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Este mês fomos conhecer a Inês

Castel-Branco, que nos recebeu

de forma muito simpática na sua

casa (que também é escritório) e

nos contou como, juntamente

com o marido, criou a editora

Fragmenta, em 2007, e como

todo o projeto se foi desenvolven-

do até chegarem aos 100 livros

editados e à entrada na secção

dos livros infantis...

Apesar de este ser o mês mais

curto do ano constato, com muito

orgulho, que está a ser um perío-

do fantástico para a cultura por-

tuguesa em Barcelona. Música

clássica, artes plásticas, blues

com sotaque lusitano, música pop,

de tudo fevereiro tem um pouco.

Barcelona está cheia de sítios

lindíssimos, onde podemos ter

uma maravilhosa vista de toda a

cidade. Entre eles, aconselho os

Bunkers del Carmel, também co-

nhecidos por apenas Bunkers.

p. 12

F.C. LUSITANOS

Álvaro, taxista de profissão, ar-

rancou que nem uma seta em

direção à baliza adversária. Os

adversários correram atrás dele,

mas o português já tinha ligado o

GPS em direção ao golo.



EDITORIAL

2

Editorial

Paulo Teles da Gama
(Cônsul-Geral de Portugal

em Barcelona)

Paulo Teles da Gama

Apesar de este ser o mês mais

curto do ano constato, com muito

orgulho, que está a ser um perío-

do fantástico para a cultura por-

tuguesa em Barcelona. Música

clássica, artes plásticas, blues

com sotaque lusitano, música pop,

de tudo fevereiro tem um pouco.

As atividades deste mês come-

çaram com a Orquestra da

Gulbenkian. Estes, acompanha-

dos pelo pianista russo Nikolai

Lugansky, abrilhantaram um con-

certo que teve lugar no Palau de

la Musica Catalana no passado

dia 8 de Fevereiro.

Dois dias depois, o Caixa Fórum

em Barcelona inaugurou a expo-

sição O peso de um gesto que

estará aberta ao público até ao

próximo dia 1 de maio. Este even-

to, que também se realizou gra-

ças ao empenho da Fundação

Calouste Gulbenkian, resulta da

visão, narração e curadoria do

artista português Julião Sarmento.

Este selecionou e organizou a

mostra de 67 obras dos acervos

da Fundação Calouste

Gulbenkian, do Museu de Arte

Contemporânea de Barcelona

(MACBA) e dos anfitriões da Fun-

dação La Caixa. Como não po-

dia deixar de ser, a arte portugue-

sa sai muito valorizada desta ex-

posição, com a presença de no-

mes como Fernando Calhau,

João Onofre, Rui Chafes, Eduardo

Batarda, Gabriel Abrantes, Ânge-

lo de Sousa, entre tantos outros.

O final do mês ficou reservado

para a música pop/rock/blues.

Assim, no próximo dia 18 de feve-

reiro, às 21h00, David Fonseca

apresentará em Barcelona o seu

novo álbum “Futuro eu”. O concer-

to terá lugar na Sala Music Hall,

Rambla de Catalunya 2-4.

Depois de David Fonseca, a

Catalunha terá também a opor-

tunidade de conhecer o trabalho

do músico e cantor português

Frankie Chavez que aqui atuará

nos dias 18 (Sala La Bodegueta  -

Viladecans), 19 (El Forat del Pany

- Vilafranca del Penedès) e 20 de

fevereiro (Marula Café - Barcelo-

na).

Frankie Chavez, cuja sonorida-

de está muito próxima do blues

norte-americano, lançou em 2014

o álbum “Heart and Spine” que

teve uma boa crítica no mercado

nacional.

A bem dizer, são muitas as opor-

tunidades para se conhecer me-

lhor a cultura portuguesa. Seja

pelos portugueses que aqui resi-

dem, seja pelos catalães que te-

nham curiosidade de saber mais

sobre o país vizinho. Fevereiro até

pode ser o mês mais curto do ano,

mas neste fevereiro a Catalunha

é um bocadinho mais portugue-

sa.
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Inês Castel-Branco

Este mês fomos conhecer a Inês

Castel-Branco, que nos recebeu

de forma muito simpática na sua

casa (que também é escritório) e

nos contou como, juntamente

com o marido, criou a editora

Fragmenta, em 2007, e como

todo o projeto se foi desenvolven-

do até chegarem aos 100 livros

editados e à entrada na secção

dos livros infantis, sendo um dos

quais (“Respira”- ver caixa da

página seguinte) da autoria da

própria Inês.

