OVO  QUADRADO 
 

      
         Cozinhando com JOSEFA CUADRADO,  

     empresária de restauração 
 

 
 

Olá! Sou a Antoñita, de alcunha a Josefa Cuadrado, e vou começar esta nova secção 
com uma receita dum bacalhau muito conhecido por muitas pessoas, por isso ponham o 
avental e vamos cozinhar! 
 

Bacalhau à Brás 
 

Ingredientes para 6 ou 8 pessoas: 
 

1 Kg bacalhau 
1 Kg batatas para fritar 

1 Kg de cebolas 
Ovos: 1 por pessoa 

Azeite: o necessário para fritar as batatas e as cebolas. 
 

Ponha uma panela com azeite, e deixe a cebola dourar um pouco, adicione o bacalhau 
desfiado e demolhado até dourar tudo. Frite as batatas e adicione-as ao bacalhau e às 
cebolas. 
 
No momento de servir à mesa adicionar os ovos e misturar. Servir quente. 
 
 
 
 

     Bom apetite e até ao próximo mês! 
 

            JOSEFA CUADRADO 
 
 

 
 
  

 

 

 

Curiosidades no YouTube 
 
Dois de fados: 
 
1. Com uma bonita estética anos 60, Amália Rodrigues canta o fado “Solidão-Canção do 
Mar”, com as letras no ecrã para nós fazermos um karaoke. 
http://www.youtube.com/watch?v=zY9n4YgOjX0 
 
2. Um fado cantado por Raquel Tavares, a fadista que veio a Sevilha cantar no Consulado de 
Portugal em Dezembro do ano passado.     
http://www.youtube.com/watch?v=jJtqaOj4SuI 
 
Mande-nos os seus achados no YouTube com temática lusa ou lusófona para  oovomole@yahoo.es 
                       
 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=zY9n4YgOjX0
http://www.youtube.com/watch?v=jJtqaOj4SuI
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     Em Abril, Ovos Mil 

       
A Maru, a Antoñita e a Carmen na Feria de Sevilha. Fotos: Pau. 

Recomendações 
 
Este mês, temos algumas recomendações para PÁGINAS WEB ÚTEIS PARA APRENDER PORTUGUÊS. 
 
O PRIBERAM (Dicionário de Língua Portuguesa On-Line), para pesquisar palavras e consultar conjugações. Além das 
definições, quase sempre com a etimologia, tem a conjugação dos verbos e outros apontamentos de gramática. 
Recomendado por Azucena Romo - uma leitora de Salamanca - e também pela São. 
http://www.priberam.pt/dlpo 
 
O DICIONÁRIO WORD REFERENCE, tem um dicionário online espanhol-português e vice-versa, entre outros 
dicionários. Clique na caixinha das línguas para escolher o par de línguas de que precisar. 
http://www.wordreference.com/es/pt/translation.asp 
 
O CORRECTOR FLIP: Cole ou digite aqui o seu texto (até ao limite de 3000 caracteres), clique em “Verificar Texto”, e o 
português é corrigido automaticamente. Pode escolher entre o português de Portugal e o do Brasil. 
http://www.flip.pt/tabid/294/Default.aspx 
 
O CENTRO VIRTUAL CAMÕES, a página didáctica do INSTITUTO CAMÕES. É óptimo para aprender. Tem jogos, 
gramática, pequenas provas, mini-contos e muita informação geral. 
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/aprender.html 
 

O tema das vossas recomendações para Junho vai ser: LIVROS EM PORTUGUÊS. 
Mande as suas sugestões para oovomole@yahoo.es 

 
Também pode mandar as suas recomendações para mais páginas web úteis para aprender português, para escolas de 
línguas em Portugal ou noutros países lusófonos, e para restaurantes e bares em Lisboa.  
 

Eventos futuros do CCL 
À Roda do Tacho: A próxima jornada gastronómica no Centro Cívico Tejar del Mellizo em Los Remedios será 
no sábado, dia 10 de Maio, às 10.00 h. Será uma Roda do Tacho muito especial porque a Maru vai ensinar-
nos a fazer OVOS MOLES - nada mais, nada menos! - como uma pequena homenagem à nossa revista. 
Também haverá outras deliciosas receitas preparadas pela Antoñita e pela Ana Rosa Gallego. 
 
