
E, quase sem darmos por isso,

estamos às portas do Natal e a

chegar ao final de mais um ano.

O Natal é celebrado universal-

mente e, de uma forma generali-

zada, por todos.
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COMO SE CELEBRA CÁ O
NATAL?

Uma sala pouco convencional,

pequena mas repleta de um pú-

blico curioso, dois atores

talentosos, uma história de amor

invulgar: estão reunidos os ingre-

dientes necessários para uma fan-

tástica noite de teatro no El Maldà.

O “¿qué tal? à chegada de-

nuncia que já são vários os anos

por cá. E, efetivamente, já é mais

de uma década a viver em Bar-

celona.

PORTUGUESES POR CÁ

Conheça algumas das tradi-

ções natalícias tipicamente

catalãs, contadas por uma

catalã.
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Editorial

Paulo Teles da Gama
(Cônsul-Geral de Portugal

em Barcelona)

Paulo Teles da Gama

E, quase sem darmos por isso,

estamos às portas do Natal e a

chegar ao final de mais um ano.

O Natal é celebrado universal-

mente e, de uma forma generali-

zada, por todos. Uns dão-lhe uma

vertente mais religiosa, outros mais

consumista, uns valorizam as cri-

anças, outros concentram todos

os seus esforços na confeção de

uma saborosa ceia de Natal.

No entanto, para alguns, a Fes-

ta do Natal representa mais do

que tudo isto. Por todo o mundo

há portugueses que, por uma ra-

zão ou por outra, se encontram

longe das suas famílias. Para es-

ses, o Natal é ainda mais especi-

al, porque representa o reencon-

tro, a união, a amizade, a família,

as saudades. Para esses, cada

dia, hora, minuto é aproveitado

como se não houvesse amanhã.

Cada broa, rabanada, cabrito,

bacalhau, peru, bolo-rei, aletria é

saboreado com muito mais delei-

te e com especial emoção. Cada

abraço, cada beijinho, cada pre-

sente, cada piada, cada copo de

vinho é vivido como deve ser: com

todo o carinho do mundo. Porque

todos esses que vivem longe do

país sabem que o amanhã traz

uma nova separação e a distân-

cia. E com estas vêm as sauda-

des. As nossas saudades. As sau-

dades que fazem parte da nossa

língua mas, ainda mais, da nos-

sa forma de ser.

Há quem associe as saudades

à tristeza. No entanto, só temos

saudades de quem amamos, dos

lugares que nos trazem boas re-

cordações, dos momentos que

guardamos para sempre. Por isso,

como podem as saudades ser

coisas más? As saudades são a

nossa companhia quando

estamos longe e o nosso conforto

quando algo nos falta.

Assim, sabendo que muitos de

vós estão de partida, sugiro que

aproveitem ao máximo este re-

gresso a Portugal e, em especial,

os momentos de festa em família.

Podem parecer curtos, rápidos e

passageiros. E até, nalguns casos

mais extremos, aborrecidos e cha-

tos. Não tenho dúvidas, porém,

que deles se lembrarão quando

voltarem a estar longe e nessa

condição se voltarem a encher de

saudades.
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O “¿qué tal? à chegada de-

nuncia que já são vários os anos

por cá. E, efetivamente, já é mais

de uma década a viver em Bar-

celona. Nuno Pinto chegou em

dezembro de 2004, para abrir

uma escola de dança e discote-

ca de Salsa, Bachata e Kizomba.

Já dava aulas em Lisboa, sua ci-

dade natal, e era lá que pensa-

va abrir o negócio, mas era com-

plicado encontrar o local ade-

quado ou, então, era muito caro.

Explicou-nos como escolheu Bar-

celona para acolher a sua esco-

la e discoteca: “Um dia, em se-

tembro de 2004, vim a Barcelo-

na a um aniversário de um ami-

go, que era meu aluno. Passados

três meses, estava a viver aqui

com o negócio aberto. Fomos

celebrar o aniversário ao porto de

Masnou, aqui, que é um sítio tipo

as Docas em Lisboa, tem várias

discotecas. Na altura, quando

estávamos lá, pensei ‘Este sítio era

o ideal para o meu negócio’, mas

nem pensei em abrir lá. Só pen-

sei em arranjar um número de te-

lefone para ver quanto custaria

aqui, mas só para comparar. No

dia seguinte, liguei e, no fim do

telefonema, pensei: ‘Era mesmo

isto que eu estava a pensar, mas

lá’. No caminho de volta para Por-

tugal, no avião já ia a pensar ‘Mas

por que não vir para cá?’. Três

meses depois, estava cá.”

