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O Ovo Mole

 

 
                            Colesterol bom            Colesterol bom            Colesterol bom            Colesterol bom!!!!    

                                                                                                    Nº Nº Nº Nº 9 Março9 Março9 Março9 Março----Abril 2009Abril 2009Abril 2009Abril 2009    

 

 

         O Ovo faz anos! 
 
 

É o aniversário do Ovo Mole. Este mês fazemos 
um ano: o primeiro Ovo saiu da casca no dia 28 
de Abril do ano passado. Parabéns à Junta 
Poedeira, aos colaboradores habituais e a todos 
os sócios que contribuíram para algum dos 
números com os seus contos e relatos, artigos, 
fotos, recomendações e mais coisas.  
 
 
 

 

Desta vez, a personagem do mês somos todos! 
 

 

    A Assembleia Geral dos Sócios do CCL 
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Assembleia e Almoço 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No dia 18 de Abril o CCL realizou a sua 
Assembleia Geral de Sócios no Centro Cívico Tejar 
del Mellizo em Los Remedios, Sevilha. Depois dum 
pequeno almoço de churros com chocolate (só 
para certos privilegiados da Junta Directiva), 
demos começo à Assembleia e tratámos vários 
temas de interesse: a memória das actividades 
realizadas durante o último ano, distribuição de 
cartões aos novos sócios, o estado das contas, os 
projectos para 2009-2010... Tudo foi aprovado 
pelos assistentes, que também fizeram várias 
propostas para actividades novas e participaram 
muito activamente na sessão de perguntas. 
Terminámos a reunião formando uma ‘cadeia 
humana’ por ordem de antiguidade dos sócios, 
para poder tirar uma bonita foto de recordação....  

 
Depois da Assembleia 
teve lugar o tradicional 
almoço dos sócios no 
Restaurante La 
Espumosa. Com uma 
comida deliciosa e uma 
companhia muito 
agradável, podemos 
dizer que o almoço 
correu tão bem como a 
Assembleia em si. 
 
Fotos:  
1. A Junta Directiva 
2. Durante a Assem-
bleia foram projectados 
diapositivos 
4. Alguns dos membros 
fundadores do CCL 
3. O almoço em La 
Espumosa 
5. Com esta foto tirada 
através dum prato, a 
Pau e a Cristina 
lembram  aos  sócios  e 
interessados que o curso de aguarelas se vai realizar 
em Tavira, Portugal nos dias 15-17 de Maio. 

 

 

 

 

 
Ver a página seguinte para 
saber quem é quem na foto 

da cadeia humana. 
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Sócios por ordem de antiguidade na Associação: São Silva, Maru Caetano, Mª Luisa  
González, Mª Jesús Escribano, Ángel Parejo, Pepe Aguilar, Carmen Serrano, José María 

Daza, Cristina Garmendia, Elizabeth Purbrick, Mª Angeles López, Dani R. Martín, Mari Cruz 
Díaz, Pau Sandham, Carmen Herrera, Lali Pisonero, Christine Orsoni, José Luis Candau e 

Manuel Escaño. 
 

O CCL tem um total de 78 sócios em activo.  

Diálogos na Quinta do Caracol 

Contos, na página web do CCL 
 

 
Na nossa página web (http://cclusofono.com) temos uma nova 
secção: “Contos”. Quando entrarem, poderão ler os relatos 
vencedores (e proximamente, concorrentes) dos dois 
concursos literários organizados pelo CCL (Terra Ilusa e 
Roteiro Aberto), e também há uma secção de contos escritos 
pelos sócios. Se você escreveu um conto ou contos, e se 
quiser que saia nesta secção, pode mandá-lo por e-mail para 
cclusofono@yahoo.es e abriremos um link com o seu nome. 
Regulamento: só podem participar sócios do CCL. Preferimos 
que os contos sejam escritos em português. Podem ser 
escritos em espanhol ou em outras línguas, mas nesse caso 
devem ter temática lusa ou lusófona. 
 