A Inês tem três filhos, daqueles

de carne e osso, que fazem tra-

quinices e que vão misturando o

português, o castelhano e o

catalão enquanto brincam, mas

também tem muitos outros, que

ajudou a nascer com a chance-

la da Fragmenta e de que nos

fala com tal ternura e entusiasmo,

que nos deixa também com von-

tade de nos tornarmos editores. O

prazer no trabalho aperfeiçoa a

obra, disse Aristóteles, e com toda

a razão, mesmo não tendo tido a

oportunidade de conhecer a Inês

e a Fragmenta. Mas a edição de

livros e, particularmente, de livros

para crianças é apenas o mais

recente capítulo na vida da Inês,

Da infância em Portugal a
editora em Barcelona

Nascida em Lisboa, cresceu

em Castelo Branco até ir estudar

Arquitetura para o Porto, indo sem-

pre passar as férias a Aveiro, onde

vivem a sua mãe e a sua avó ain-

da hoje. Estudou música primeiro,

mas sempre gostou de pintar e,

aos 16 anos, já tinha feito uma

exposição. De resto, isso era o que

mais a atraía, mas acabou por se

licenciar em arquitetura porque,

diziam-lhe, “tinha mais saída”.

Agora, olhando em retrospetiva,

podemos dizer que esse conse-

lho, que todos já ouvimos sobre di-

ferentes áreas, não estava errado,

embora, neste caso, provavel-

mente, a edição de livros não es-

tivesse entre as possíveis saídas...

No último ano de curso, a Inês

veio para Barcelona como aluna

Erasmus e, depois, conseguiu uma

bolsa para fazer o mestrado em

arquitetura, arte e espaço

efémero, a que se seguiu o

doutoramento sobre os espaços

do teatro ritual nos anos 60. Entre-

tanto, já se tinha casado com

Ignasi Moreta, natural daqui da

Catalunha, formado em Humani-

dades e que também estava a

fazer um doutoramento. Ambos já

tinham colaborado na edição de

pelo que, talvez seja melhor irmos

aos primeiros capítulos.
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livros, a Inês já tinha desenhado

capas e o Ignasi já tinha escrito

capítulos, por exemplo, “mas fica-

va sempre aquela sensação de:

que pena que não possamos con-

trolar o processo todo até final”. A

Inês conta-nos que, a certa altu-

ra,  ambos estavam “a trabalhar

temas relacionados com a reli-

gião, mas desde um ponto de vis-

ta não confessional, como se tra-

balha na Universidade, eu estava

a estudar o ritual, o mito, o Ignasi

estava a estudar o pensamento

religioso de Joan Maragall e no-

távamos que em catalão não ha-

via nenhuma editora que traba-

lhasse estes temas como trabalha-

vam outras editoras espanholas “.

Até que, um dia, disseram um para

o outro “e por que não montarmos

nós uma editora?”.

Fragmenta – um nome difícil

de descobrir

Assim nasceu a ideia de criar

a Fragmenta, com o objetivo de

editar livros sobre religião para

toda a gente, crentes e não cren-

tes, livros que ajudem “a desmon-

tar os tópicos, que ofereçam uma

visão plural, aberta a todos e onde

cabem todos”. E, se a ideia esta-

va clara, o nome a dar à editora

é que foi mais difícil de descobrir.

Era preciso um nome que “tivesse

a ver com a nossa ideia de

pluralidade, de oferecer diferen-

tes perspetivas, diferentes cami-

nhos, não acreditamos num só

caminho, uma só perspetiva,

achamos que todos estamos a

procurar de diferentes maneiras...

Já tínhamos hora no notário para

inscrever a editora e não tínhamos

“Respira” – o livro de Inês Castel-Branco

“Respira” é o livro de Inês Castel-

Branco, que nos conta a história de

um menino que não consegue dor-

mir e se sente nervoso. Página a pá-

gina, o livro leva-nos através de uma

série de exercícios sob a forma de

metáforas e imagens que nos ajudam

a respirar melhor, mesmo sem dar-

mos por isso. Ora imitando a árvore

que cresce, respirando com as mon-

tanhas ou imaginando que temos um

barquinho na barriga, o livro dá aos

mais pequeninos muitas formas sim-

ples e divertidas de fazer uma pausa

nas suas vidas cheias de estímulos,

relaxar e respirar melhor.