O sucesso foi tanto que, em ja-

neiro de 2008, decidiu vender a

primeira escola e abrir uma mai-

or na mesma zona. Mas o seu es-

pírito empreendedor fez com que

não ficasse por aí: “em 2009, abri

um bar no Born. Chamava-se Chi-

ado, porque para mim o Born

sempre foi a minha zona favorita

de Barcelona e eu, como mora-

va no Carmo [em Lisboa], para

mim assemelhava-se muito ao

Chiado, ao Bairro Alto, pela noite,

pela zona fashion, a zona dos

bares, as lojas de roupa mais es-

peciais, etc.”.

No entanto,  o verdadeiro foco

esteve sempre nas aulas de dan-

ça, essa paixão que descobriu

aos 18 anos e se mantém bem

acesa até hoje. O Nuno confes-

sou-nos que a primeira vez que foi

a uma aula, foi “por causa das

miúdas”. A verdade é que lá des-

cobriu o amor da sua vida, mas

não era nenhuma miúda, era a

dança em si: “quando terminei a

primeira aula, saí de lá tão obce-

cado, que tinha de fazer aquilo.

Lembro-me perfeitamente de

que, no caminho até ao carro, ia

a pensar ‘Como é que eram os

passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6...’. E não

me saía. Fiquei tão emocionado

com a dança que pensei ‘Uau!’.

Passado um mês, talvez dois, de

todos os meus amigos, que eram

uns 8 ou 9, nenhum estava lá mais

e eu fui único que continuei e super

entusiasmado.”

Sem tempo para dedicar ao

bar, vendeu-o um ano depois e

Nuno Pinto



PORTUGUESES POR CÁ...

4

continuou focado na escola. Foi

nas aulas que conheceu a Sarai,

a sua partner de dança, uma ex-

celente bailarina, com quem diz

que forma uma equipa. É com ela

que vai aos festivais e outros even-

tos. Aliás, começaram a receber

tantos convites que o Nuno deci-

diu vender a segunda escola e

agora a sua vida é festivais,

shows, festas e aulas. Salienta que

este sucesso está também relaci-

onado com a crescente popula-

ridade da Kizomba, tanto no nos-

so país como por cá: “agora já é

habitual ouvir nas rádios nacionais

em Portugal, já passam muito

Kizomba. Há dez anos isso era

impossível. Kizomba ouvia-se na

Rádio África, nas festas ou atra-

vés de CD que se comprava.

Numa rádio nacional isso nem

pensar. Agora até a novela da TVI

tem Kizomba”. Segundo o dança-

rino português, aqui em Espanha,

mas também pela Europa fora,

esta dança já tem muitos adep-

tos, havendo “muitas pessoas que

vão a Portugal ou vêm aqui a

Espanha exclusivamente para

aprender a dançar Kizomba. Vão

aos festivais e ficam uma sema-

na, é um turismo que não é de

descartar, o turismo da dança.”

O nosso entrevistado lembra

também como esta “febre da

Kizomba” acaba por ser um meio

de divulgação da língua portu-

guesa, “porque a maioria das

Kizombas são em português e há

muitas pessoas que, por estarem

a aprender a dançar Kizomba ou

por dançarem Kizomba querem

aprender português, querem

aprender a letra daquilo que es-

tão a dançar”.

A viver cá há 11 anos, Nuno

está completamente integrado e

não planeia voltar a Portugal para

viver em definitivo, embora man-

tenha a sua casa lá. Tem alguns

alunos portugueses, mas não tem

verdadeiramente amigos portu-

gueses aqui, à exceção do seu

amigo luso-guineense Tomas

Keita, com quem aproveita para

falar português e com quem or-

ganiza eventos “kizombeiros” em

Barcelona. No entanto, não es-

Nuno e Sarai em plena atuação

quece as suas raízes e declara-

se um embaixador de Portugal.

Aliás, isso notou-se facilmente

pelo entusiasmo com que foi fa-

lando do nosso país, de como

está sempre a recomendar às

pessoas que vão visitar esse bo-

nito país, com praias fabulosas,

nível de vida barato e ótima co-

mida, que tantos catalães ainda

desconhecem.

Se o leitor também sente falta

de Portugal, pode sempre experi-

mentar ir a uma das aulas do

Nuno. Não é o mesmo que ir a

Portugal, mas sempre dá para

ouvir cantar (e falar) em portugu-

ês, enquanto aprende a dançar

com (mais) um dos nossos

conterrâneos de sucesso em Bar-

celona.

NUNO & SARAI

2.ª feira

Manisero De La Salsa (Sabadell),

das 19h às 23h.

3.ª feira

La Clave Escuela de Baile

(Mataró), das 20h às 22h.

4.ª feira

UDance (Barcelona),

das 19h às 23h.

5.ª feira

Escuela De Baile Antilla

(Barcelona), das 21h às 23h.

6.ª feira

Manisero De La Salsa (Sabadell),

das 20h às 23h.
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Teatro: Fernando Pessoa em Barcelona

EVENTOS E INICIATIVAS

Uma sala pouco convencional,

pequena mas repleta de um pú-

blico curioso, dois atores

talentosos, uma história de amor

invulgar: estão reunidos os ingre-

dientes necessários para uma fan-

tástica noite de teatro no El Maldà.

