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BASÍLICA SANTA MARÍA DEL
MAR

No passado dia 13 de outubro,

a Assembleia Geral das Nações

Unidas aprovou, por aclamação,

o nome de António Guterres para

o cargo de Secretário-Geral das

Nações Unidas.

Para quem tem o hábito de ir à

missa, principalmente, nos dias

festivos recomendo a Basílica San-

ta María del Mar, que fica no bair-

ro El Born.

PORTUGUESES POR CÁ

PORTUGAL ALIVE 2016

No dia 4 de novembro, em

Madrid, e no dia seguinte, em

Barcelona, teve lugar a terceira

edição do Portugal Alive...

Este mês, fomos conhecer o res-

taurante Oporto, um espaço por-

tuguês localizado perto da Sagra-

da Família.
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Editorial

No passado dia 13 de outu-

bro, a Assembleia Geral das Na-

ções Unidas aprovou, por acla-

mação, o nome de António

Guterres para o cargo de Secre-

tário-Geral das Nações Unidas.

Desta forma, e a partir do dia 1

de Janeiro de 2017 – e por cinco

anos - o ex-primeiro-ministro por-

tuguês ocupará o lugar cimeiro

da mais relevante organização

mundial.

Esta foi, sem qualquer dúvida,

uma vitória pessoal do candida-

Paulo Teles da Gama

to, mas também um enorme mo-

tivo de orgulho para Portugal e

para a nossa diplomacia.

António Guterres disputou

aquele lugar contra outros 12

candidatos, entre os quais figura-

vam vários dirigentes das Nações

Unidas, atuais Ministros dos Negó-

cios Estrangeiros, uma Comissária

Europeia, um ex-Presidente e uma

Primeiro-Ministro em funções.

O representante português

partiu para esta corrida com um

handicap. Por força da

rotatividade tácita que impera

nestes organismos multilaterais,

subentendia-se que o futuro SG

das Nações Unidas devia ser uma

mulher e do Leste da Europa.

Guterres e a sua equipa procura-

ram desde logo desmistificar esta

questão e colocar o foco nas

qualidades pessoais e profissio-

nais do candidato, especialmen-

te em matérias de promoção da

igualdade entre géneros.

Ao longo dos vários meses que

durou este processo, o antigo Pri-

meiro-Ministro de Portugal traba-

lhou com uma equipa direta de

cerca de 10 pessoas, entre os

quais figuravam vários diploma-

tas, em Lisboa e nas Nações Uni-

das em Nova Iorque. Este grupo

permitiu uma estreita cooperação

institucional entre o Ministério dos

Negócios Estrangeiros, a Presidên-

cia da República e o Gabinete

do atual Primeiro-Ministro. A com-

pletar esta estratégia, muitos em-

baixadores tiveram um papel fun-

damental, apresentando os ar-

gumentos da candidatura nas

respetivas capitais.

Mas afinal o que distinguiu

António Guterres dos demais can-

didatos e que o fez ultrapassar

todos os obstáculos? Creio que,

em primeiro lugar, esteve a pre-

paração do candidato e a sua

capacidade intelectual. Segura-

mente a empatia com que assu-

miu entre 2005 e 2015 o cargo

de Alto-comissário das Nações

Unidas para os refugiados tam-

bém contribuiu para lhe dar au-
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toridade moral num dos temas de

maior preocupação para o mun-

do de hoje. Estou igualmente cer-

to de que a sua aptidão para a

comunicação e a habilidade

com que discursou em inglês,

francês e castelhano também

contribuiu para convencer os mais

renitentes. Mas, quanto a mim, o

que mais pesou junto dos diversos

intervenientes foi a atitude positi-

va com que a campanha foi le-

vada a cabo. António Guterres

nunca criticou nenhum outro can-

didato, não se insurgiu contra

manobras de última hora, não se

mostrou preocupado com o per-

curso dos demais. Limitou-se a

explicar porque é que, no seu

entender, era a pessoa indicada

para o lugar.

Como não podia deixar de ser,

o candidato português colocou

especial ênfase nos 15 membros

do Conselho de Segurança, com

especial atenção para os cinco

membros permanentes (China,

Rússia, Estados Unidos, França e

Reino Unido) uma vez que estes

últimos tinham direito de veto so-

bre as candidaturas.

