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PORTUGAL ALIVE 2016

MONTSERRAT

Para os nossos leitores, fica o

lembrete de um jogo de uma equi-

pa nacional a que podem assistir

e apoiar-nos rumo à vitória (Cam-

po Sant Andreu, no final da

Rambla de Prim, dia 1 de outubro,

às 16h).

Já há data para a terceira edi-

ção do Portugal Alive, o festival que

traz música portuguesa a Barce-

lona e Madrid: dias 4 e 5 de no-

vembro.

Para aproveitar um dia diferen-

te no fim de semana aconselho

um destino, embora fora do cen-

tro de Barcelona, que vale muito

a pena: Montserrat.

Após o sucesso da temporada

do ano passado, “Estranha forma

de vida” regressa ao palco do te-

atro El Maldà.
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Editorial

Em tempos escrevi aqui um Edi-

torial sobre as minhas funções

enquanto Cônsul-Geral. Que ta-

refas desempenho, que obriga-

ções tenho, etc.

Mas, aparte destas funções, o

que muitos não saberão é que

acumulo este cargo com o de

treinador de futebol da equipa

nacional em Barcelona: FC Lusi-

tanos. E não se trata de um título

honorífico ou inerente à minha

posição de Cônsul-Geral. Fui es-

colhido pelos jogadores da equi-

pa que em mim viram alguém

capaz de os ajudar a melhorar (se

calhar já estão arrependidos…).

O futebol foi sempre a minha

grande paixão. Desde criança.

Em pequeno sonhava ser jogador

profissional de futebol. Não por-

que me imaginasse a ganhar mi-

lhões e a acelerar em carros de

luxo, mas sim porque me encan-

tava a mera possibilidade de vi-

ver de e para o futebol. Mais tar-

de, quando esse sonho se desva-

neceu, tirei um curso de treinador

de futebol. E reinventei o meu so-

nho antigo. E já depois de ter ter-

minado a universidade e ter co-

meçado a trabalhar, mas talvez

com algumas dúvidas existenci-

ais, inscrevi-me num Curso de Pós-

Graduação de Sociedades

Desportivas. Porque afinal ainda

idealizava a minha vida associa-

da ao futebol.

Quando cheguei a Barcelona,

não conhecia os Lusitanos nem

nunca tinha ouvido falar deste

grupo. Passado pouco tempo,

por mera casualidade, soube que

tinha começado a época de trei-

nos. E eu, que necessito do fute-

bol como de pão para a boca,

comecei a treinar com eles. To-

dos mais novos do que eu. Bas-

tante mais novos…

Com os joelhos e tornozelos

(quase) destruídos, de tantos

anos a jogar a nível amador, ra-

pidamente ganhei a alcunha de

“Robocop” devido aos artefactos

que usava para me sustentar as

articulações. Mas, até talvez por

isso, acho que rapidamente to-

dos perceberam o empenho e

dedicação que coloco em cam-

Paulo Teles da Gama
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po. E daí surgiu o convite para co-

mandar a equipa.

Abracei esse desafio com mais

entusiasmo do que nunca. E pro-

curei reforçar o grupo, melhorar os

treinos, criar condições para que

os Lusitanos crescessem dentro e

fora de campo. Às vezes grito-lhes

e exijo demais deles, mas eles

sabem (ou espero que o saibam)

que o faço com o carinho pater-

nal de quem apenas quer que

eles se superem.

Nem sempre os resultados nos

sorriem. Por falta de sorte, por al-

guma aselhice, por distrações

normais de quem é amador e às

vezes leva isto mais a brincar. Mas

a verdade é que o grupo se

agigantou. E hoje temos um

plantel com cerca de 30 jogado-

res, treinos com uma participa-

ção entusiástica e com uma mé-

dia superior aos 25 jogadores,

disputamos todos os jogos com a

máxima determinação e garra,

organizamos múltiplas iniciativas

entre nós (são famosos os nossos

jantares de gala) e temos agora

matéria para fazer muito mais e

muito melhor.

No próximo sábado, dia 1 de

outubro, às 16h00, começa a

nossa época e, por isso, achei

que este Editorial fazia todo o sen-

tido. Para os nossos leitores, fica o

lembrete de um jogo de uma

equipa nacional a que podem

assistir e apoiar-nos rumo à vitória

(Campo Sant Andreu, no final da

Rambla de Prim). Para os meus

jogadores, companheiros de

equipa, direção e todos os que

estão e estiveram associados aos

Lusitanos aqui fica o meu sincero

obrigado por me deixarem fazer

parte desta grande família e por

me terem permitido dar o meu

pequeno contributo para que

cheguemos um pouco mais além.