Com uma vista privilegiada

desde a primeira fila, tivemos a

oportunidade de assistir à estreia

da extraordinária peça de teatro

“Estranha forma de vida”, que re-

trata a história de amor de

Fernando Pessoa e Ofélia Queirós,

com base na sua correspondên-

cia, que só foi conhecida pelo

grande público após a morte de

cada um dos remetentes.

Em palco, Núria Cuyàs e Oscar

Jarque encarnam os protagonis-

tas e, de uma forma interessante,

original e divertida, contam-nos

esta fascinante relação amorosa,

que teve duas fases: de 1 de maio

a 29 de novembro de 1920 e de

11 de setembro de 1929 a 11 de

janeiro de 1930.

O famoso fado de Amália

Rodrigues, “Estranha forma de

vida”, com que se inicia a peça,

dá nome ao espetáculo e assen-

ta que nem uma luva à curiosa

maneira de viver de Pessoa, ideia

que é corroborada pelas cartas

escritas à sua amada. Em cena,

aparece também o engenheiro

Álvaro de Campos, um

heterónimo de Pessoa, a quem

Ofélia se dirigia muitas vezes

como se se tratasse efetivamente

de um amigo de carne e osso do

seu Fernandinho. Esta outra perso-

nalidade do poeta traz alguns

apontamentos humorísticos ao

espetáculo, como o facto de, em

vez de usar um monóculo, usar uns

óculos de sol ou, a dada altura,

começar a cantar em inglês. Fi-

camos a conhecer um Fernando

Pessoa um pouco louco e instá-

vel, mas criativo e com sentido de

humor, a quem,  como diz Ofélia

numa das suas cartas e no final

da peça, “a aguardente passou

fatura”.

A ideia inicial dos autores da

peça era fazer um recital com

poemas de Fernando Pessoa,

mas, ao fazerem a pesquisa, des-

cobriram a existência destas car-

tas e tiveram, assim, conhecimen-

to da relação do poeta com

Ofélia. Depois de ultrapassada a

dificuldade de encontrar as car-

tas da única namorada conheci-

da de Pessoa, com a ajuda de

Luis Morales, autor do livro “Un

amor como este” com as cartas,

começaram a fazer uma seleção

para a peça. Mas, entre os recor-

tes das cartas, poemas e fados

selecionados, o material já era

demasiado para um espetáculo

de uma hora, pelo que tiveram de

refazer a escolha. A título de curi-

osidade, o referido livro de Luis

Morales que serviu de suporte a

esta obra teatral foi apresentado

em Madrid, no dia da estreia da

peça.

 “Estranha forma de vida” este-

ve em cena no teatro El Maldá

entre 13 de novembro e 6 de de-

zembro. Quem teve a oportunida-

de de assistir ao espetáculo,

pode sentir-se um privilegiado, vis-

to que teve uma hora cheia não

só de emoção e humor mas tam-

bém  muito produtiva no que res-

peita ao conhecimento do poe-

ta português e da sua vida.
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Orquestra de Jazz de Matosinhos atuou em Barcelona

Exposição de fantoches em Barcelona com peças portuguesas

Inaugurada no dia 8 de outubro de 2015, a ex-

posição “Figures del Desdoblament - Titelles,

Màquines I Fils” estará patente até ao próximo dia

10 de janeiro no Arts Santa Mònica, nas Ramblas,

n.º 7. Trata-se de uma exposição, integrada na pro-

gramação do Festival IF Barcelona, em que o teatro

de fantoches, visual e de objetos é visto na

perspetiva das temáticas da Alteridade e do Des-

dobramento.

Nesta que é uma das maiores exposições do setor,

realizadas em Barcelona, terá a oportunidade de

ver, entre fantoches, marionetas, autómatos, robôs

e figuras de todo tipo, algumas peças vindas de

propósito do Museu da Marioneta de Lisboa.

O fantoche é visto como figura que representa

anseios, lutas e realidades interiores do ser humano.

Além disso, é entendido num sentido muito amplo:

desde a sua representação de perfil realista elabo-

rada com madeira até aos desafios concetuais dos

robôs de materiais sintéticos.

A Orquestra de Jazz de Matosinhos atuou, pelo

segundo ano consecutivo, em Barcelona, no pas-

sado dia 28 de novembro, no âmbito da 47.ª edi-

ção do Festival de Jazz de Barcelona. Mais de 400

pessoas tiveram oportunidade de assistir ao concerto

desta grande banda portuguesa, que contou com

o apoio do Consulado Geral de Portugal em Barce-

lona.

Acompanhada pelo prestigiado saxofonista Mark

Turner, a orquestra portuguesa estreou algumas pe-

ças, apresentou arranjos de criações de outros mú-

sicos e interpretou outras composições próprias.