Ao longo de nove meses,

António Guterres percorreu mais

de 100 mil quilómetros em múlti-

plas viagens de sedução a vári-

as capitais. Em muitas destas si-

tuações, o candidato viajou sozi-

nho, numa atitude de contenção

financeira devido à condição do

país. Certamente que até nisso o

carácter de Guterres ficou valori-

zado.

Ao fim de sucessivas votações

no Conselho de Segurança, que

Guterres liderou sempre, aquele

organismo entendeu propor o

nome do português para o dito

cargo. E a Assembleia-Geral acei-

tou-o, por aclamação. A partir de

1 de Janeiro as Nações Unidas

serão mais portuguesas. E Portu-

gal, direta ou indiretamente, será

ainda mais relevante no plano

internacional.

Boa sorte, António Guterres!
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Ao entrar no número 296 da

Carrer de Sardenya, até o cliente

mais distraído se aperceberá de

que está a entrar em território por-

tuguês. Assim o anunciam o ba-

calhau exposto em lugar de des-

taque, a placa da Rua dos Ami-

gos do Porto e o brasão da cida-

de invicta. Mas bastaria olhar

para o nome do restaurante –

Oporto – para saber de onde vêm

os proprietários deste negócio

verdadeiramente familiar: o

Carlos, a sua esposa, Ana, e o seu

cunhado, Fausto.

“Foi já há um ano e meio que

inaugurámos o restaurante”.

Carlos conta-nos que, depois de

“vinte e tal anos de hotelaria, os

últimos 15 ligados ao catering, em

que andava sempre com a casa

às costas, queria estabilizar, as-

sentar arraias”. Então viu duas

opções “ou abria um restaurante

no Porto, a minha terra natal, ou

partia à aventura e mudava-me

para Barcelona”. Porquê Barcelo-

na? Dois fatores: o Carlos e a Ana

conheciam bem a cidade e gos-

tavam muito de cá estar, mas o

fator que mais pesou foi a filha

Restaurante Oporto: um pedaço de Portugal em Barcelona

Restaurante Oporto

única, que já estava a viver em

Barcelona. Convidaram Fausto, o

cunhado de Carlos, e aqui estão

eles.

O começo

Tomada a decisão que faria

com que Carlos emigrasse pela

primeira vez aos 53 anos, veio o

trabalho duro. Encontraram o es-

paço onde estão atualmente,

que era uma pizzaria italiana fe-

chada há mais de um ano. “Esti-

vemos a fazer obras. Eu e o meu

cunhado estivemos aqui três me-

ses a fazer isto que vocês veem

aqui. Por dentro, mudámos tudo.”

Mas todo esse trabalho have-

ria de ser recompensado e, em

junho de 2015, o restaurante

Oporto abria portas ao público.

“Por variadas razões, nós abrimos

o restaurante sem qualquer tipo

de publicidade, zero. Abrimos um

bocadinho precipitados nesse

aspeto, talvez, mas as coisas fo-

ram-se processando. Aqui funci-

ona muito bem o boca-a-boca

que foi crucial. Temos três tipos

principais de clientes: os portugue-

ses, os turistas e os catalães.

Quando abrimos, pensei: estamos

numa zona altamente turística
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[perto da Sagrada Família], por-

tanto, em primeiro lugar serão os

turistas, em segundo lugar os por-

tugueses, e em terceiro lugar os

catalães. Mas as coisas não se

passaram bem assim. Temos mui-

tos, muitos clientes catalães, o

que eu não esperava neste tão

curto espaço de tempo, porque

as coisas em Portugal levam mui-

to mais tempo a acontecer.”

