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EVENTOS EM PORTUGUÊS BAIRROS DE BARCELONA

A cidade de Barcelona está

dividida em vários bairros, dois

dos quais são os meus prediletos.

Conheça os diferentes eventos

em português que estão a ser pre-

parados por diferentes entidades:

desde um “conta contos” à ven-

da de livros em português, pas-

sando por um concerto de músi-

ca portuguesa e uma comemora-

ção do 25 de abril.

Portugal é um país de poetas.

Não só daqueles que escrevem,

editam e publicam as suas obras,

mas também dos poetas desco-

nhecidos e anónimos que redigem

as suas poesias em segredo e na

intimidade...

Este mês, fomos conhecer uma

ilustre emigrante portuguesa em

Barcelona. Aliás, nós já a conhe-

cíamos há largos anos, ainda que

ela nunca tivesse ouvido falar de

nós. Estamos a falar de Maria de

Medeiros.
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Editorial

Paulo Teles da Gama

Portugal é um país de poetas. Não só daqueles

que escrevem, editam e publicam as suas obras,

mas também dos poetas desconhecidos e anóni-

mos que redigem as suas poesias em segredo e na

intimidade ou, até mesmo, daqueles que nunca es-

creveram poesia, mas dedicam grande parte da

sua vida a contemplar o mundo à sua volta. Por

causa destes, o filósofo e poeta Agostinho da Silva

repetia que os portugueses nasceram para

“poetar”…

Mas, hoje, o que me trouxe para a poesia foi o

Mário de Sá Carneiro e o centenário da sua morte.

No próximo dia 26 de abril perfazem 100 anos des-

de que o poeta “maldito” se suicidou em Paris. Ti-

nha apenas 26 anos!!!

A vida curta de Mário de Sá Carneiro foi marcada

por alguns acontecimentos trágicos: a sua mãe

morre quando este tinha apenas dois anos e, no

final da sua adolescência, um dos seus grandes

amigos (Thomaz Cabreira Júnior) suicida-se, numa

tragédia que o marcará para o resto da vida. Para

além desses dois momentos especialmente doloro-

sos, a infância de Mário de Sá Carneiro foi marcada

pela solidão, solidão essa que é visível em toda a

sua obra.

Juntamente com Fernando Pessoa – com quem

manteve uma estreita amizade – e Almada Negrei-

ros, foi um dos principais impulsionadores do movi-

mento modernista em Portugal. Em março de 1915,

juntamente com outros escritores (Alfredo Guisado,

Ronald de Carvalho, entre outros), Sá Carneiro e

Pessoa surpreendiam a pacata sociedade portu-

guesa com o lançamento da revista Orpheu, pri-

meiro grande momento de afirmação das vanguar-

das modernistas em Portugal. Pela mão do

heterónimo de Pessoa, Álvaro de Campos, e mais

especialmente da Ode Triunfal (“Galgar com tudo

por cima de tudo! Hup-lá!// Hup lá, hup lá, hup-la-

hô, hup-lá!/ Hé-há! Hé-hô! Ho-o-o-o-o!/ Z-z-z-z-z-z-z-z-

z-z-z-z!// Ah não ser eu toda a gente e toda a par-

te!”), a Orpheu foi apelidada pela comunicação so-

cial da época de “literatura de manicómio”, epíteto

que a dupla de escritores portugueses recebeu com

o maior dos orgulhos e satisfação.

Aliás, ousaria mesmo dizer que essa loucura – a

positiva e a negativa – foi o leme da vida e morte

de Mário de Sá Carneiro e a inspiração para a sua

poesia. A loucura, a depressão e a solidão são pra-

ticamente omnipresentes na obra do poeta que,

ainda assim, nunca deixou de usar a ironia e a sá-

tira para escarnecer das suas próprias dores.