A apresentação do concerto esteve a cargo do

bem humorado Pedro Guedes, que é um dos

diretores musicais da orquestra. Mais uma vez, o

público saiu rendido da sala de espetáculos, de-

pois da atuação destes músicos portugueses.

A Orquestra de Jazz de Matosinhos a atuar
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NOTÍCIAS

Grande presença portuguesa na IBTM World

A mais importante feira do mundo dedicada à

indústria de viagens de negócios, congressos e in-

centivos, a Ibtm World (anteriormente EIBTM), teve

lugar em Barcelona, entre os dias 17 e 19 de no-

vembro.

Este ano, o salão reuniu cerca de 3000 empre-

sas de 150 países e recebeu cerca de 15.500 pro-

fissionais de diferentes áreas.

 O stand do Turismo de Portugal ocupou uma área

superior a 400 metros quadrados, tendo mais de

50 empresas representadas, entre estabelecimen-

tos hoteleiros, centros de congressos, representação

das diversas regiões do turismo, etc.

Organizada pela Reed Travel Exhibitions, esta fei-

ra realiza-se na Fira de Barcelona desde 2004.

Reabertura d’ A Casa Portuguesa

O projeto d’ A Casa Portugue-

sa teve início em 2006 e, des-

de então, já esteve em diferen-

tes localizações e sob diferen-

tes conceitos. Nos últimos três

anos, A Casa Portuguesa este-

ve, em formato restaurante, na

Aragó, até que em setembro de

2015 fechou portas, deixando

a promessa de reabrir breve-

mente.

 A reabertura será feita a 3 de

janeiro do novo ano, no centro

de Gràcia, na Carrer d’Or 8,

como “Concept Store & Home

Made Food”, segundo informa

a página do Facebook do es-

tabelecimento. Será lá que, to-

dos os dias, das 10 da manhã

às 10 da noite, poderá encon-

trar vinhos portugueses, a nossa

pastelaria típica e pão, desde

as Broas de Milho ao Pão de

Mafra ou ao Pão Saloio.

2016 marca o 10.º aniversá-

rio desde o início do projeto,

pelo que se anuncia um ano

repleto de eventos, com A Casa

Portuguesa a abrir as portas a

vários projetos gastronómicos (e

não só).
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Por Amadeu Pi*

@AmadeuPi

amadeupi@familiapi.cat

*Amadeu Pi Escudero é catalão e terminou, em junho de

2015, o nível avançado dos cursos de português do Centro

de Língua Portuguesa/ Instituto Camões de Barcelona. (O tex-

to foi escrito diretamente em português). Já visitou por diver-

sas vezes o nosso país, daí que lhe tenhamos pedido que nos

desse a sua opinião acerca de Portugal e dos portugueses.

Poça!

A editora desta neswletter é

uma pessoa de grande astúcia…

Mandou-me uma mensagem

que começava: “Queria propor-

te um desafio…”

Querem que um catalão faça

qualquer coisa? Digam-lhe “No hi

ha nassos…” (que é uma manei-

ra mais grosseira de dizer ‘desa-

fio’), mas acho que não é um pro-

blema só dos catalães mas dos

homens em geral: Todo o mundo

sabe que nos homens todo o san-

gue se concentra num único pon-

to e não dá para irrigar bem o

cérebro (por não estar nada per-

to do ponto em questão).

Se eu fosse inteligente, tinha

respondido ‘não’ ao pedido (nem

tenho o dom da escrita nem o ní-

vel de português necessário)…

Mas sou um homem!

E aqui estou com o meu desa-

fio, ante uma folha branca e va-

zia com exceção do pequeno tí-

tulo acima: “Portugal visto da

Catalunha”.

Não fiz um inquérito, pelo que

não posso falar por toda a

Catalunha. A única coisa que

posso tentar explicar é como vejo

eu Portugal e os portugueses. Per-

cebo que isso não vai ser de inte-

resse para ninguém, mas peço

que dirijam as vossas reclama-

ções à astuta editora.

E para ser correto, nem sequer

isso posso fazer com propriedade.

Como o Abel, o meu caro com-

panheiro da turma do Instituto

Camões explicou num artigo há

uns meses, é certo que Portugal é

um grande desconhecido para a

maioria dos espanhóis e essa tris-

te realidade não é menos certa

na Catalunha em geral, nem o

era no meu caso em particular.

Para ilustrar este facto, posso

explicar a minha grande surpre-

sa na minha primeira viagem a

Portugal. Eu acreditava que exis-

tia uma certa maneira de ser ‘ibé-

rica’ e que os portugueses iam ser

mais ou menos como os espa-

nhóis, mas falando português…

Qual foi a minha surpresa quan-

do descobri que nada estava

mais afastado da realidade, que

os portugueses eram muito mais

europeus do que os espanhóis e

ainda do que os catalães (que

achamos sê-lo muito).