  Que desfrutem com a leitura dos 9 relatos que já temos na página! 
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                            O  OVO  QUADRADO 
 

    

    
            Cozinhando com Cozinhando com Cozinhando com Cozinhando com     

                    JOSEFA CUADRADOJOSEFA CUADRADOJOSEFA CUADRADOJOSEFA CUADRADO....    
   Ela nunca faria mal a um Ovo!   Ela nunca faria mal a um Ovo!   Ela nunca faria mal a um Ovo!   Ela nunca faria mal a um Ovo!    

 

 

 
 

 

 
 

        Foto: anónimo 

Olá, este mês vamos cozinhar uma receita muito fácil e saborosa.  

Carpaccio de Bacalhau 

Ingredientes para 4 pessoas: Duas postas altas de bacalhau demolhadas, 2 dentes de alho e 1 dl. de 

azeite. 1 c. (chá) de pimenta verde, 1 ramo de coentros, 1 c. (chá) de orégãos, 1 c. (sopa) de vinagre, 

4 rabanetes e coentros frescos para decorar.  

Preparação: Elimine as peles e as espinhas do bacalhau. Entretanto, ferva os alhos inteiros no 

azeite. Triture-os de seguida na picadora, juntamente com a pimenta, os coentros e os orégãos. Passe 

os lombos de bacalhau por este preparado e leve ao congelador durante cerca de três horas. Findo 

esse tempo, corte os lombos às fatias finas. Sobreponha-as nos pratos de servir, regue com o azeite 

onde fritou os alhos, salpique com o vinagre e decore com os rabanetes e coentros frescos. 

       

Bom apetite e até à 

próxima receita! 

 
 

 

 

JOSEFA CUADRADO 
 

 

 

Pardalinho pousa no poste do poço, no poste mais alto, e 

diz: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... 

 

Uma andorinha, solitária e preocupada, atravessa os telhados. Deve ter 

de estar em algum lugar. Onde terá passado a noite? 

 

Quantos passarinhos! E como cantam! Esse canto tão perfeito, 

tão completo, tão repetitivo... como é que conseguem fazer  

                      isso, se não se pode copiar e colar?                     4
                4 
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Elizabeth recomenda-nos um livro para o 25 de Abril 
 
Quero recomendar-lhes um livro para o dia 25 de Abril. “Vinte e zinco” do 

escritor moçambicano Mia Couto narra o impacto do golpe de Estado em 

Portugal em 1974 sobre a família dum agente da PIDE numa pequena 

povoação de Moçambique. O livro tem só umas 100 páginas e descreve os 

dias 19 a 30 de Abril de 1974. Descobrimos o passado desta família que 

influi na sua reacção ao presente, as suas relações com a situação colonial e 

com os moçambicanos e também as relações dos moçambicanos com a 

situação colonial e com os portugueses. 

A mãe, o filho que é agente da PIDE e a irmã da mãe representam cada um 

uma  atitude  diferente  na  situação  colonial,  mas  Mia Couto consegue que 

compreendamos as três personagens embora não sejamos a favor das suas ideias. Compreendemos a 

mãe que tem saudade de Portugal e quer voltar, a irmã que se põe do lado dos moçambicanos e o 

terrível medo do filho. A personagem mais sinistra é o defunto pai, que os persegue a todos, a família e 

os moçambicanos. 

Boa leitura para todos!                 Elizabeth Purbrick 

 

 

“Caminho de Abril” : uma colecção da Editorial Caminho 
 

A Colecção Caminho de Abril resulta de uma iniciativa da Editorial Caminho com vista a assinalar 

o 25.º Aniversário do 25 de Abril. Para a materializar, a editora convidou um conjunto de autores, 

quase todos habitualmente publicados pela Caminho, a escrever um texto de ficção que tivesse 

como tema, de forma directa ou indirecta, o 25 de Abril de 1974. Trata-se de uma colecção 

«fechada», isto é, encerra com os títulos publicados, todos apresentados ao público na mesma 

data, o mês de Abril de 1999. 

 

Link à página web com mais informação sobre a série: 

 
http://html.editorial-caminho.pt/produto_coleccao_listaprodutos__q1col_--_3DCaminho_--_2520de_--_2520Abril__--_3D_obj_--
_3D32674__--_3D_area_--_3Dcatalogo__q236__q30__q41__q5.htm 

 

De manhã cedo, abro a porta e saio para o jardim. Um pardal 

foge espavorido... a pé. 
 