Lançado em outubro de 2015 , o

livro vai já na segunda edição em

português e o feedback tem sido

muito positivo. A Inês conta-nos que

já vários pais lhe escreveram a con-

tar como o livro ajudou os seus filhos

a ficarem mais calmos, mas também

já foi contactada por uma clínica res-

piratória e por professores de yoga,

interessados em usar desenhos e

exercícios do livro.

Um livro para crianças, mas que

também pode ajudar os adultos, que

todos nós necessitamos de respirar

fundo de vez em quando.

Uma das bonitas imagens de“Respira”

nome e nós dávamos voltas e vol-

tas e um dia andava a folhear li-

vros, a ver se me inspirava e vi um

livro do Raimon Panikkar (depois

viríamos a fazer as obras comple-

tas dele) em que um título era

‘colligite fragmenta’, em latim,

‘apanha os fragmentos dispersos,

volta a reunir todos os pedaços’.”

Capa do livro “Respira”
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A aventura começa

Nunca tinham formado uma

empresa. Tinham apenas um piso

de 60 m2, dois computadores e

uma impressora multifunções, mas

aquilo que lhes faltava em capi-

tal inicial, sobrava em vontade e

energia. Ambos tiveram de apren-

der coisas novas. O Ignasi fez for-

mação sobre o mundo das em-

presas, com a Barcelona Activa,

e a Inês, uma verdadeira autodi-

data, entrou no mundo da tipo-

grafia. Aliás, o entusiasmo por este

“mundo fascinante”, como ela o

descreve, é tal que a Inês nos

transportou também para dentro

dele. Enquanto manuseava os li-

vros ia-nos falando de como es-

tudou tudo sozinha e dos “mil de-

talhes que as pessoas não veem”

e, com toda a naturalidade, iam

surgindo na conversa as linhas vi-

úvas, as orfãs, o interlineado, o cor-

po da letra, as margens, a pro-

porção... enfim, depois de falar

com a Inês, podemos confirmar

que, de facto “as pessoas não

fazem ideia, para que um texto

seja bem editado, o que há por

trás, para que tudo esteja no seu

sítio e a mensagem chegue da

melhor maneira.”

Sendo uma empresa

pequenina, praticamente todo o

trabalho de edição e lançamen-

to dos livros é feito em casa (lite-

ralmente). Edição, design, capas,

folhetos, apresentações, vídeos,

tudo o que for possível fazer sem

ter de recorrer a pessoas externas.

Assim, além de editores, acabam

por ser também “um bocadinho

dinamizadores culturais”, porque

“cada livro merece uma festa”.

Fazem a apresentação de cada

livro pelo menos uma vez, senão

mais, organizam conferências no

Mosteiro de Pedralbes e já fizeram

dois fóruns Fragmenta em que

convidam os seus autores e leito-

res e preparam várias atividades.

Inicialmente, publicavam ape-

nas livros em catalão, mas há cer-

ca de quatro anos passaram a ter

também edições em castelhano

e, em 2015, decidiram entrar no

mundo dos livros infantis, com a

Pequena Fragmenta, que tam-

bém publica em português.

Inês Castel-Branco e Ignasi Moreta

Alguns dos livros editados pela
Fragmenta

Pequena Fragmenta, grandes

projetos

Perante propostas para editar

livros para os mais pequeninos, a

resposta costumava ser, simples-

mente, “não fazemos infantil”. E foi

assim até ao dia em que essa res-

posta lhes gerou uma nova per-

gunta: “por que não?”. “Vamos

fazer uma Fragmenta para crian-

ças, livros dos nossos temas, não

tanto sobre religião, mas livros que

façam pensar”. E, por isso mesmo,

cada livro tem, no final, um guia



“Mamã Recicla” é o blog da

Inês (mamarecicla.blogspot.com.

es), onde partilha muitas das coi-

sas que faz com e para os seus fi-

lhos. Coisas simples e divertidas,

que todos podemos fazer em casa

desde que haja criatividade.

Há uns anos atrás, o seu filho

mais velho teve um grave proble-

ma de saúde, que o levou a pas-

sar uma temporada no hospital. Ali,

www.fragmenta.cat
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de leitura e umas questões sobre

cada conto, não para procurar

respostas definitivas, mas para

pensar, abrir perspetivas e, assim,

beber o máximo das diferentes

histórias.