Espero que esta seja uma épo-

ca memorável, pelo que termino

com o nosso popular grito de

guerra: FC… Lusitanos!!!

Paulo Teles da Gama
(Cônsul-Geral de Portugal

em Barcelona)
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Portugal Alive 2016

Já há data para a terceira

edição do Portugal Alive, o festi-

val que traz música portuguesa a

Barcelona e Madrid. Dia 4 de

novembro, em Madrid, na sala

Joy Eslava, e, no dia seguinte, em

Barcelona, na sala Apolo, todos

os portugueses (e não só) estão

convidados a assistir aos concer-

tos de X-Wife, Da Chick e Peixe:

avião.

A entrada é livre e os concer-

tos terão início às 20h. Espera-se

casa cheia, mais uma vez.

Depois de, na primeira edição

(2014), termos tido a oportunida-

de de ver ao vivo Dead Combo,

B Fachada e Anxious Myopic Boy;

e depois de termos desfrutado de

Noiserv, Linda Martini e Capicua,

no ano passado; este ano, che-

ga a vez de X-Wife, Da Chick e

Peixe: avião. Saiba mais sobre

cada uma das bandas:

X-WIFE

Os X-Wife contam já 13 anos de carreira e, após um interregno

de cerca de três anos, em que os os seus elementos enveredaram

por novas experiências, regressam agora cheios de energia. O novo

single da banda, “Movin’ up”, revela-nos uns X-Wife mais maduros,

mas com o mesmo talento. O novo disco segue a linha do álbum

anterior, “Infectious Affectional”, acrescentando-lhe novos elemen-

tos bem como convidando a participar outros músicos. Esta banda

portuense regressa, assim, a Barcelona, depois de ter participado

no festival Primavera Sound, em 2009.
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DA CHICK

Sendo cada vez mais conhecida pelo grande público, a sem-

pre frontal e apaixonada Da Chick mistura o Funk, o Soul, o Disco e

o Hip Hop. A estes ritmos junta deliciosas letras em inglês e transfor-

ma as suas atuações em espetáculos cheios de ritmo e música de

dança. “Chick to Chick”, o seu primeiro állbum, tem tanto canções

vibrantes e divertidas como momentos de profunda introspeção. É

por isso que este disco nos mostra os dois lados da cantora: o da

excentricidade da “street diva”, já conhecida por muitos; mas tam-

bém o da calma, sobriedade e maturidade da artista.

Nascida em 2006, esta banda portuguesa de

indie rock chamou a atenção da crítica um ano

depois com o EP "Finjo a Fazer de Conta Feito Peixe

Avião". Os peixe: avião lançaram o seu terceiro dis-

co, de título homónimo, em 2013, afastando-se da

linha pop dos três álbuns anteriores. É consensual que

este se revelou o regresso perfeito da banda

bracarense aos discos. A propósito da encomenda

do Curtas Vila do Conde em 2015, compuseram a

PEIXE: AVIÃO

música original para o clássico “Ménilmontant” de Dimitri Kirsanoff, mantendo assim as suas novas

abordagens. Em 2016, voltaram aos discos com “Peso Morto”.
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Arraial Lusófono da Opá

A Opá Associació Lusófona or-

ganizou um Arraial Lusófono, no

passado dia 3 de setembro, das

17h às 22h, no Casal de Barri Pou

de La Figuera, na Carrer Sant Pere

Més Baix.

O arraial foi um sucesso con-

tando com muitos visitantes por-

tugueses (e não só), que puderam

desfrutar da música de Viny Brasil

e também dos Ducaña. Para

matar a fome, esteve presente a

mercearia Sardinha e a pastela-

ria Amália Portuguese Flavours. Os

Lusitanos de Barcelona encarre-

garam-se da venda de cerveja e

havia também um posto de ven-

da de Porto tónico.

Estiveram também presentes

vários artistas e associações, que

aproveitaram para apresentar os

seus trabalhos. Na pintura, Pedro

Salinas e Juliana Dias apresenta-

ram as suas obras; no artesana-

to, estavam as peças feitas à mão

da Kilig, e também representan-

tes do Mercado Artesanato Urba-

no Português e da Barcelona

Plástica.