3

EDITORIAL

Paulo Teles da Gama
(Cônsul-Geral de Portugal em Barcelona)

Na sua segunda passagem por Paris, oscilando

entre a boémia e a angústia, Mário de Sá Carneiro

adivinha o seu destino. Perturbado emocionalmen-

te e afetado por uma crise financeira resultante de

altercações com o seu pai, Sá Carneiro escreve a

Fernando Pessoa:

Meu Querido Amigo.

A menos de um milagre na próxima segunda-feira, 3 (ou

mesmo na véspera), o seu Mário de Sá-Carneiro tomará

uma forte dose de estricnina e desaparecerá deste mun-

do. É assim tal e qual – mas custa-me tanto a escrever esta

carta pelo ridículo que sempre encontrei nas “cartas de

despedida”... Não vale a pena lastimar-me, meu querido

Fernando: afinal tenho o que quero: o que tanto sempre

quis – e eu, em verdade, já não fazia nada por aqui... Já

dera o que tinha a dar. Eu não me mato por coisa nenhu-

ma: eu mato-me porque me coloquei pelas circunstâncias

– ou melhor: fui colocado por elas, numa áurea temerida-

de – numa situação para a qual, a meus olhos, não há

outra saída. Antes assim. É a única maneira de fazer o que

devo fazer. Vivo há quinze dias uma

vida como sempre sonhei: tive tudo

durante eles: realizada a parte sexu-

al, enfim, da minha obra – vivido o

histerismo do seu ópio, as luas

zebradas, os mosqueiros roxos da sua

Ilusão. Podia ser feliz mais tempo, tudo

me corre, psicologicamente, às mil

maravilhas: mas não tenho dinheiro. 

Excerto de Caranguejola (Paris, Novembro 1915)

(…) De que me vale sair, se me constipo logo?
E quem posso eu esperar, com a minha delicadeza?...
Deixa-te de ilusões, Mário! Bom édredon, bom fogo –
E não penses no resto. É já bastante, com franqueza...

Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará.
Pra que hei-de então andar aos tombos, numa inútil correria?
Tenham dó de mim. Co’a breca! levem-me prá enfermaria! –
Isto é, pra um quarto particular que o meu Pai pagará..

Justo. Um quarto de hospital, higiénico, todo branco, moderno e tranquilo;
Em Paris, é preferível, por causa da legenda...
De aqui a vinte anos a minha literatura talvez se entenda;
E depois estar maluquinho em Paris fica bem, tem certo estilo...
(…)

No dia 26 de abril de 1916 ingeriria a dose fatal

de estricnina que terá levado de forma prematura

aquele que foi um dos maiores poetas portugue-

ses. E temos tantos…

Em posterior elegia, Fernando Pessoa escreveu

Quem di diligunt adulescens moritur (“Morre jovem

o que os Deuses amam”):

Génio na arte, não teve Sá-Carneiro nem alegria nem

felicidade nesta vida. Só a arte, que fez ou que sentiu, por

instantes o turbou de consolação. São assim os que os Deu-

ses fadaram seus. Nem o amor os quer, nem a esperança

os busca, nem a glória os acolhe. Ou morrem jovens, ou a

si mesmos sobrevivem, íncolas da incompreensão ou da

indiferença. Este morreu jovem, porque os Deuses lhe tive-

ram muito amor.

Mas para Sá-Carneiro, génio não só da arte mas da

inovação nela, juntou-se, à indiferença que circunda os

génios, o escárnio que persegue os inovadores, profetas,

como Cassandra, de verdades que todos têm por menti-

ra. 
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Uma artista multifacetada e multicultural
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Maria de Medeiros

Este mês, fomos conhecer uma

ilustre emigrante portuguesa em

Barcelona. Aliás, nós já a conhe-

cíamos há largos anos, ainda que

ela nunca tivesse ouvido falar de

nós. Conhecíamo-la, enquanto

Anais Nin em Henry and June, ou

como Fabienne em Pulp Fiction,

conhecíamo-la do teatro,

conhecíamo-la enquanto realiza-

dora (do Capitães de Abril, por

exemplo), conhecíamo-la através

da música. Enfim, conhecíamo-la

de muitos locais diferentes e sob

diversas formas artísticas. Mas,

desta vez, tivemos o privilégio de

a conhecer também pessoal-

mente.