E a Inês ia folheando, encan-

tada, os livros da Pequena Frag-

menta, enquanto nos contava as

histórias do Nasrudín e do

Funâmbulus ou como, noutro dia,

esteve com dois autores que lhe

descreviam como, em conjunto,

estavam a criar uma nova histó-

ria. “Ai que maravilha, quando as

coisas nascem assim! Ajudar a

nascer estes projetos e estes livros

é fantástico!”, disse-nos, pondo

em palavras aquilo que já tínha-

mos entendido pelo seu entusias-

mo.

A Pequena Fragmenta conta

também com um livro da autoria

da própria Inês, que se chama

Respira [ver caixa da página 4],

e já tem previsto o lançamento de

mais quatro livros infantis até ao S.

Jordi, que certamente darão uma

boa prenda para os mais

pequeninos.

A certo ponto da nossa conver-

sa com a Inês, ela parou e fez-nos

sinal para olharmos para uma ár-

vore ali perto: “olhem que lindos

aqueles passarinhos ali. São mel-

ros?” Eram, mas nós nunca tería-

mos reparado. Às vezes, precisa-

mos de pessoas como a Inês, que

nos ajudam a reparar na beleza

do que nos rodeia.

espelhos, a fantoches, “naquele

quarto tão pequeno, cabia o mun-

do inteiro”, conta-nos.

Uma vez por semana, o Mági-

co Andreu ia levar magia e ale-

gria às crianças no hospital e foi ele

que, vendo tudo o que se passa-

va naquele quarto, “batizou” a Inês

de Mamã Recicla, que mais tarde

viria, muito justificadamente, a ser

o nome do blog.

fechado entre quatro

paredes, o que não

faltava era tempo e

ocupá-lo era um de-

safio. Então, a Inês

começou a levar

materiais e a fazer

uso da sua imagina-

ção. Desde caixas de

Se está interessado em conhecer

melhor a Fragmenta ou quer com-

prar algum livro desta editora, visite

o site:

PORTUGUESES POR CÁ
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Exposição no CaixaForum organizada por um artista prortuguês

David Fonseca atua este mês em Barcelona

O artista português, Julião Sarmento, foi convida-

do pela Obra Social “La Caixa” para organizar uma

exposição no CaixaForum em Barcelona, que de-

correrá entre os dias 11 de fevereiro e 1 de maio.

A exposição, intitulada “El peso de un gesto. La

mirada de Julião Sarmento en las colecciones

Gulbenkian, MACBA y la Caixa”, surge de uma

criteriosa seleção de pinturas, esculturas, vídeos e

instalações feita por este artista luso junto do acervo

daquelas três instituições.

À margem da exposição, haverá ainda um con-

junto de iniciativas, tais como uma conferência com

Julião Sarmento (que teve lugar no dia 11 de feve-

reiro), conversas fictícias (que se realizarão no dia 8

de março) e visitas comentadas (todas as terças e

domingos).

Os interessados poderão obter mais informações

no site do CaixaForum, disponível em http://

www.hoyesarte.com/evento/2016/02/el-comisario-

juliao-sarmento/.

Edifício CaixaForum Barcelona

O conhecido cantor português David Fonseca,

tão apreciado por “nuestros hermanos”, está de volta

a Espanha, desta vez para apresentar o seu mais

recente trabalho, o disco “Futuro Eu”. Assim, no pró-

ximo dia 18 de fevereiro estará na sala Music Hall

de Barcelona, pelas 21h, e no dia seguinte dará

um concerto no Teatro Barceló de Madrid.

Os bilhetes já estão à venda em Codetickets

(www.codetickets.com/gig-n-tik/es/gigntik.com/256/

), sendo o preço a partir de 14€.

Para mais informações, pode consultar

www.facebook.com/events/1543464959303372/ .
David Fonseca
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Fado em catalão

Cursos de português em Barcelona

A canto-

ra catalã

N é v o a

apresenta o

seu novo

c o n c e r to ,

i n t i t u l a d o

Irão abrir brevemente as inscrições para os

cursos de português do Instituto Camões de Bar-

celona para o segundo semestre de 2015/2016.

As aulas começarão provavelmente ainda duran-

te o próximo mês de março.