Há pássaros que cantam música clássica, pássaros que falam, pássaros 

que assobiam melodias populares. Mas o pássaro de que mais gosto é o 

pássaro hip-hop. 
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                  O  O v o  M u s i c a l 
 

por José (Zé) Aguilar 

 
                  

                          Susana Raya Quartet en concierto 
 

  El Centro Cultural Lusófono en su afán por divulgar la música de los países 
de habla portuguesa creó un certamen denominado Lusofonías, cuyo 
segundo ciclo se abrirá el próximo 11 de mayo con un concierto de Susana 
Raya Quartet, grupo destacado en el panorama del jazz español, que 
ofrecerá un programa de música brasileña en el que se incluyen temas de 
Antonio Carlos Jobim, Djavan o Vinicius de Morães. 

 
   El cuarteto integrado por Ángel Andrés Muñoz, piano; Paco Peña, bajo y Álvaro Maldonado a la batería, está 
liderado por Susana Raya, voz y guitarra, Una cantante cordobesa que ha sabido cautivar a media Europa 
como atestiguan sus galardones en distintos concursos internacionales: Primer premio en el VI Concurso 
Internacional de Cantantes de Jazz en Tallin (Estonia); segundo premio en el XI Concurso Internacional de 
Cantantes de Jazz “Lady Summertime “ (Finlandia); tercer premio en el IX Concurso Internacional para solistas 
de jazz en Mónaco; finalista en el “Internacional Máximo Urbani Award” para solistas de jazz (Italia) o Mejor 
Grupo español en el II Concurso Internacional para intérpretes de jazz de Granada. 
 
  Además de su actividad musical concertística,  imparte clases de Técnica Vocal e improvisación, habiendo 
sido profesora en el “Jazz Corner School” de Sevilla, y en la actualidad, tiene contratados unos Talleres de Voz 
con la Universidad hispalense para el presente mes.  
 
  También ha compuesto música para otros artistas, como Soledad Jiménez o Ana Belén. Asimismo, es 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Musical Córdobajazz y promotora de la plataforma “Por el jazz 
en los Conservatorios de Andalucía” 
 
  En la actualidad, reside en Amsterdam, donde se perfecciona en el estudio de la guitarra de jazz con los 
profesores Martien Ester y Maarten Van der. Grinten.  
 
  La sesión musical tendrá lugar el 11 de mayo (lunes) a las 21.00 horas, en la sevillana Sala Malandar, sita en 
la calle Torneo número 43, siendo su entrada libre hasta completar aforo. 
                                                                                   Sevilla, mayo 2009 

 

 

E falando de música.... 
 

Marian recomenda um vídeo.... 
 

“Para todos os meus amigos que amam Portugal... este 
fado de Mariza sempre me faz  chorar!” 
  

http://www.youtube.com/watch?v=TeOhPR_0x8E&feature=PlayList&p
=EE37A14325A51547&index=32&playnext=5&playnext_from=PL 
   

   

O corvo, mal-humorado, grasna “bom dia”. A coruja ficou fora a noite 

toda, a divertir-se, e ainda quer continuar. O melro é um pequeno 

pintor, colore a manhã com notas musicais. 
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Sou o primeiro sócio do CCL que 
atravessou a Ponte Internacional do Baixo 

Guadiana? 
 

por Elizabeth Purbrick 
 

Que surpresa ver uma notícia sobre a nova ponte que une a Espanha e Portugal no Ovo 

Mole Nº 8! O acaso quis que atravessasse esta ponte no dia 28 de Fevereiro, dois dias depois da 

inauguração, para ir a Mértola. Ia com o meu marido, os meus cunhados e uma amiga inglesa. Foi 

a minha cunhada que viu a notícia da abertura da ponte no jornal. Pensávamos que a ponte ficava 

sobre o rio Guadiana mas fica sobre o rio Chanza (as nossas noções de geografia são pouco 

fiáveis) e atravessámo-la sem nos apercebermos. Estacionámos o carro noutro lado e fomos vê-la 

mais perto. Como era um dia feriado havia bastantes espanhóis a ver a novidade.  