Mas a diferença não era em

coisas mais ou menos folclóricas,

como as horas do jantar, mas em

coisas muito importantes como no

profissionalismo, na qualidade da

sua democracia, na seriedade

nos compromissos adquiridos, no

domínio das línguas estrangeiras,

na atitude inclusiva ante a diver-

sidade, no respeito pelo direito à

autodeterminação dos povos…

(tudo isso não o descobri na mi-

nha primeira viagem, mas já en-

tão percebi que a realidade era

muito diferente do que eu espe-

rava encontrar).

Então, como vejo eu Portugal?

Bem, não estou a dar graxa a nin-

guém, mas eu olho Portugal com

admiração. Admiração, cumplici-

dade e inveja (voltarei à inveja

logo mais tarde).

Com admiração. Eu sei que
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Foto cedida pelo autor do texto.

não há paraísos perfeitos e que

Portugal também não é um, mas

Portugal tem muitas virtudes que

eu gostava de ver no meu país e

que espero e desejo que, quan-

do tenhamos a oportunidade, fa-

çamos todo o possível para ten-

tar emular.

Com cumplicidade. Sinto

como minha a luta de Portugal ao

longo dos anos, séculos, para re-

sistir a um vizinho expansivo, des-

respeitoso e arrogante. A sua luta

para manter a sua identidade e

a sua independência.

Com Inveja. Porque Portugal

ganhou a sua independência há

séculos e o meu país ainda não

teve sucesso neste assunto.

E ainda que isto seja o mais

importante, também há muito

mais coisas que me fazem sentir

muito próximo de Portugal e uma

que não posso esquecer é a pai-

xão pela gastronomia em geral e

pelos doces em particular!

Tenho uma debilidade pelo

bacalhau e Euskadi era o meu

paraíso… até que estive em Lis-

boa! E não é que o bacalhau por-

tuguês seja melhor, não, não é tão

simples, é que nem sequer pare-

ce que é o mesmo peixe!

E os doces! O que posso dizer

dos doces? Em Espanha, há uma

piada que diz que numa aldeia

ou cidade qualquer é possível

encontrar mais bares que pesso-

as… De Portugal, pode-se dizer o

mesmo, se mudarmos ‘bares’ para

‘pastelarias’!

A primeira vez que estive em Lis-

boa provei o doce da minha vida:

era uma mistura de gila e doce

de ovos e nunca tinha provado

nada igual!

Como provavelmente já sabi-

am (porque vocês moram aqui e

podem vê-lo em primeira mão)

são muitas as coisas que nos unem

e desejo que no futuro possam ser

ainda mais.

Bom Natal a todos!

P.S. : Possivelmente estarão a

perguntar-se qual é a relação

entre a foto e o artigo. A resposta

é: nenhuma! Mas ninguém lê um

artigo sem fotos e uma criança e

um cãozinho sempre são sucesso

assegurado! :)



FESTAS E TRADIÇÕES

COMO SE CELEBRA CÁ O NATAL?
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Por  Myriam Menètrat

Uma bonita tradição é passe-

ar pela Feira de Santa Llúcia.

A 13 de dezembro, dia de Santa

Llúcia, prelúdio das festas de

Natal, começava antigamente a

Fira de Santa Llúcia; atualmente

inicia-se no final de novembro ou

nos primeiros dias de dezembro.

Por toda a Catalunha, são orga-

nizadas estas feiras, onde se ven-

dem as árvores de Natal, as figu-

ras do presépio e todos os enfei-

tes de Natal. Normalmente, pro-

longa-se até à véspera de Natal.

Em Barcelona, podem já visitá-la

em frente à Catedral e nas ruas

em redor.

24 de dezembro , Caga Tió

Esta é uma das noites mágicas

do ano, especialmente para as

c r i a n ç a s .  O tió é uma persona-

gem de Natal muito importante na

Catalunha, parente da árvore de

Natal nórdica. Não há explicação

nem data específica sobre a ori-

gem desta tradição. Acredita-se

que se pode relacionar o tió com

o frio do inverno e com a madeira

utilizada para as pessoas se aque-

cerem e fazerem fogo. Parece que

o calor e a luz destas madeiras ou

tions a queimarem eram o melhor

Eis aqui algumas das tradições natalícias tipicamente catalãs:

presente que se po-

dia receber nas

gélidas noites de

dezembro; daqui vi-

ria a ideia de que um

tronco de madeira

se tornasse num ele-

mento mágico, ca-

paz de fazer presen-

tes. Mais tarde, sim-

bolicamente, a luz e

o calor do tió come-

çaram a transfor-

objetos grandes (estes já os trarão

os Reis), mas guloseimas, figuras

do presépio e algum brinquedo

simples. Se quiserem fazer “cagar”

o tió, esta é uma das músicas que

se costuma cantar:

«Caga tió

ametlles/avellanes i torró’

no caguis arengades

que són massa salades

caga torrons

que són més bons.»