O espaço interior onde decorreu o evento

O arraial no espaço exterior
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5.º Festival Interfado 2016: De 17 a 23 de outubro

21 de outubro

FADO EM TRIO (Portugal)

AIRES DE PORTO

22.30 h. Cafè del Teatre

22 de outubro

DEUTSCHE FADO QUARTET (Alemanha)

FUSIÓ I TRADICIÓ

22.30 h. Cafè del Teatre

23 de outubro

LIZZIE (França)

FADO FOLK

20 h. Espai Orfeó

ATIVIDADES PARALELAS GRATUITAS

De 17 a 23 de outubro

EXPOSIÇÃO ‘FADO VISUAL-FADOGRAFIA’
Cafè del Teatre

A quinta edição do Festival Internacional de Fado da

Catalunha, o InterFado 2016, terá lugar entre 17 e 23 de

outubro, em Lleida.

O objetivo deste festival é representar o fado na sua ver-

tente mais atual, dando a conhecer músicos e fadistas por-

tugueses e de outras nacionalidades bem como outros artis-

tas que trabalham com este género musical, renovando-o a

partir de uma nova perspetiva.

Os organizadores do Interfado procuram fazer jus ao títu-

lo de Património Imaterial da Humanidade, atribuído em 2011

pela UNESCO, e, ao mesmo tempo, dinamizar um espaço

de encontro de diferentes artes.

As entradas estão à venda em www.orfeolleidata.cat, sen-

do muitas e diversificadas as atividades previstas durante os

sete dias do festival.

18 de outubro

CURSO DE COZINHA PORTUGUESA COM

RAMON TUDELA DEL RESTAURANT BONUM

19 h. Supermercat Sunka

Gratuito (com inscrição prévia)

20 de outubro

CINEMA DOCUMENTAL “JOSÉ Y PILAR”

Director Miguel Gonçalves Mendes

6€ na bilheteira

20.30 h. Screen Box Funatic

21, 22 e 23 outubro

PROVA DE PRODUTOS PORTUGUESES

Durante os concertos no Cafè del Teatre

INICIATIVAS E EVENTOS
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TEATRO: Estranha forma de vida

Após o grande sucesso da temporada do ano

passado, “Estranha forma de vida” regressa ao pal-

co do teatro El Maldà. A peça recria a história de

amor de Ofélia Queirós e Fernando Pessoa, com

base na correspondência destes, incluindo mais de

200 cartas.

Aos sábados, pelas 21h, e aos domingos, pelas

19h, entre 1 de outubro e 6 de novembro, poderá

assistir, no centro de Barcelona, a este interessante

espetáculo, que mostra uma perspetiva diferente

sobre o nosso famoso e particular escritor.

Como refere a companhia na nota de impren-

sa, “trata-se de um espetáculo multidisciplinar que

procura afastar-se da solenidade com que habitu-

almente se trata Pessoa, a música em direto e as

projeções intercalam-se com os textos, poemas e

cartas entre Fernando e Ofélia, para nos aproximar

do particular universo do poeta lusitano e da estra-

nha relação entre as duas personagens”.

No âmbito do Barcelona Gallery Weekend

2016, a galeria ProjecteSD (Passatge de Mercader,

8, 08008 Barcelona) inaugurou no dia 29 de se-

tembro, pelas 19h30, uma exposição com a artis-

ta portuguesa Ana Jotta.

A exposição estará aberta ao público até ao

dia 26 de Novembro.

Exposição de Ana Jotta em Barcelona
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Cantora Soul Marta Ren vai dar concerto em Barcelona

B Fachada atuou em Barcelona

No domingo, 25 de setem-

bro, o músico português B Fa-

chada atuou pelas 13h30 na

Antiga Fàbrica Estrella Damm,

em Barcelona, estando este

espetáculo inserido no Barcelo-

na Acció Musical (BAM).

O BAM contou com

espetáculos em vários locais

(Moll de la Fusta, Plaça dels

Àngels, Plaça Joan Coromines,

Antiga Fàbrica Estrella Dam)

durante as festas da Mercè, de

22 a 25 de setembro. No total,

foram 38 os artistas / bandas

que passaram pelos vários pal-

cos da cidade nestes dias.