Todos os interessados deverão estar atentos ao

blog e à página de facebook do CLP/Instituto

Camões de Barcelona, onde serão divulgadas

informações relativas a inscrições, preços,

calendarização e horário nas próximas semanas.

Blog: http://institutocamoesbarcelona.blogspot.
com.es/

Facebook: https://www.facebook.com/

Contactos:

E-mail: i.camoes.fti@uab.cat

Névoa
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Cançõns (cançons + canções) no dia 18 de fe-

vereiro, pelas 20h, no Centre Cultural Albareda,

e no dia 29 de abril, no Teatre de Sarrià.

Com nome de nascimento Núria Piferrer, esta

artista barcelonesa, que é conhecida por ser

uma apaixonada pelo fado e pela cultura por-

tuguesa, canta em catalão grandes canções

portuguesas.

   Frankie Chavez na Catalunha

O músico e cantor

português Frankie

Chavez, que lançou em

2014 o álbum “Heart

and Shine” dará vários

concertos na Catalunha

ainda durante este mês

de fevereiro:

18 de fevereiro - Sala La Bodegueta

(Viladecans)

19 de fevereiro - El Forat del Pany

(Vilafranca del Penedès)

20 de fevereiro - Marula Café (Barcelona)

A música deste artista aproxima-se do blues

americano e tem tido uma boa receção entre o

público português.

Frankie Chavez
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Ex-aluno do Instituto Camões de Barcelona vence concurso literário na Polónia
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O catalão Abel Losa conseguiu

o primeiro lugar (ex aequo com

Sylwia Jablonska da Polónia) na

segunda edição do Concurso Li-

terário do Centro de Língua Portu-

guesa/ Camões em Lublin, que

este ano era subordinado ao

tema “Uma palavra, um conto”.

O conto deste catalão apre-

sentado a concurso intitula-se “A

verdadeira história de Portugal,

palavra de honra!” e conta de

uma forma muito original e diverti-

da a história do nosso país. Se ti-

ver curiosidade, poderá ler o tex-

to no blog da Revista Água Vai do

Centro de Língua Portuguesa de

Lublin, disponível em http://

revistaaguavai.blogspot.com.es/

2016/02/a-verdadeira-historia-de-

portugal.html.

De acordo com os

organizadores, “O maior número

de contos enviados mas também

a elevada qualidade de muitos

deles dificultou o trabalho do júri.”,

o que resultou em diversos empa-

tes. Nesta edição, participaram

concorrentes  de países muito di-

versos: Argentina, Uruguai,

Espanha, Roménia, Polónia, Índia

e China.

O Abel, depois de ter frequen-

tado os níveis elementar e inter-

médio em 2014, terminou, em ju-

nho de 2015, o curso do nível

avançado de português, organi-

zado pelo CLP/ Instituto Camões

de Barcelona.

De salientar que o Abel Losa já

colaborou com a nossa newsletter,

escrevendo um artigo para a sec-

ção “Portugal visto da Catalunha”,

em outubro de 2015. Nessa edi-

ção, também divulgamos que es-

tava a decorrer este concurso

aberto a todos os falantes não

nativos de português.

Fundação Calouste Gulbenkian em Barcelona

No dia 8 de fevereiro, a Orques-

tra Gulbenkian atuou no Palau de

la Musica e, desde o dia 11 de

fevereiro a mesma Fundação por-

tuguesa tem em exposição na

CaixaForum Barcelona 67 obras

da coleção do Centro de Arte Mo-

derna (CAM), em conjunto com

obras da Fundación “la Caixa” e

do MACBA Museu d’Art

Contemporani de Barcelona (Mu-

seu de Arte Contemporânea de

Barcelona).

Esta exposição intitula-se “O

peso do gesto” e inclui obras de

muitos artistas portugueses, como

Fernando Calhau, João Onofre,

Rui Chafes, Eduardo Batarda,

9

Gabriel Abrantes, Ângelo de

Sousa, entre outros.

Poderá visitar esta exposição

até ao dia 1 de maio.
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Bunkers del Carmel

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. É uma colaboradora assídua da nossa newsletter, onde partilha
as vivências e descobertas do dia a dia de uma portuguesa em Barcelona.

Fotos cedidas pela autora.