Um espaço totalmente
português

“Curiosamente, no início tive-

mos algumas situações de pedi-

dos de pão com tomate, bata-

tas bravas, paella, essas coisas

assim. Tudo isso está ultrapassa-

do, já ninguém pede, só em tom

Uma decoração à medida

Ao entrar no Oporto, é impossível dei-

xar de reparar no bacalhau exposto na

parede logo à entrada. Carlos fala-nos

sobre o mesmo e sobre as exclamações

e admirações que já suscitou. “Há muita

gente (sem ser português, obviamente)

que não faz a mínima ideia do que é

um bacalhau, o bacalhau seco. Por isso,

lembrei-me: “vou levar um bacalhau e

encaixilhá-lo”. Tem tudo a ver com o res-

taurante e, desde que está ali, arranca

sorrisos, há pessoas curiosas a irem ver e

é muitas vezes fotografado. Quando fui

para encaixilhá-lo cheguei lá e disse

“olhe, precisava de encaixilhar uma coi-

sa” e o senhor disse: “sim senhor”, e eu

pus o bacalhau em cima da mesa. “Isto

é um bacalhau?! Já encaixilhámos aqui

muita coisa, mas um bacalhau é a pri-

meira vez!”.

Na parede do Oporto, destaca-se

também a placa que assinala a Rua dos

Amigos do Porto e que ficámos a saber

que é verdadeira. “Apareceu-me lá em

casa há uns anos atrás... coisas de estu-

dantes, imagino eu”, conta-nos Carlos,

sem entrar em grandes detalhes.  “Quan-

do este projeto arrancou eu disse logo:

“já sei onde a vou pôr.”

de brincadeira, às vezes:

“ – Pão com tomate” e

eu: “ – mas eu não sei

fazer pão com tomate,

aqui ninguém sabe. E

compensamos com um

cálice de vinho do por-

to, que isso sim que é

bom”.

“Hoje o Oporto é aqui-

lo que nós tínhamos pre-

conizado, mas, eviden-

temente que em alguns

momentos tivemos dúvi-

das, sobretudo no início.

Mas a nossa aposta

sempre foi a identidade

portuguesa e não quere-

mos perder essa identi-

Placa pendurada numa das paredes do Oporto
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dade. É aquilo que nós somos e

que conhecemos e é o serviço

que nós queremos dar aos nos-

sos clientes, sejam portugueses ou

não. É muito bonito ouvir alguns

comentários dos clientes que co-

nhecem Portugal que nos dizem

que se sentem como em casa,

que a nossa comida parece a

comida de domingo de casa da

avó, que estar aqui é como estar

no Porto...”

Tendo clientes das mais varia-

das nacionalidades, a dificulda-

de, por vezes, está em descrever

os pratos. “Nós fizemos uma coi-

sa muito boa”, conta-nos Carlos,

enquanto vai exibindo, orgulho-

so, um dos menus: “Temos as fo-

A francesinha do Oporto

tografias dos nossos pratos e, pelo

menos visualmente, as pessoas já

identificam determinadas coisas.

Os turistas dizem que isto é uma

ideia fantástica. O que está aqui

é o que vem para a mesa. Eles

dizem: “exatamente igual ao que

está lá”.

A carta é variada e, se já se

sabia que “a francesinha e os ba-

calhaus iam ser os ex libris, houve

um prato cuja popularidade sur-

preendeu: o arroz de marisco. So-

bretudo em relação aos nossos

clientes asiáticos. No início, era tiro

e queda, mal eles entravam nós

dizíamos: “Tacho ao lume!”.

Polvo à lagareiro do Oporto

Todos os pratos são portugue-

ses, naturalmente. “Vem tudo de

Portugal. Por exemplo, a linguiça;

o piri-piri; as alheiras; todos os

enchidos; os queijos; já para não

falar nos vinhos, no sumol, na

Frize, nas Pedras e, claro está, na

nossa Super Bock, como não po-

dia deixar de ser.”

Um caso de sucesso

Sejam portugueses, turistas ou

catalães, clientes não têm falta-

do ao Oporto. “Felizmente, nós

neste momento estamos a traba-

lhar bem. Estamos muito conten-

tes e agradecidos”.



PORTUGUESES POR CÁ...

7

Contactos

Carrer Sardenya, 296, Barcelona.

Tel: 932 777 158 / 619 853 045

http://oportorestaurante.com
www.facebook.com/oportrest

Horário:

de 4.º feira a 2.ª feira

das 12h às 17:30 e das 19.30 às 0h

O sítio www.traveler.es desta-

cou o Oporto no seu artigo: “onde

comer (bem) nas zonas mais tu-

rísticas de Barcelona” e Carlos

explica-nos um dos segredos do

sucesso: “Há uma premissa fun-

damental que é nunca enganar

o cliente. Se eu digo que o baca-

lhau é português é porque é por-

tuguês. Se eu digo que a tábua

de enchidos é portuguesa, tudo

o que lá está vem de Portugal.”