O cantor esteve presente na

primeira edição do Portugal

Alive, em 2014.

Quem é B Fachada?

Há uns anos ninguém lhe sabia o nome. Mas já se torna claro que é o

maior escritor de canções português da sua geração. Desde João Peste

ou António Variações que não havia esta vibração e frescura que só quem

canta com a verdade na voz consegue comunicar. O seu poder resulta,

acima de tudo, de uma leitura de crítica e lucidez de ímpeto inquebran-

tável. Bernardo Fachada diz-nos que “há o cuidado de não substituir uma

convenção por outra. Destruir sem fazer, sem ser moralista”. Aprendeu-o

com a arte pop. “Basta documentar as convenções que elas fazem o

trabalho por si (…), como se fosse um mundo sem cura”.

in https://www.facebook.com/B-Fachada-168259403536/about?tab=page_info

No próximo dia 28 de outubro,

às 22h00, Barcelona receberá

pela primeira vez a cantora de

soul portuense, Marta Ren que,

acompanhada pelos Groovelets,

promete um grande concerto.

Será na Sala Marula (C/

Escudellers, 49, 08002 Barcelo-

na).

Em março deste ano, podía-

mos ler no Público esta descrição

de Marta Ren: “Que coisa mais

incomum: uma portuguesa que

faz soul tão vintage que parece

anterior aos antigos – e deixa

americanos, ingleses, espanhóis,

franceses e italianos doidos. Uma

portuguesa que faz soul tão boa

que pensamos tratar-se de uma

quarentona vivida de Detroit, a

prima de Sharon Jones, a sobri-

nha de Aretha.”
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Susana Ribeiro, 2.ª classificada no Club de Golf de Vallromanes, em Barcelona

Sarah Moreira participou na Miss Trans Star Internacional

A golfista portuguesa Susana

Ribeiro, atual campeã nacional,

conseguiu o segundo lugar no

Club de Golf de Vallromanes, em

Barcelona.

O torneio pertence ao circuito

Realizou-se no passado dia

17 de setembro, em Barcelona,

a 5.ª edição da gala Miss Trans

Star Internacional. Entre as 25

finalistas, esteve Sarah Moreira,

natural do Porto, que se tornou

assim na primeira portuguesa a

chegar à final deste concurso

que é equivalente à eleição da

Miss Mundo, mas para travestis

e transsexuais. Cada concorren-

te desfilou em três categorias: tra-

je de gala; traje regional; e fato

de banho. Na categoria traje re-

gional, Sarah optou por um traje

de Viana do Castelo.

A vencedora foi a brasileira

Rafaela Manfrini, sucedendo à

chilena Vanessa López, Miss Trans

Star Internacional de 2015.

profissional de Espanha, o

Santander Golf Tour, e o segundo

lugar de Susana é a melhor clas-

sificação de sempre conseguida

por uma portuguesa no país de

“nuestros hermanos”

Abertura de delegação da Catalunha, em Lisboa

No início do mês de setembro,

foi aberta na Avenida da Liberda-

de, em Lisboa, uma delegação

da Catalunha. Em comunicado,

a Generalitat explicou que a de-

legação tem como objetivo de-

senvolver as relações entre Portu-

gal e Catalunha e também as re-

lações com a Comunidade de

Países de Língua Portuguesa.

Ainda assim, o Ministério dos

Negócios Estrangeiros português

já esclareceu que, em Lisboa, o

estado espanhol é representado

exclusivamente pela Embaixada

de Espanha.
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O bar Caravela Gourmet en-

cerrou no passado mês de agos-

to, deixando-nos, assim, com me-

nos um espaço português em Bar-

celona. Eis a mensagem de des-

pedida que se pode ler na pági-

na de Facebook da Caravela.

“Marineros, amigos, clientes,

El viaje alucinante que inicia-

mos con Caravela ha sido

hermoso y lleno de emociones,

hemos surcado los mares, abierto

caminos inexplorados, y dado a

probar Portugal en estado

gourmet.

Ahora ha llegado el momento

de deciros que Caravela Gourmet

cambiará de capitán y tomará un

nuevo rumbo.

Por nuestra parte queremos

agradecer a todos los amantes

del vino y del buen rollo que

pasaron por nuestro espacio y lo

hicieron especial.