Barcelona está cheia de sítios

lindíssimos, onde podemos ter

uma maravilhosa vista de toda a

cidade. Entre eles, aconselho os

Bunkers del Carmel, também co-

nhecidos por apenas Bunkers.

Este é um dos locais mais boni-

tos da cidade, que não só nos

permite ver Barcelona desde

cima, como também é um sítio

que apela ao convívio e ao rela-

xamento. Sempre que lá vou,

para além de alguns turistas,

veem-se vários grupos de amigos

ou namorados a olhar a belíssima

imagem que se apresenta peran-

te eles. Ao contrário do que se ima-

gina, não se ouve muito ruído

como é comum nos pontos mais

turísticos. Lá, ainda é possível “ou-

vir” o silêncio das pessoas e/ou

exclamações de espanto com a

vista proporcionada.

Sempre que tenho visi-

tas, procuro levá-las aos

Bunkers del Carmel por-

que acho uma “priorida-

de” e um privilégio. Nor-

malmente, depois da su-

bida íngreme, quando al-

cançamos o topo, as nos-

preguiçosos fica a segurança de

que, desde que o céu esteja lim-

po e o Sol não se tenha posto, há

boas condições para fazer a visi-

ta. Felizmente, em Barcelona a

maior parte dos dias são assim e,

por isso, aconselho vivamente este

sítio aos amantes de fotografia:

estão garantidas fotografias exce-

lentes!

O acesso é relativamente fácil.

Costumo apanhar o autocarro

V17 que passa pela Via Laietana

e vai direto (sendo a última para-

gem o destino). Como fica perto

do Parque Güell, para quem visita

esta cidade, uma boa opção

será ir aos Bunkers e ao Parque

Güell no mesmo dia. O percurso

de um ao outro faz-se muito bem

a pé.

Enfim, sou uma apaixonada

incondicional pelos Bunkers del

Carmel e nunca me canso de lá

voltar!

sas caras demonstram a alegria

e a emoção por termos consegui-

do chegar ali e ver algo tão belo.

A reação natural após a chega-

da é sentarmo-nos para poder

apreciar devidamente a paisa-

gem.

A melhor altura do dia para lá

ir é pela manhã, de preferência

quando o Sol está a nascer. No

entanto, acordar cedo para po-

der chegar a tempo de contem-

plar o nascimento do Sol pode

demover até os mais entusiastas

por sítios como este. Para os mais

10



F.C. LUSITANOS

F. C. Lusitanos a disputar a Liga e a Taça BIFL
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Depois de ter terminado a pri-

meira fase da Barcelona

International Football League em

8.º lugar da sua série, os Lusitanos

de Barcelona vão agora disputar

a segunda liga da competição,

esperando poder lutar pelos luga-

res cimeiros da classificação. Para

já, depois de três amigáveis em

janeiro, que se saldaram por uma

vitória e dois empates, a equipa

portuguesa começou esta fase do

campeonato com uma derrota e

um empate, tendo ainda todas

as possibilidades em aberto.

O primeiro trimestre de 2016

marca também o início da Taça.

As equipas estão distribuídas por

quatro grupos de cinco equipas

cada, sendo que os dois primei-

Amigáveis

F. C. Lusitanos 2 – 2 Revolution F.C.

F. C. Lusitanos 1 – 1 Charlestown Chiefs

F. C. Lusitanos 6 – 4 Loko Rayo

Liga

F. C. Lusitanos 2 – 4 Dynamo F.C.

F. C. Lusitanos 2 – 2 Sitges

Taça

F. C. Lusitanos 2 – 1 Revolution F.C.

ros de cada grupo avançam

para os quartos de final, que é o

objetivo dos Lusitanos. Aqui, os por-

tugueses venceram o primeiro

jogo, estando, por isso, no bom

caminho para avançar na com-

petição.

Pode seguir as aventuras e des-

venturas desta equipa de portu-

gueses em www.facebook.com/

FCLusitanos, onde, semanalmen-

te, vão sendo partilhadas as cró-

nicas dos jogos, além de fotos e

vídeos da equipa.

F.C. Lusitanos celebram a vitória sobre o Revolution F.C.
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[Excertos retirados da crónicas escritas em www.facebook.com/fclusitanos,

por Eduardo Botelho.]