Concurso de mini-contos (microrrelatos): O regulamento deste novo concurso sairá este mês de Maio, e os 
relatos podem ser entregues até 30 de Setembro. Pode participar qualquer pessoa; os mini-contos devem ter 
uma extensão de entre 50 e 300 palavras (curtinhos!) e ser escritos em português. O tema é livre. Esperamos 
que haja uma boa participação por parte dos sócios! 
 
A Casa dos Fados: Recriação duma Taberna de Fados, no Pub Mariscal na sexta-feira 20 de Junho (data 
mais que provável). Cantará Rosario Solano (também conhecida como Augusta Branco) com 3 guitarristas e 
outros músicos e também poderão desfrutar dos alco-fados da inapresentável Amália. E vários espontâneos 
do público oferecer-se-ão a cantar, tal como nas quintas-feiras na Tasca do Chico no Bairro Alto. 
 
Exposição A PESSOA MAIS FOTOGRAFADA DE LISBOA: No Centro Cívico La Buhaira. Inauguração, com 
performance: sexta-feira 13 de Junho. Exposição: de 13 a 27 de Junho. Clausura: Sábado 28 de Junho, 
quando os participantes poderão reclamar as suas fotos e veremos o conteúdo da caixa das sugestões, onde 
os assistentes à exposição terão depositado papéis com o número da sua foto favorita: vamos lá ver qual é a 
foto de que o público mais gostou!            5 
  

http://www.priberam.pt/dlpo
http://www.wordreference.com/es/pt/translation.asp
http://www.flip.pt/tabid/294/Default.aspx
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/aprender.html
mailto:oovomole@yahoo.es
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Viagem do mês      por Mari Cruz Díaz 
 
 

    
 

À noite, na Horta, a tradição manda ir tomar um gin tonic ao bar 
do Peter onde se reúnem marinheiros, piratas, baleeiros, e com 
certeza os turistas despistados, num ambiente inesquecível. 
 
No dia seguinte atravessamos o canal e chegamos a Madalena 
do Pico. Num carrinho alugado damos a volta à ilha e visitamos 
a zona de cultura das vinhas que estão protegidas dos ventos 
por muros de rocha vulcânica. Em vários locais existem 
reservas naturais com cedros, faias e urzes, as árvores 
principais das sombrias florestas da Laurisilva.   

Nas Lajes do Pico encontra-se o 
museu dos baleeiros, onde se pode 
aprender muito dos cachalotes e das 
artes tradicionais da caça à baleia. No 
porto apanhamos um barquinho para ir 
ver baleias, e agora ao grito “baleia à 
vista” os turistas tentam obter a melhor 
fotografia. Os cachalotes são enormes 
baleias com dentes que se alimentam 
de lulas gigantes e podem atingir uns 
18 metros de comprimento. Desde o 
barco só se pode ver uma parte do 
animal, desde as narinas (espiráculo) 
até à barbatana dorsal, mas é 
realmente impressionante quando 
estes enormes cetáceos mergulham, 
levantam o seu corpo colossal e 
finalmente se  despedem de nós 
acenando a sua cauda, para depois se 
afundarem nas profundidades do 
oceano. 

 

A ambos os lados do canal 
 
O arquipélago dos Açores está situado no Oceano Atlântico, na 
confluência de três placas tectónicas. As ilhas do Faial e do Pico 
pertencem ao grupo central deste arquipélago e estão 
separadas por uma estreita faixa de mar, localmente conhecida 
como o canal. 
A Horta, capital do Faial, é uma cidade pequena e sossegada, 
no seu porto fazem escala os iates que atravessam o Atlântico, 
deixando como recordação um graffiti nas docas para desta 
maneira receber a bênção dos deuses do mar. 
Desde a Horta pode-se subir à Caldeira, a enorme cratera do 
vulcão que deu origem à ilha, e se temos sorte e não há 
nevoeiro até se vê no horizonte a silhueta do Pico. 
No extremo noroeste da ilha encontra-se o vulcão dos 
Capelinhos, que nasceu do mar há 50 anos e depois de vários 
meses de erupções acabou por se unir à costa, deixando que a 
falésia e o farol passassem a ficar longe do mar. É cansativo 
subir pelas paredes de cinza e chegar mesmo à cratera do 
vulcão, mas a aventura merece a pena! 
 