25 de dezembro

No dia de Natal, é costume fa-

zer-se um grande almoço familiar,

onde o prato típico é a sopa de

galets  e a escudella i carn

d’olla . Os galets são um tipo de

massa que se destaca pela sua

O caga tió catalão

mar-se em outros tipos de presen-

tes, como doces, neules e torrons.

Esta tradição evoluiu até à que co-

nhecemos hoje: um tronco, geral-

mente decorado com um rosto,

patas, cobertor e barretina. Uns

dias antes do Natal, normalmen-

te por Santa Llúcia, escolhe-se um

tronco que é disfarçado, abriga-

do e “alimentado” até dia 24 à

noite ou 25 ao meio-dia. O tió é

coberto com o cobertor, coloca-

do perto do fogo, e as crianças

(e muitos adultos também!) batem

no tronco com varas e cantam

uma canção para o tió “cagar”

os presentes que tem escondidos.

Por fim, levanta-se o cobertor e

apanham-se os presentes que

“cagou”. Não costumam ser



FESTAS E TRADIÇÕES

tico do presépio

catalão é o

caganer, uma fi-

gura vestida com

camisa branca,

calça escura, fai-

xa e barretina ver-

melhas e um ca-

chimbo, que cos-

tuma estar escondida num can-

to, atrás de um arbusto, onde faz

as suas necessidades ao ar livre.

Dizem que, longe de ser ofen-

sivo, o caganer devolve à terra o

que dela provém, fazendo-a fe-

cunda para o ano seguinte. É con-

siderado um símbolo de saúde e

prosperidade e, em definitivo, de

felicidade para o Natal.

26 de dezembro, Sant Esteve

Na Catalunha, também é um

dia feriado. Um pouco como a

continuação do dia de Natal, tra-

ta-se de reunir-se com o resto da

família, com aqueles que não

pudemos ver na véspera. O dia

centra-se no almoço, que come-

ça mais tarde do que é normal e

em que se aproveitam os restos do

almoço de Natal, por isso são ge-

ralmente cozinhados canelons.

Um dos cânticos de Natal

catalães mais conhecidos:

considerável dimensão e a

escudella leva a pilota - uma

bola de carne picada com qua-

tro tipos de carne, os “quatro

evangelistas”: porco, vitela, cor-

deiro e frango ou capão – e os

“sete sacramentos” : feijão ou

grão de bico, batatas, nabos,

cenoura, aipo, couve verde e

cherivia. Não pode faltar o cava

e, de sobremesa, torrons, neules

e frutos secos.

sopa de galets

El 25 de desembre (Fum fum fum)

El 25 de desembre…
Fum, fum, fum!
El 25 de desembre…
Fum, fum, fum!

Ha nascut un minyonet
ros i blanquet, ros i blanquet.
Fill de la Verge Maria,
n’és nat en una establia.
Fum, fum, fum! (2)

Aquí dalt de la muntanya…
Fum, fum, fum!
Aquí dalt de la muntanya…
Fum, fum, fum!

Si n’hi ha dos pastorets
abrigadets, abrigadets,
amb la pell i la samarra,
mengen ous i botifarra…
Fum, fum, fum! (2)

Déu nos do unes santes festes…
Fum, fum, fum!
Déu nos do unes santes festes…
Fum, fum, fum!

Faci fred, faci calor,
és molt millor, és molt millor
de Jesús fer gran memória
perquè ens vulgui dalt la glòria.
Fum, fum, fum! (2)

Com a barriga cheia e cora-

ção feliz, na tarde do dia de Na-

tal ou de Sant Esteve, é habitual ir

ver-se a representação dos

Pastorets. Em muitas vilas e bair-

ros, ainda permanece esta tradi-

ção. Os Pastorets é uma peça te-

atral que conta a história do nas-

cimento de Jesus. Também é co-

mum visitar os presépios viventes,

que representam cenas natalíci-

as em paragens bucólicas de

cada povoação, e com pessoas

como figuras.

Um elemento muito caracterís-

O presépio catalão com o caganer
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Ir e voltar…

Como emi-

grante portu-

guesa, tenho

uma grande

parte do meu

coração em Por-

tugal. Por essa

razão, a vonta-

de de ir ao meu

país rever os

verdadeiro valor quando volto a

casa. É tão bom reviver o nosso

passado e os nossos antigos cos-

tumes. As pessoas com quem con-

vivíamos todos os dias, a comida,

os sons, os passeios de fim de se-

mana… Sinto-me tão feliz na mi-

nha cidade natal!

Apesar disto tudo, já não me

sinto completa em casa. Falta-me

o meu novo lar, escolhido por mim,

Barcelona que me acarinhou des-

de que cheguei e que nos mo-

mentos mais difíceis me confortou.