Cada final es un inicio así que

¡Hasta pronto!”

ADCE Awards 2016

A cerimónia de entrega dos

prémios do Art Directos Club of

Europe decorrerá em

Barcelona, de 13 a 15

de outubro, e conta-

rá com três portugue-

ses como elementos

do júri. Marco

Pacheco, da BBDO

Portugal, ajudará a

atribuir o prémio na

do júri na categoria “Promotions

& New Media”; e Pedro Ferreira,

do Y&R Group será jurado na

categoria “Print & Outdoor”.

Serão ainda atribuídos

prémios nas categorias

“Interactive & Mobile”, “Design &

Craft” e “Integration & Innovation”

nesta gala que premeia os me-

lhores trabalhos de design e pu-

blicidade da Europa.

categoria “Film & Radio”; Pedro

Pinho de O Escritório, fará parte
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Montserrat

*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

Vista desde Montserrat

12

Para aproveitar um dia diferen-

te no fim de semana aconselho

um destino, embora fora do cen-

tro de Barcelona, que vale muito

a pena. Chama-se Montserrat e

é acessível através de transporte

público, caso não tenha veículo

próprio.

O monte de Montserrat tem um

mosteiro lindíssimo! Neste mostei-

ro pode-se assistir a um coro que

nos delicia durante aproximada-

mente 15 minutos. Normalmente

é composto por crianças com as

suas suaves vozes. O horário da

atuação depende do dia que vá

e está disponível num cartaz em

frente ao restaurante do Mosteiro

de Montserrat. Normalmente, a

seguir ao coro há a celebração

da Eucaristia. Neste local, tam-

bém se pode colocar a mão na

Nossa Senhora de Montserrat e ao

mesmo tempo apreciar o interior

do Mosteiro desde cima.

Para além do Mosteiro, é pos-

sível fazer diferentes caminhos por

Montserrat. Os percursos são mui-

to belos e a paisagem é de cor-

tar a respiração! Tanto a entrada

Mosteiro de Montserrat

no mosteiro como o acesso aos

percursos é totalmente gratuita.

Apenas é preciso pagar os trans-

portes e a alimentação.

Numa cidade como Barcelo-

na, não é preciso ir muito longe

para termos um fim-de-semana

diferente e longe do frenesim da

cidade. É bom sair da rotina e

respirar o ar puro. Juntar ao mes-

mo tempo a devoção religiosa e

o prazer de percorrer os caminhos

que a Natureza nos oferece é fa-

buloso. Eu adorei ir a Montserrat

e, apesar de ser um programa

que nos deixa cansados, tenho

a certeza que somos compensa-

dos por tudo o que podemos

apreciar e viver neste monte.
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F.C. LUSITANOS

F.C. Lusitanos de Barcelona prontos para mais uma época

Em Barcelona, existe uma equi-

pa de futebol composta quase

exclusivamente por jogadores por-

tugueses. Os Lusitanos de Barce-

lona participam na Barcelona

International Football League,

uma liga privada que reúne equi-

pas com jogadores de diversas

nacionalidades.

A equipa portuguesa treina

duas vezes por semana e joga

aos sábados. Os treinos para esta

época começaram no dia 29 de

agosto, tendo a equipa realiza-

do vários jogos amigáveis duran-

te o mês de setembro e um mini-

estágio de dois dias em Seva, a

60 km de Barcelona.

O campeonato começa já no

dia 1 de outubro, com os Lusita-

nos a defrontarem a equipa do

Diagonal. Pode seguir a equipa

através da sua página de

Facebook https://www.facebook.

com/FCLusitanos onde, semanal-

mente, são partilhadas as cróni-

cas dos jogos. Este ano, alguns

dos desafios serão também trans-

mitidos em direto, através do

Facebook Live. Outra opção, cla-

ro, é ir assistir a um jogo ao vivo.

Restaurante Oporto patrocina F.C. Lusitanos

O restaurante Oporto chegou a acordo com o F. C.

Lusitanos para se tornar o patrocinador oficial da equi-

pa durante a época 2016-17.

Este espaço totalmente português está situado perto

da Sagrada Família, na Carrer Sardenya, 296. Lá pode-

rá encontrar vários pratos tradicionais da gastronomia

portuguesa, desde a famosa francesinha ao indispen-

sável bacalhau.

Os Lusitanos no estágio em Seva
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