Visitámos Mértola e almoçámos lá, pratos alentejanos, comida caseira com muito pão! A 

volta foi por Vila Real onde comprei o romance Nação Crioula de José Eduardo Agualusa. 

Quando acabar de lê-lo, espero escrever alguma coisa sobre ele para os leitores do Ovo Mole. 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth diz: 
Nesta fotografia estou eu com a minha cunhada e a minha amiga inglesa. Estamos à beira do rio Guadiana em 
Pomarão onde fica a nova ponte. A ponte não podia ver-se de onde estávamos. A ponte fica à nossa esquerda na 
fotografia. 
 

No último número, pedimos aos leitores do Ovo Mole que o primeiro que atravessasse a 

nova Ponte Internacional do Baixo Guadiana nos mandasse um correio contando a 

experiência.  

 

Recebemos um interessante artigo da Elizabeth e uma foto encontrada de José Luis Candau. 
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  E esta foto “encontrada”…. 
 

   (mandada por  

   José Luis Candau) 
 

 

 

 

...está tirada na 

inauguração da 

ponte... 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado aos 

dois por estas 

interessantíssimas 

contribuições! 
  

 

 

 

Hoje será um bom dia para os dois passarinhos que formaram um casal 

e que volteiam felizes por cima da palmeira. Hoje será um bom dia, 

hoje conhecemo-nos. 

 

Faço uma visita à gaiola dos pombos, para saber como 

andam. E esses patos?? Dois patos jovens, exóticos, de bico 

cor-de-rosa e olhos escuros. Têm um anel na pata. Ou seja, 

que são casados. 
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 À Roda do Tacho… estilo africano 
 
 

Neste mês de Março 
congregámo-nos mais uma 
vez “à roda do tacho”. Desta 
vez foi para preparar e 
aprender algumas comidas 
africanas. Foi uma sessão 
especialmente  divertida, 
com muitas participantes 
vestidas com o  típico lenço 
africano e grandes brincos.  

     
   ←1              2 → 

    3 ↓ 
 

As deliciosas comidas, 
preparadas pela Cristina  
Garmendia, foram chamuças 
(um petisco de origem indiana), 
cachupa (o prato típico cabo-
verdiano, feito de milho, feijão e 
carne), salada cabo-verdiana, 
e, para sobremesa, bolo de 
banana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4↑ 
 
5 → 
 
← 6 

Fotos: 
1. Cozinheira Cristi 
2. Cachupa 
3. e 4. Alguns lenços africanos 
5. A comer! 
6. Glamorosas Antoñita e Maru 
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Foto não encontrada do mês 
 

Incrível mas certo, ainda 
ninguém adivinhou o mês e o 
ano em que foi tirada esta 
fotografia da sócia Mari Cruz à 
ponte do 25 de Abril quando 
ainda era a Ponte de Salazar, e 
nem isso.... 
 
O Dani está em Portugal neste 
momento, a comprar o fabuloso 
prémio, portanto o fabuloso 
prémio existe... só é preciso que 
alguém adivinhe para poder 
recebê-lo! 

 
Mande-nos um e-mail para oovomole@yahoo.es com a palavra “Ponte” no Assunto, e diga-nos o 
MÊS e o ANO em que acha que a foto foi tirada. Ou pode tentar por meio dos Post-its na nossa 
página web. Ou pode escrevê-lo num papel e dá-lo a algum membro da Junta Directiva. O 
vencedor pode ser você! 
 
Obrigado aos que já participaram. Se quiserem, podem voltar a participar... 
 
Uma ‘dica’: a data é entre Agosto de 1963 e Fevereiro de 1966. 
 

Portugal na Polónia 
 

Bonito prédio na praça 
principal da cidade de 
Poznań, na Polónia, para 
onde tive a oportunidade de 
viajar na semana passada. É 
a sede duma escola de 
línguas. Mas um momento.... 
Portugalski?? 
Sim, sim! Portugalski! Junto 
com o francuski, o hiszpanski 
e o włoski (italiano), eles 
também dão aulas de 
português. 
 
Mais uma indicação do 
interesse suscitado pela 
nossa língua favorita em 
muitos países do mundo. 
Interesse que claramente está 
a crescer.  
 