Mesmo sozi-

nha, tinha

sempre algo

para visitar e

para ver,

b a s t a v a

querer. Senti-

me muito

bem-vinda!

meus é muita e, por vezes, mais

forte do que todo o cansaço e

stress que ir um fim de semana ao

Porto me poderá provocar.

A família, os amigos e todos os

costumes vividos em casa são sim-

plesmente únicos. Os abraços e

sorrisos ao ver-me chegar, as con-

versas, as discussões, os silêncios,

os olhares, os carinhos, as brinca-

deiras são indescritíveis. Nunca

pensei valorizar tanto a música

que os meus irmãos ouvem, por

exemplo. Mas agora compreen-

do porque fico tão feliz por ouvi-la

em casa: faz-me recordar a mi-

nha adolescência, quando o meu

irmão mais velho me emprestava

o seu mp3 para que eu ouvisse “a

boa música”. É algo que eu e o

meu irmão mais novo herdamos

dele. Estas pequenas coisas vêm

à memória e agora dou-lhes o

Esta cidade ofereceu-me novos

amigos, uma nova família e, aci-

ma de tudo, deu-me a oportuni-

dade de concretizar um dos meus

maiores sonhos: estudar Medicina.

Para além disso, ensinou-me a ul-

trapassar as situações mais com-

plicadas, a tornar-me mais adul-

ta e independente, mais mulher.

Agora tenho uma nova vida

construída por mim com a ajuda

dos que me são mais queridos. E,

pelos vistos, não sou a única por-

tuguesa a pensar o mesmo, visto

que, a comunidade portuguesa

em Barcelona é enorme! Adoro

encontrar nesta cidade traços da

nossa cultura, que me ajudam a

matar as saudades do nosso Por-

tugal. Ao mesmo tempo, gosto de

sentir a vida e a alegria própria

de Barcelona. Por isso, a outra

parte do meu coração está aqui!

Enfim, adoro ir e voltar...

Por Maria Cruz*

À DESCOBERTA 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. A partir

de agora, será uma colaboradora assídua da nossa newsletter, onde irá partilhar

as vivências e descobertas do dia a dia de uma portuguesa em Barcelona.

Porto (zona ribeirinha)

Barcelona (Park Güell)



F.C. LUSITANOS

F. C. Lusitanos - Balanço da 1.ª fase
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Chegou ao final a 1.ª fase da

Barcelona International Football

League, com os Lusitanos a recupe-

rarem um pouco na classificação,

depois de um péssimo arranque.

Recorde-se que, nesta fase, o cam-

peonato está dividido em duas sé-

ries de 10 equipas e cada equipa

joga uma vez contra os restantes 9

adversários. A equipa portuguesa

começou logo com três derrotas

consecutivas, mas nos seis jogos

seguintes obteve duas vitórias, dois

empates e duas derrotas (contra os dois primeiros

classificados).

Esta melhoria nos resultados não foi, no entanto,

suficiente para que a equipa alcançasse os

objetivos propostos no início da época, que passa-

vam pela classificação entre os 5 primeiros, para,

assim, disputar a 1.ª Liga na segunda fase da com-

petição, que arranca em janeiro. Os Lusitanos se-

guem para a 2. ª Liga onde se espera que possam

disputar os lugares cimeiros da tabela.

Quem assistiu aos jogos, não se pode queixar de

falta de animação, pois os golos não costumam

faltar. A nossa equipa marca muitos (foram 23 em 9

jogos, o que dá uma média de 2,5 golos por jogo),

mas sofre ainda mais (28 golos). Na finalização, têm-

se destacado Nuno Margalho (4 golos), Pedro

“Maradona” Leitão (3) e Tiago Guidi “Gaillard” (3).

O campeonato tem agora uma pausa e a se-

gunda fase terá início em janeiro, altura em que

também se começará a disputar a Taça.

F. C. Lusitanos    2 -  3   L’Hospitalet United

F. C. Lusitanos    3 -  4   Charlestown Chiefs

F. C. Lusitanos    1 -  5   Dynamo F. C.

F. C. Lusitanos    2 -  2   Lokomotiv Chill

F. C. Lusitanos    2 -  5   Terrassa Surco

F. C. Lusitanos    3 -  0   Juventud Can Pi

F. C. Lusitanos    5 -  3   Independent F. C.

F. C. Lusitanos    0 -  1   Rezo

F. C. Lusitanos    5 -  5   Black Sheep
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Lusitanos 2 – 5 Terrassa

Depois de estarmos a perder por 2-0, Maradona, vendo que as metáforas bélicas do treinador não

surtiam efeito, gritou: “Joguem com alegria!” E foi assim, alegremente, que conquistámos um canto. O

Miguel tentou o golo olímpico, mas o defesa, atento, cortou para canto. À segunda tentativa, a bola foi

metida tensa para o centro da área onde surgiu, fulgurante, Ricardo Fonseca a cabecear de forma

perfeita para o fundo da baliza. Os Lusitanos jogavam com cada vez mais alegria e, 2 minutos depois,

surgiria o golo do empate

Lusitanos 3 - 0 Juventud Can Pi

Acho que eles ficaram com medo. Talvez tenham visto a forma como o Mister grita com a equipa ou

talvez tenham observado o extraordinário jogo de equipa que fazemos no bar, indo buscar cerveja por

turnos e fazendo brindes com uma coordenação incrível. Talvez tenham presenciado a agressividade

com que se disputam as batatas ou demais aperitivos no centro da mesa ou talvez tenham lido uma

destas crónicas e acreditado em metade do que aqui se diz. Não sei, mas sei que estavam com medo.