E passado um ano e meio des-

de a abertura, Carlos garante-

nos que não se arrepende da

mudança para Barcelona, por-

tanto, os residentes em Barcelo-

na poderão continuar a desfrutar

deste excelente espaço de comi-

da portuguesa. Mas lembre-se

que, nos dias de maior movimen-

to, talvez seja melhor ligar a reser-

var!

Pedidos de... outro
mundo!

Situado perto da Sagrada

Família, o Oporto recebe, natu-

ralmente, clientes de todos os

cantos do mundo e cujos hábi-

tos gastronómicos podem aca-

bar por ser surpreendentes. Con-

ta-nos Carlos que já ali viu “coi-

sas incríveis mesmo. Desde co-

mer um arroz de marisco com

uma meia de leite; de enche-

rem um bacalhau à lagareiro de

maionese por cima; a beber chá

com bacalhau... Já houve chi-

neses a pedirem um pudim fran-

cês como entrada e depois co-

mer um arroz de marisco por

cima, por exemplo, ou gente a

beber favaios de aperitivo e de-

pois beber água à refeição.”
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No dia 4 de novembro, em

Madrid, e no dia seguinte, em

Barcelona, teve lugar a terceira

edição do Portugal Alive, o festi-

val de música que permite aos

Portugal Alive 2016

residentes nestas duas cidades

(portugueses e não só) assistirem

gratuitamente ao espetáculo de

três bandas nacionais.

Este ano, os Peixe: Avião, os Da

Chick, e os X-Wife foram as ban-

das convidadas e não defrauda-

ram as expectativas. Que o Portu-

gal Alive 2017 chegue depressa!

Peixe: Avião, na Sala Apolo
Da Chick, na Sala Apolo

X - Wife, na Sala Apolo Sala Apolo
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Artista Pantónio participou no Festival Ús Barcelona

No dia 5 de novembro, a anti-

ga Fábrica Can Ricart em

Poblenou recebeu a terceira edi-

ção do Festival Ús Barcelona. Este

ano, o festival contou com a par-

ticipação do artista urbano por-

tuguês Pantónio, natural dos Aço-

res, mas já famoso internacional-

mente pelas suas obras em mu-

rais de grandes dimensões, nor-

malmente representando ani-

mais, num estilo muito caracterís-

tico.

O Ús Barcelona é um festival

dedicado a todos os tipos de arte

urbana e, através desta, preten-

de revitalizar diversos espaços da

cidade. Este ano, o festival teve

lugar em Poble Nou, na antiga

fábrica Can Ricart. É lá que se

pode ver a arte de Pantónio e dos

restantes artistas urbanos que

participaram nesta edição do Ús.

A obra de Pantónio em Poble Nou

“100 metros”: Maria de Medeiros num cinema perto de si

Dia 4 de novembro, estreou

nos cinemas espanhóis “100

metros”, um filme de Marcel

Barrena, com Dani Rovira e

Karra Elejalde nos papéis prin-

cipais, e que conta também

com a participação de Maria

de Medeiros. Lembramos que a

atriz portuguesa reside,

atualmente, em Barcelona e ti-

vemos a oportunidade de con-

versar com ela na altura das fil-

magens, em abril.

Em Portugal, o filme só estre-

ará no dia 16 de fevereiro.

Sinopse: Baseado na história

real de Ramón Arroyo, a quem

é diagnosticada esclerose múl-

tipla, aos 30 anos, e que foi in-

formado de que, dentro de um

ano, poderia não conseguir

percorrer sequer 100 metros.

Nesse momento, Ramón deci-

diu que queria participar no Iron

Man, uma das provas de triatlo

mais duras do planeta, que co-

meça com 3,8 km de natação,

continua com 180 km de bici-

cleta e termina com uma ma-

ratona.
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No passado dia 27 de outubro, o Arquiteto portu-

guês Carrilho da Graça inaugurou o ciclo de confe-

rências organizado pela associação catalã de ar-

quitectos Arquitectes per l’Arquitectura.