 

 

 

 
 

Mandem as vossas viagens (com uma fotografia) para oovomole@yahoo.es 

mailto:oovomole@yahoo.es
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       Relato do mês 
 
 

            AS  FOTOGRAFIAS  DO  TEMPO 
 

 
Quando a pequena Matilda se viu por primeira vez numa fotografia  a  
preto  e  branco,  apontou  com  o  seu  dedinho  e gritou jubilosa com 
língua-de-trapos : “Tida, Tida!”. A mãe riu e beijou-a com carinho  e  
emoção.   O  Zio  Zé,  fotógrafo,  tirava-lhe   

 numerosas fotografias por ser a única sobrinha da família, e a menina cresceu, rodeada dos retratos de 
todos os familiares mas, sobretudo, daqueles que o Zio tirava dela; Matilda gostava de olhar para eles e 
sentia-se contente do seu jeito, sempre com um enorme laço no cabelo loiro, olhos azuis e um sorriso 
charmoso.  

Um dia pediu ao Zio Zé para não tirar fotografias dela porque se achava feia, cheia de borbulhas e 
gorda. Tinha quase 13 anos e a ingrata adolescência começava a revolucionar a mente e o físico da 
Matilda. Ela continuava sendo bonita mas via-se horrível apesar das palavras de elogio dos seus pais e 
amigos. Contudo o Zio pôde fotografá-la desprevenida em muitas ocasiões.  

Quando fez 20 anos voltou a ver-se bonita e quis ser retratada pelo Zio e por todos os que tivessem 
uma máquina fotográfica. Posava, sorria e ficava encantadora em todos os retratos, quer com roupa 
elegante, quer com uns simples jeans. Casou-se uns anos depois e quando teve os seus próprios miúdos 
Matilda preferiu ser fotografada com eles, mas em segundo plano. 

Mais vinte anos passaram e um dia descobriu que já não havia muitas imagens jeitosas dela e que a 
sua beleza dependia da roupa que vestisse, do humor que tivesse e do cansada que estivesse. Começou a 
escolher o momento e o seu estado de ânimo para permitir ser fotografada. Às vezes olhava para as 
imagens da sua adolescência e via-se  jovem e  bonita apesar de algumas borbulhas na cara !   

A partir de então o tempo passou ainda mais depressa; chegaram os netos e as netas. O cabelo 
tornou-se branco; os seus olhos tinham a mesma cor mas não brilhavam igual apesar da ternura que 
derramavam ao verem os filhos e os netos. Cada vez que observava as fotografias tiradas dois anos atrás 
achava que ultimamente tinha envelhecido muito mais do que em toda a sua vida.  

Já não quis mais ser fotografada. Contudo, o seu neto preferido tirou uma fotografia dela por 
surpresa, como fizera o Zio Zé setenta anos antes. Uma semana depois, Matilda adormeceu para sempre.  
O neto trouxe aos pais a última imagem da Avó e nela estava ela com o olhar vazio ou talvez a tentar 
recordar o seu jeito de juventude.  

Então, o filho disse: “Foi bonita até ao último momento, mas ela não o sabia.”  
 
 

                    por  María Antonia Cobos 
 
 
 
 
Mandem os vossos relatos ou micro-relatos originais para oovomole@yahoo.es . Cada mês escolheremos um para sair na revista. 
Devem ser curtos: máximo três quartos de página. Se forem micro-relatos, guardem o melhor para o nosso Concurso de que vamos 
distribuir o Regulamento este mês. Sabemos que temos muitos bons escritores entre os sócios. E muitas pessoas que ADORAM ler! 
 
    

 

mailto:oovomole@yahoo.es
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Breve História dos Eléctricos de Lisboa 
 

Sabiam que... 
 