Lusitanos 5-3 Independent

Hoje devia dedicar uma crónica ao Guidi e outra ao Cristiano e devia ir buscar o Nelson Rodrigues e o

Eduardo Galeano para as escreverem. O Guidi e o Cristiano são personagens de livro! São os exemplos

que se dão em palestras motivacionais! São aqueles heróis improváveis por quem, ao início, ninguém dá

nada, e que acabam por salvar o dia e ser vitoriados por todos! O Guidi e o Cristiano mereciam um

poema escrito por Vinicius de Moraes! Todas as frases sobre o Guidi e Cristiano deveriam acabar em

ponto de exclamação!

Lusitanos 0-1 Rezo

Eu já conhecia o Francisco e já tinha visto muitos bigodes, mas o Francisco de bigode é mais do que a

soma das partes! Separados, o Francisco é “apenas” um jogador dos Lusitanos e o bigode é apenas um

artefacto capilar. Juntos, tornam-se num símbolo de garra, querer e determinação, com uma pitada de

classe. Já imaginou o SuperMário sem bigode? (...) O bigode do Francisco é metáfora para a sua exibi-

ção e para a do resto da equipa. Não era daqueles bigodes retorcidos no final, que parecem demorar

horas a ser preparados e revelam muito pouco sentido prático. Nada disso!, que o Francisco andou em

campo de fato-macaco a esfolar-se todo. Mas também não se pense que era um desses bigodes mal

cuidados, demasiado farfalhudos e de contornos mal definidos. Nada disso!, que o Francisco também ia

mostrando ser um verdadeiro gentleman a tratar a menina.

[Excertos retirados da crónicas escritas em www.facebook.com/fclusitanos,

por Eduardo Botelho.]

Melhores momentos do mês



INFORMAÇÃO ÚTIL

INSCRIÇÃO CONSULAR
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Os portugueses residentes no estrangeiro devem

proceder ao seu registo ou inscrição no posto con-

sular de Portugal, pois este trâmite é necessário para

a obtenção de qualquer documento.

A inscrição é um ato consular, pelo qual a identi-

ficação dos cidadãos nacionais fica a constar nos

arquivos do posto consular, em cuja área de jurisdi-

ção fixaram residência ou se encontram ocasional-

mente.

Só poderá ser efetuada mediante a apresenta-

ção de Cartão de Cidadão ou de B.I. válido de ci-

dadão nacional.

No ato da inscrição, é exigida a presença do

cidadão nacional a inscrever.

Excetuam-se os menores de 10 anos, os quais

podem ser inscritos a pedido dos seus legais repre-

sentantes, que têm que estar presentes, desde que

seja produzida prova bastante de que os menores

se encontram na área de jurisdição do posto con-

sular.

O registo consular é comprovado por cédula ou

certificado de inscrição. A cédula é válida por cin-

co anos.

IMPORTANTE: A inscrição consular só pode ser feita se o

interessado tiver nacionalidade portuguesa.

Documentos a apresentar:

· Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão.

· Passaporte (não obrigatório).

· 1 fotografia tipo passe, atualizada e a cores.

· Cédula Pessoal, certidão de nascimento válida

ou certificado de nacionalidade, emitidos pelos

Serviços competentes portugueses, para os meno-

res de 10 anos que não possuam Cartão de Cida-

dão ou Bilhete de Identidade.

OBS.: Sempre que o utente não possuir Cartão

de Cidadão ou  Bilhete de Identidade válidos, po-

derá ser feita uma inscrição consular

provisória, mediante a apresentação de passapor-

te nacional válido. Neste caso, não poderão ser

emitidos documentos para os quais seja necessá-

rio a apresentação de Cartão de Cidadão/B.I.

AVISO: VOTO ANTECIPADO – ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2016

Nos termos da Lei Eleitoral do Presidente da República, alguns eleitores recenseados em Portugal e

deslocados temporariamente no estrangeiro poderão exercer o seu direito de voto antecipadamen-

te no Consulado Geral de Portugal em Barcelona, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2016 das

9H:00 às 15H:00.

Nestas situações excecionais estão incluídos os estudantes inscritos em instituições de ensino no

estrangeiro; investigadores e bolseiros em instituições universitárias ou equiparadas,
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