Maria de Medeiros está, por es-

tes dias, a participar nas filma-

gens do “100 metros”, um filme

que deverá estrear em 2017 e em

que entra como atriz [ver caixa],

mas o cinema é apenas uma

pequena parte da sua vida.

“Faço muito teatro também em

França, faço os meus próprios fil-

mes como realizadora, faço mú-

sica, enfim... vou variando todas

essas atividades e aqui aproveito

muito para escrever porque estou

aqui perto das minhas filhas; elas

vão para a escola e eu fico a es-

crever os meus projetos.” O ano

passado atuou aqui em Barcelo-

na, no Luz de Gas, e, se a crítica

e o público foram muito elogiosos,

a Maria retribui: “O público espa-

nhol é muito agradável. Acho que

Espanha deve ter sido onde fiz

mais concertos (e também no Bra-

sil). Uma coisa comum no público

em Espanha e no Brasil é que

interage muito, é muito generoso,

muito agradecido e isso é muito

agradável. Gosto muito de fazer

espetáculos ao vivo aqui.” Para já,

não há nada agendado, mas

tem já, em fase inicial, um projeto

com um pianista clássico sueco,

sobre a correspondência entre

Amantine Lucile Dupin e Frederick

Chopin. “É um espetáculo que

mistura música clássica e literatu-

ra e estamos a preparar isso para

fazer em Espanha e, depois, de

Espanha partir para outros luga-

res, também porque gostamos

ambos da relação com o públi-

co aqui.”

Foi na sua própria casa que fa-

lámos com Maria de Medeiros,

uma artista portuguesa, com cer-

teza, mas que é muito mais do que

isso, que o seu talento tem gran-
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de facilidade em cruzar fronteiras.

Talvez isso seja natural para quem

nasceu em Portugal, passou a in-

fância em Viena, viveu muitos

anos em Paris e, atualmente, vive

em Barcelona. “Desde a minha

infância que os nossos pais, an-

tes de existir a União Europeia, já

nos educaram nessa perspetiva

europeia e eu creio que sempre

me senti em casa na Europa.

Acredito no projeto europeu e es-

pero que se mantenha esta liber-

dade de circulação e esta forma

que podemos ter de nos identifi-

car com todos os países da Euro-

pa”, conta-nos.

Depois de ter passado grande

parte da sua vida na capital fran-

cesa, Maria de Medeiros vai-se

adaptando a esta sua nova ci-

dade, apesar de a mudança ter

sido relativamente recente. “Para

mim a casa foi Paris sempre, mas

devo dizer que Barcelona nos

acolhe tão bem que uma pessoa

se sente rapidamente em casa.

Gosto muito de estar aqui e vejo

que as minhas filhas também ado-

ram. Paris continua a ser a minha

base, mas o meu marido é daqui,

as minhas filhas são catalãs tam-

100 metros

Maria de Medeiros está atualmente a trabalhar nas filmagens do filme

“100 metros”, em que entra como atriz, e que se baseia na história real de

Ramón Arroyo. E a história de Ramón é, de facto, digna de um filme. Apesar

de, já depois dos trinta anos, lhe ter sido diagnosticada esclerose múltipla,

Ramón não viu nisso algo que o impedisse de completar o Iron Man, uma das

provas de triatlo mais duras do mundo, que começa com 3,8 km de natação,

continua com 180 km de bicicleta e termina com uma maratona.

O filme é de Marcel Barrena e conta com atores como Dani Rovira e Karra

Elejalde, que também entraram em filmes como “Ocho apellidos vascos” ou

“Ocho apellidos catalanes” e é uma produção luso-espanhola, com vários

elementos portugueses na equipa, entre os quais dois atores (além de Maria).