Melhores momentos do mês

F. C. Lusitanos 2 – 2 Revolution

Paulo T. G., que tinha saltado do banco, fez um passe lateral para Edu que só precisou de dois toques

para fazer magia: um para receber, o outro para disparar um tiro que fez a bola percorrer aqueles 30

metros que a separavam da baliza a uma velocidade vertiginosa, entrando junto ao ângulo superior

direito, sem hipóteses de defesa. Um míssil teleguiado! Um tiro de canhão! Uma bomba que rebentou nas

redes!

Lusitanos 2-1 Revolution

Álvaro foi o herói improvável em Mar Bella, juntando-se à galeria de ilustres e improváveis heróis, como

César Brito nas Antas, Miguel Garcia em Alkmaar, ou Kelvin no Dragão. Álvaro costuma jogar a central,

mas, desta feita, entrou para extremo na segunda parte e foi dessa posição que partiu para corresponder

a (mais) um bom passe longo de Cristiano. Álvaro, taxista de profissão, arrancou que nem uma seta em

direção à baliza adversária. Os adversários correram atrás dele, mas o português já tinha ligado o GPS em

direção ao golo. Ligou o taxímetro, correu 30 metros com a bola controlada e, no final, quem pagou a

fatura foi o guarda-redes adversário.

Lusitanos 2-4 Dinamo

Já o golo de Pedro Maradona foi uma obra de arte, a fazer jus à sua alcunha. Depois de interceptar um

passe, Pedro avançou uns metros com a bola e, ainda de fora da área, disparou ao ângulo, fazendo a

bola entrar lá onde a coruja faz o ninho e deixando os adversários indecisos se deviam ficar chateados

pelo golo sofrido ou agradecidos por ter presenciado tal maravilha. É importante também realçar que,

quase tão desconcertante como o seu golo, é o bigode que Maradona vem exibindo ultimamente.

Lusitanos 2 – 2 Sitges

E, por falar em sol e praia, tenho de destacar a renovada silhueta que o Presidente dos Lusitanos vem

exibindo. Com uma dieta à base de “verduras e peixinho”, o Ricardo já perdeu 6 kg num mês, e já quase

nem tem barriga (o que é incrível se tivermos em conta que teve um filho há cerca de seis meses).

F.C. LUSITANOS



INFORMAÇÃO ÚTIL

OBTENÇÃO DE NACIONALIDADE - Provas CAPLE
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Um dos requisitos para a obtenção da naciona-

lidade portuguesa é o domínio da língua portugue-

sa que, no estrangeiro, pode ser atestado, através

de um certificado em língua portuguesa como lín-

gua estrangeira, emitido mediante a realização de

uma prova num centro de avaliação de português,

como língua estrangeira, reconhecido pelo Minis-

tério da Educação, mediante protocolo.

A entidade que organiza estes exames, em terri-

tório nacional e no estrangeiro, é o Centro de Ava-

liação de Português Língua Estrangeira. Para efeitos

de aquisição de nacionalidade, é necessário ter

aprovação no exame correspondente ao nível A2,

o CIPLE – Certificado Inicial de Português Língua Es-

trangeira – das provas CAPLE.

Obviamente que quem considerar que o seu ní-

vel de português é superior ao nível A2, poderá

candidatar-se à realização da prova de um dos

outros quatro níveis: DEPLE -– Diploma Elementar de

Português Língua Estrangeira  (B1); DIPLE – Diploma

Intermédio de Português Língua Estrangeira (B2);

DAPLE - Diploma Avançado de Português Língua Es-

trangeira (C1); DUPLE - Diploma Universitário de Por-

tuguês Língua Estrangeira (C2).

A nível internacional, há três épocas: maio, julho

e novembro, conforme informação disponível em

http://caple.letras. ulisboa.pt/seasons/exams.

No site do CAPLE (http://caple.letras.ulisboa.pt), há

informações relativamente ao processo de inscri-

ção, prazos limite para a mesma, taxas  e locais de

aplicação dos exames assim como estrutura das

diferentes provas. A inscrição é feita online no site

acima referido.

Neste momento, estão abertas as inscrições para

as três épocas de 2016. As matrículas para a próxi-

ma época de maio terminam no dia 03/05/2016,

para a de julho, no dia 05/07/2016 e para a de

novembro no dia 02/11/2016.

Aqui em Barcelona, os exames são realizados no

CLP/Instituto Camões de Barcelona, que está

sediado na Universidade Autónoma de Barcelona,

em Bellaterra.
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