    Pau 
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              Eventos futuros do CCL                
      
 
O Castelo das Cores. Já está aberto o prazo para se inscrever na nossa 
viagem artística a Tavira. Vamos fazer um mini-curso de pintura ao ar livre, 
dada pela sócia, artista e professora Cristina Garmendia. Aprenderemos 
técnicas básicas de aguarela e veremos como é divertido desenhar e pintar 
na rua nas viagens (e nos terraços, nos restaurantes, nos bares...). Não são 
precisos conhecimentos prévios de pintura para participar. Nem aptidões 
especiais. A viagem é de um fim-de-semana, nos dias 15, 16 e 17 de Maio.  
 

                            
 
Filmes. Começamos uma temporada de projecções de filmes de países lusófonos. Esta actividade será 
mensal, no Salón de Actos da Faculdade de Matemáticas (Av. Reina Mercedes, Sevilha), às 19.30 horas. 
Os filmes serão em português com legendas em espanhol ou em português (avisaremos). Depois 
beberemos uma cervejinha num bar lá pertinho, com a ideia de também falarmos português. Começamos 
na sexta 24 de Abril, com “Dot.Com” de Luís Galvão Teles 
 

 

Foto Ilusa II. Está em preparação a segunda “Foto Ilusa”, concurso de fotografias de temática lusófona. O 
prazo para concorrer começará no mês de Junho, e os prémios serão entregues em Outubro. 
 
Concerto de Susana Raya. Já falámos no artigo “O Ovo Musical” deste especial concerto organizado 
pelo CCL. Será na segunda-feira 11 de Maio, na Sala Malandar, C/Torneo, Sevilha. Vemo-nos lá! 

  

 

 

     A Quinta do Caracol 
 
O lugar descrito nos pequenos textos-
passarinho neste número do Ovo. Turismo 
rural mesmo no coração de Tavira, no 
Algarve. Um pequeno paraíso para férias ou 
fins-de-semana. Os apartamentos têm nomes 
de flores (Girassol, Rosmaninho...) e estão 
em casas tradicionais algarvias, dentro dum 
enorme jardim com árvores, relva, água, 
redes de dormir.... Muito recomendável.  

 
A sua página web é http://www.quintadocaracol.com/ 
Telefone: (+351) 281 322 475 
As reservas também se podem fazer através de http://booking.com 
 

 

↑  Pintura: Cristi  
← Fotos: Pau 

E no meio de tudo isto: um galo neurótico, espantado. 

Deu-se conta que se levantou tarde! 
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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 

A foto mais incrível (do mês) da antiga Lisboa 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorâmica da Avenida da Liberdade, 1930 [ou talvez 1934]. 
 

Encontrada em: Bic Laranja (o nosso blogue lisboeta favorito): http://biclaranja.blogs.sapo.pt/ 
 

O Sr. Laranja diz: “Parece-me que nesta o fotógrafo Ferreira da Cunha trepou ao pedestal do Marquês.” 

DIÁLOGOS DIÁLOGOS DIÁLOGOS DIÁLOGOS NA QUINTA DO CARACOLNA QUINTA DO CARACOLNA QUINTA DO CARACOLNA QUINTA DO CARACOL: : : : OsOsOsOs pequenos escritos que saltitaram pelo Ovo  pequenos escritos que saltitaram pelo Ovo  pequenos escritos que saltitaram pelo Ovo  pequenos escritos que saltitaram pelo Ovo 
Mole deste mês foram escritos pela Pau em Mole deste mês foram escritos pela Pau em Mole deste mês foram escritos pela Pau em Mole deste mês foram escritos pela Pau em Março de 2009 (nos primeiros dias da Primavera) Março de 2009 (nos primeiros dias da Primavera) Março de 2009 (nos primeiros dias da Primavera) Março de 2009 (nos primeiros dias da Primavera) 

numa viagem a numa viagem a numa viagem a numa viagem a Tavira, concretamente no jaTavira, concretamente no jaTavira, concretamente no jaTavira, concretamente no jardim da Quinta do Caracol.rdim da Quinta do Caracol.rdim da Quinta do Caracol.rdim da Quinta do Caracol.        
 

 