O filme é totalmente falado em espanhol, e, em princípio, poderemos vê-lo

no cinema no próximo ano.
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adaptando com sucesso às cul-

turas e exigências do mundo fora

das nossas fronteiras, enquanto

mantém a ligação às suas raízes.

Isso vê-se em coisas pequenas,

como na simpatia hospitaleira

com que insiste: “Têm a certeza

que não querem tomar nada?

Uma aguinha fresca?” ou no inte-

resse que revela quando lhe fala-

mos nos restaurantes portugueses

aqui de Barcelona e nos diz que

“até que gostaria de ir, porque há

certas coisas que são imprescin-

díveis: caldo verde, rissóis, pão,

tenho saudades... aliás, vou pe-

dir-vos algumas dicas!”. Mas a

importância da ligação a Portu-

gal é também clara na educa-

ção das filhas. “Para mim é muito

importante falar em português

com elas, desde pequenas. Aliás,

o português é a língua afetiva, a

língua do carinho... É sempre o

bém... portuguesas, catalãs e

francesas. Enfim, somos cidadãos

da Europa.”

Sobre o fenómeno da emigra-

ção portuguesa, fala-nos das vá-

rias comunidades que já conhe-

ceu em diversos países e a quem

elogia “a capacidade que têm

para se adaptarem. Acho isso tão

admirável! Como os portugueses

ao mesmo tempo se integram e

ao mesmo tempo vão mantendo

a língua, vão mantendo as tradi-

ções. Penso que é essencial man-

ter contacto com todas essas co-

munidades e manter um diálogo

cultural com elas. Eu pelo menos

fico sempre muito feliz quando isso

acontece.”

E, talvez sem se aperceber, a

Maria de Medeiros estava tam-

bém a falar de si própria, já que,

afinal de contas, é também uma

emigrante portuguesa que se vai

português que sai, a língua de di-

zer boa noite, dar beijinhos, e isso

eu procurei sempre manter. Embo-

ra seja uma língua que elas não

utilizam muito no dia a dia, depois

chegam a Portugal ou ao Brasil e

falam perfeitamente português.”

De resto, uma das coisas que

mantém a forte ligação de Maria

de Medeiros ao nosso país é “a

relação com a Língua, certamen-

te. ‘Minha pátria é a Língua Portu-

guesa’, para mim é uma realida-

de. Eu penso em português, falo

em português com as minhas fi-

lhas e, interiormente, sinto-me

completamente portuguesa.”

E é assim que, apesar de ter vi-

vido a maior parte da sua vida

fora das nossas fronteiras, Maria

de Medeiros nunca deixa de le-

var Portugal a onde quer que vá.
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Sant Jordi em português

No dia 23 de abril, às 17h00, no Caravela

Gourmet, localizado na Carrer Manso 13, terá lugar

um “conta-contos” em português, que consistirá na

narração de duas pequenas histórias. Pretende-se,

assim, reunir crianças portuguesas e fazer a ponte

entre a cultura catalã e a língua portuguesa. Todas

as famílias portuguesas ou lusófonas com crianças

residentes em Barcelona e arredores estão convi-

dadas para esta atividade.

No mesmo dia, às 21h00, o Caravela Gourmet

organizará um “Open Mic Literário”. Está a ser pre-

parada uma noite de microfone aberto para cele-

brar a literatura, prosa ou poesia de todos os estilos.

As pessoas poderão ler os seus poemas favoritos,

textos de autores conhecidos ou até peças inédi-

tas. Aproveitando a existência da Biblioteca de Bor-

do, que está em funcionamento no mesmo espa-

ço, os interessados poderão ainda escolher excertos

ou poemas no momento... É possível participar com

textos de diferentes idiomas e assim celebrar a lite-

ratura num espaço português em Barcelona.

Livros em português à venda no dia de Sant Jordi

No dia de Sant Jordi, também poderá com-

prar livros infantis em português, da Pequena Frag-

menta, no stand da editora, que estará situado

no Passeig de Gràcia, no cruzamento com a carrer

Mallorca (descendo, à direita, do lado montanha).