Nascido em Portalegre em 1952, o arquiteto de

63 anos, galardoado com o Prémio Pessoa em

2008, é autor, entre outros projetos, da Escola Supe-

rior de Comunicação Social, concluída em 1993,

galardoada com o Prémio Secil no ano seguinte,

do Museu do Oriente, da musealização arqueológi-

ca da Praça Nova do Castelo de São Jorge e da

Escola de Música da Escola Politécnica.

João Carrilho da Graça licenciou-se na Escola

Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1977, ano em

que iniciou a sua atividade profissional como

arquiteto.

Foi por várias vezes nomeado para o prémio eu-

ropeu de arquitetura Mies van der Rohe (1990, 1992,

1994, 1996, 2009, 2011, 2013), distinguido com o

Prémio Valmor pelo Pavilhão do Conhecimento dos

Mares (1998) e pela Escola Superior de Música de

Lisboa (2008).

Ao conjunto da sua obra foram atribuídos diver-

sos prémios, nomeadamente o Prémio AICA - Asso-

ciação Internacional dos Críticos de Arte (1992), a

Ordem de Mérito da República Portuguesa (1999),

o título de Chevalier des Arts et des Lettres da Repú-

blica Francesa (2010) e a Medalha da Académie

d’Architecture de França (2012).

Prémio Giovanni Pontiero

O Centro de Língua Portugue-

sa / Camões, IP em Barcelona

e a Facultat de Traducció i

d’Interpretació (FTI) da

Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB) entregaram, no dia

27 de outubro, o XVI Prémio de

Tradução Giovanni Pontiero.

Este ano, o galardoado foi Luis

María Marina, pela tradução

de O país dos outros [El país de

los otros – Antología poética],

de Rui Knopfli, publicada em

2015 pela Editora Regional de

Extremadura.

INICIATIVAS E EVENTOS
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Boaventura Sousa Santos à conversa em Barcelona

Fadista Cristina Branco atuou em Barcelona

No dia 27 de novembro, a fadista Cristina

Branco esteve em Barcelona para apresentar

o seu novo disco, “Menina”, lançado no pas-

sado mês de setembro. O concerto teve lugar

no CAT – Centre Artesà Tradicionàrius (Travessia

de Sant Antoni, 6-8, bairro da Gràcia), pelas

19h00, e foi um sucesso, como seria de esperar.

No passado dia 3 deste mês,

o professor catedrático de Socio-

logia da Universidade de

Coimbra, Boaventura Sousa San-

tos foi o convidado numa sessão

intitulada “Ativismo, Movimentos

Sociais e Direitos Humanos”, que

decorreu na Sala Moragues do El

Born Centre de Cultura i Memòria,

em Barcelona.

A terceira

edição do ci-

clo D.O. Euro-

pa contempla

c o n v e r s a s

com pensa-

institucional da Europa atual.

A jornalista Mònica Terribas foi

a anfitriã e interlocutora deste ilus-

tre português.

dores e intelectuais internacionais,

com o objetivo de compreender

melhor a identidade europeia e a

construção social, económica e

Cinco empresas portuguesas no Smart City Expo World Congress

Entre os dias 15 e 17 de no-

vembro, decorreu em Barcelona

a sexta edição do Smart City

Expo World Congress (SCEWC),

feira internacional de smart

cities, tendo este ano como

tema principal “Cidades para os

cidadãos”.

Na feira estiveram presentes

cinco empresas portuguesas –

Cavedigital, Magnum Cap, MPT

-Mobilidade e Planeamento do

Território, Navia (A2O) e Ubiwhere

– que apresentaram desde so-

luções para mobilidade elétrica

a sistemas para melhorar o pro-

cesso de tomada de decisões

na administração pública, pas-

sando por soluções tecnológicas

para melhorar a vida nas cida-

des.
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Guia Michelin Espanha e Portugal 2017 trouxe Secretária de Estado do Turismo a
Girona

A Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes

Godinho, esteve presente na cerimónia de apresen-

tação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2017,

que se realizou no passado dia 23, em Girona.