- os primeiros carros públicos para transporte de pessoas em Lisboa eram puxados por mulas ou cavalos e 
eram chamados “Choras”? 
- depois, no ano 1873, começaram a circular por vias, também puxados por mulas ou cavalos já da 
Empresa “Carris”, e os “Choras” competiam com eles. 
- a passagem da tracção animal para a eléctrica foi feita no ano 1901 e que a primeira linha foi a de 
Belém? 
- Lisboa tem eléctricos dos mais antigos da Europa e também dos mais modernos? 
 - há um poema que fala da cor amarela dos eléctricos de Lisboa, que se chama “Amarelo da Carris” de 
José Carlos Ary dos Santos, que se converteu num fado, com música de Luís Tinoco e  voz de Carlos do 
Carmo, recolhido num disco do ano 1977 e que diz: 
 

 “O amarelo da Carris 
já teve um avô outrora 

que era o “Chora” 
teve um pai Americano 

foi Inglês por muitos anos 
só é Português agora”? 

 
- uma das coisas mais agradáveis que podem fazer em Lisboa no Verão é passear de eléctrico pelos 
bairros mais emblemáticos da cidade, vendo, com as janelas abertas, as ruas, as casas, as pessoas; 
sentindo a brisa que sopra do rio e do mar? 
            Juan Caraballo 

 
 

Foto encontrada do mês 
 

 
   
Este mês foi a nossa viajante Mari Cruz que remexeu nas gavetas 
e encontrou esta bonita imagem que ela explica é dos seus pais, 
ainda namorados, no ano 1952, quando o seu pai veio pela 
primeira vez à feira de Sevilha e pode-se chamar um alentejano 
na feira de Sevilha. 
 
Mandem-nos alguma foto encontrada de interesse: curiosa, bonita, 
impressionante, antiga, histórica... para  oovomole@yahoo.es 
 

Procurem as vossas fotos 
com Pessoa, a exposição 
inaugura-se no  dia 13 de 
Junho! 
Já que estamos a falar de 
fotografias encontradas e do 
mundo das artes, aproveitamos 
para lembrar que queremos 
receber as vossas fotos tiradas 
com a estátua de Pessoa. 
Podem mandá-las por e-mail 
ou entregá-las em cópia (15 x 
20) ou negativo! 
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Eventos recentes do CCL 
 
 

15 de Abril: Margem Esquerda. Este grupo musical/teatral 
brasileiro deu um concerto no Pabellón de Uruguay, 
organizado pelo CCL e pelo Instituto de Idiomas da 
Universidade de Sevilha. Assistiram muitos sócios do CCL e 
desfrutámos da música brasileira (samba, choros, baiões, 
marchas e maracatus) e das poesias originais deste grupo 
de Florianópolis liderado por César Félix.  
Para saber mais da música e das poesias deles, podem 
visitar o seu blog:  
http://www.margeandopoesia.blogspot.com/ 

 
 

19 de Abril: Assembleia Geral, Almoço no Restaurante Algarve em Castilleja, e 
Sorteio de bilhetes para o Concerto de Milton Nascimento.  

 
A Assembleia anual teve lugar no Centro Cívico La Buhaira. Além da ratificação da nova 
Junta Directiva, apresentaram-se as actividades do último ano e os projectos para o 
próximo. Não se registou muita assistência, mas sim grande participação dos sócios 
presentes. A chuva, que não tinha sido convocada, compareceu em força! 
Depois da reunião, os sócios recuperam forças, com a ajuda do Bacalhau à Brás e da 
Carne de Porco à Alentejana, num almoço no restaurante Algarve. Durante a 
sobremesa, teve lugar o sorteio de 5 bilhetes para o concerto de Milton Nascimento. 
 
5 e 27 de Abril: Concertos de música portuguesa e brasileira 
O CCL organizou a ida em grupo de vários sócios 
aos concertos da fadista portuguesa Joana 
Amendoeira (Gran Teatro de Huelva; dia 5 de 
Abril) e do brasileiro Milton Nascimento 
(Maestranza de Sevilha; 27 de Abril). 
 

 
 
 

25 de Abril: reunião mensal  
Ao som de “Grândola, Vila Morena”, de Zeca 
Afonso, teve lugar no dia 25 de Abril a reunião 
mensal para falar português (neste caso, foi 
mais para cantar português). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

http://www.margeandopoesia.blogspot.com/
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Personagem do Mês 
 

Maio:  Antoñita, a dona do bar 
 

 
No próximo mês, a personagem pode ser você! 

 
 
 
 
                                
 
 
 
                                      
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

O Ovo Mole 
A revista do Centro Cultural Lusófono 
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Colaboradores habituais: Carmen Herrera (Gusanilho), São Lucas da Silva, José Aguilar 
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