Todos os autores passaräo por lá ao longo do

dia, para dedicar os livros a quem assim o dese-

jar.

Não perca esta oportunidade de comprar um

livro em português em Barcelona, assinado pelo

próprio autor.
O stand da Fragmenta numa das edições anteriores
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Em conjunto com a recém-cri-

ada a Associação Lusófona Opá,

o Caravela Gourmet realizará a

Jam 25 de abril – Traz um amigo,

com o objetivo de comemorar

este dia tão importante da histó-

ria portuguesa, através das músi-

cas que marcaram a revolução.

Para esta comemoração, fo-

ram convidados diversos músicos

O 25 de abril também se celebra em Barcelona

portugueses residentes em Barce-

lona. Estão, para já, confirmados

os seguintes artistas: Jorge da Ro-

cha, Sofia Granato, Miguel Carva-

lho, João Silva, Luís Romero,

Miguel Uke e Ana Sousa.

Está previsto que o evento co-

mece às 19h30 e qualquer pes-

soa poderá participar com uma

música, um poema...

Concerto de música portuguesa em Barcelona

Dois portugueses que

vivem em Barcelona há

alguns anos e que dedi-

cam parte da sua vida à

música, João Matos e

Nuno Lanhoso, decidiram

organizar um concerto

de música portuguesa

em Barcelona.

Assim, prepararam

uma atuação em conjun-

to, que será apresentada

ao público no próximo dia

27 de abril, pelas 21h30,

no Bar Mediterráneo, situ-

ado na carrrer Balmes, nú-

mero 129.

Estes dois artistas portu-

gueses tocarão, sobretu-

do, versões de composito-

res como Rui Veloso, Pedro

Abrunhosa, Tiago

Bettencourt, Azeitonas, Jor-

ge Palma, entre outros.
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 Conferência de Mia Couto em Barcelona

Concerto de Névoa, uma fadista catalã

No próximo dia 29 de Abril, às 21h00, o Teatro de

Sarriá acolherá a cantora catalã, Névoa, num con-

certo dedicado à música portuguesa e a alguns dos

mais relevantes compositores portugueses.

Neste concerto, inserido nas comemorações do

25 de Abril e apoiado pelo Consulado-Geral de

Portugal em Barcelona, Névoa interpretará obras de

José Afonso, Sérgio Godinho ou Fausto, muitas de-

las traduzidas para catalão ou castelhano.

A cantora estará acompanhada pelo seu trio

habitual (guitarra, contrabaixo e bateria) e incluirá

a tenora, instrumento musical típico da Catalunha.

No dia 18 de abril, pelas 18h30, Mia Couto

apresentou, no Centro de Cultura Contemporània

de Barcelona,  uma conferência subordinada ao

tema “A minha África”.

Neste relato sobre o seu continente, o popular

autor moçambicano deu a sua perspetiva, jun-

tando a sua experiência de vida, a investigação

científica, a sua vocação literária e referindo a

luta do seu país pela independência.
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Bairros de Barcelona

*Maria Isabel Ascensão Cruz é de Vila Nova de Gaia, tem 22
anos e está a viver há cerca de 2 anos em Barcelona, para onde
veio estudar medicina. É uma colaboradora assídua da nossa
newsletter, onde partilha as vivências e descobertas do dia a dia
de uma portuguesa em Barcelona.

* Por Maria Cruz

A cidade de Barcelona está

dividida em vários bairros, dois

dos quais são os meus prediletos.

O primeiro de todos é o Bairro

Ciutat Vella, no qual destaco a

zona de El Born e a Barceloneta.

O El Born é um sítio que está sem-

pre movimentado, porque existem

muitos turistas, uma vez que tem

vários pontos turísticos como o

Arco de Triunfo, o Parque

Ciutadella, o Mercado El Born e a

Catedral Santa Maria del Mar.