Relativamente às anteriores edições, o novo guia

atribui duas estrelas aos restaurantes The Yeatman

e Il Galo D’Oro, e uma estrela a sete outros restau-

rantes. Assim, há já 5 estabelecimentos portugue-

ses com duas estrelas e 16 com uma.

Concerto de música portuguesa a 2 de dezembro

Depois da sua atuação em Abril, os portugue-

ses João Pedro Matos e Nuno Lanhoso voltarão a

atuar no Bar Mediterrâneo, na Carrer Balmes, 129,

no próximo dia 2 de dezembro.

Este concerto acústico em que a maioria do

repertório terá como base a música portuguesa,

terá início às 21h00 e conta com o apoio do Con-

sulado-Geral de Portugal em Barcelona.

Orquestra Jazz de Matosinhos de
regresso a Barcelona

Na próxima sexta-

feira, dia 2 de dezem-

bro, a Orquestra Jazz

de Matosinhos atuará,

de novo, em Barcelona. O concerto decorrerá no

Conservatório do Liceu às 20h30.

Este ano, serão acompanhados pelo pianista

norte-americano Fred Hersh, um dos músicos mais

inovadores e reputados do jazz, a nível mundial.

Portugal.cat na feira de Natal de
Tiana

Nos dias 10 e 11 de

dezembro, terá lugar a

feira de Natal de Tiana (a

cerca de 15 km de Bar-

celona), onde estará pre-

sente a Portugal.cat, loja

online de produtos portugueses distribuídos para

toda a Catalunha.
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Basílica Santa María del Mar

*Maria Isabel Ascensão Cruz é de Vila Nova de Gaia está a
viver em Barcelona, para onde veio estudar medicina. É uma co-
laboradora assídua da nossa newsletter, onde partilha as vivências
e descobertas do dia a dia de uma portuguesa em Barcelona.

* Por Maria Cruz
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Para quem tem o hábito de ir

à missa, principalmente, nos dias

festivos recomendo a Basílica San-

ta María del Mar, que fica no bair-

ro El Born.

Esta Basílica de estilo gótico

catalão, é um ponto turístico de

Barcelona de visita obrigatória

pela sua beleza e história. Fica

num dos bairros mais conhecidos

e apreciados de Barcelona com

muito bom ambiente à sua volta.

Para além disso, dispõe de mis-

sas durante todos os dias da se-

mana. De Segunda a Sábado, a

missa realiza-se às 19h30, sendo

que nos dias úteis é em catalão

e no Sábado é bilíngue (catalão-

castelhano). Ao Domingo, existem

duas missas: às 12h e às 19h30.

A primeira é uma missa internaci-

onal, em que o padre vai falan-

do várias lín-

guas. No entan-

to, predomina o

catalão e o

castelhano. Ain-

da assim, vale a

pena assistir a

esta eucaristia

porque na altu-

ra da Oração

dos Fiéis vão várias pessoas, de

diferentes países fazer uma pe-

quena oração, cada um na sua

língua. Cria-se um ambiente mui-

to internacional e acolhedor, em

que o padre percorre toda a

Basílica para dar o abraço da

paz a todos os presentes. É um

gesto muito bonito! A missa das

19h30 é proferida em castelhano

e o padre que a celebra é o

orientador do grupo de jovens. É

Basílica Santa María del Mar

um sacerdote

que com a sua

s i m p l i c i d a d e

consegue che-

gar ao mais pro-

fundo de cada

um. A sua humil-

dade, bondade

e simpatia são

inigualáveis. Só o

seu olhar já provoca um sorriso e

conforta-nos o coração.

O grupo de jovens da Basílica

Santa María del Mar abarca pes-

soas de todo o Mundo e é uma

grande riqueza interagir com tan-

tas pessoas de culturas tão distin-

tas. No entanto, há sempre algo

que nos une: Deus. A Sua capa-

cidade de juntar pessoas oriun-

das de sítios distantes e com

vivências diferentes das nossas é

impressionante! Este grupo junta-

se todos os Domingos às 17h30

na Carrer Canvis Vells, n.º 1.

Estou muito feliz por ter encon-

trado este lugar, onde me acolho

todos os Domingos durante 1

hora, onde encontro forças para

enfrentar uma nova semana de

trabalho.

Interior da Basílica Santa María del Mar
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