Para além disso, podemos en-

contrar uma grande variedade

de restaurantes e bares. Como se

não bastasse, está próximo do

centro, ficando muito perto das

Ramblas, da Praça da

Catalunha, do Passeig de Gràcia,

entre outros. Cabe destacar que

neste bairro a quantidade de lo-

jas pequenas e

diferentes para

todos os gostos

é interminável.

Para quem gos-

ta de tudo o

que foi referido,

aconselho o El

Born para uma

tarde ou quiçá

ção com vista para o azul das

águas.

Finalmente, recomendo o Bair-

ro de Gràcia que tem um ambi-

ente fantástico! São ruazinhas pa-

ralelas e perpendiculares com ci-

nemas, restaurantes, bares, lojas,

gelatarias… Durante o dia, as

praças são esplanadas que com

sorte se podem encher de músi-

ca. Para mim, é o sítio ideal para

passar uma boa tarde com os

amigos a conversar de tudo e de

nada. À noite, adoro passear

pela Carrer Verdi.

Barcelona é uma cidade com

vários sítios que apelam ao con-

vívio, à amizade e, ao mesmo

tempo, também nos permitem

desfrutar de um belo passeio. Es-

tarei sempre à descoberta de

mais e mais, sem nunca parar de

me surpreender.

sempre um bom

ambiente com

cantores de rua e

escultores de

areia. Apesar de

serem um pouco

mais caros, não

faltam bares e res-

taurantes para to-

mar uma bebida

ou para uma refei-

um dia bem passados. A

Barceloneta é uma zona à beira

mar. Não aconselho a fazer praia

aqui, mas é um ótimo local para

dar um passeio e sentir e ouvir o

mar. Para pessoas como eu, que

sempre viveram perto do odor

característico da água salgada

e do som das ondas, matam sau-

dades ao passear em

Barceloneta. Para além disso,

como é uma zona turística tem

Vila de Gràcia

Bairro Ciutat Vella
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INFORMAÇÃO ÚTIL

GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR DA DIÁSPORA

O Gabinete Apoio ao In-

vestidor da Diáspora tem com-

petências na promoção, apoio

e facilitação do investimento em

Portugal originário das comunida-

des portuguesas e

lusodescendentes.

O Gabinete, em articulação

com a AICEP, assegura que o in-

vestidor possa beneficiar da ade-

quada informação, bem como

das melhores condições, dentro

do quadro legal aplicável, à re-

alização do seu negócio em Por-

tugal.

Oferece o acompanhamento

permanente dos projetos de in-

vestimento – ainda em fase de

preparação e/ou já em curso –

numa perspetiva de simplificar e

agilizar processos, tentando as-

segurar uma “via verde” para o

seu investimento.

Para mais informações, contacte:

gabinvdiaspora@mne.pt

ou a Embaixada ou Consulado da sua área de residência

Compete-lhe igualmente pro-

mover contactos e parcerias en-

tre os investidores e entidades

nacionais, tais como municípi-

os, gabinetes de apoio ao emi-

grante das Câmaras municipais,

câmaras de comércio e associ-

ações empresariais.

Sendo uma entidade com ca-

pacidade de ação em Portugal

e ao mesmo tempo conhecedo-

ra das diversas realidades locais

através do apoio que beneficia

da rede de Embaixadas e Con-

sulados, constitui uma importan-

te ferramenta no reforço da apro-

ximação entre o tecido empresa-

rial da Diáspora e Portugal.

11



Consulado Geral de Portugal em Barcelona

Contactos

Telefone 1: 

(003.493) 318. 81.50

Telefone 2: 

(003.493) 318. 81.54

Fax: (003.493) 318. 59.12

Email: consulado.barcelona@mne.pt

Endereço:

Ronda San Pedro, nº 7 - 1º 1ª

08010 Barcelona

Horário de Atendimento:

De 2.ª a 6.ª feira, das 9h às 14:30
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