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PROJETO ARTE PRÓXIMA

CAVALGATA DOS REIS
MAGOS

 Ano novo, vida nova, diz a sa-

bedoria popular. Esta é a altura do

ano em que as pessoas sonham

recomeçar de novo e projetam

um refresh nas suas vidas.

Originária de uma pequena

aldeia perto de Lamego,

Dalvares, Joana Albuquerque

veio para Barcelona em 2007 à

procura de trabalho.

No dia 5 de janeiro, às 17h30,

começa no Parque de Ciutadella

a Cavalgata dos Reis Magos.

Chegam aproximadamente 30

autocarros cheios de pessoas ves-

tidas a rigor para transformarem

a cidade em alegria, sobretudo

para as crianças.

No passado dia 13 de janeiro,

pelas 19h00, foi inaugurada a ex-

posição ARTE PRÓXIMA/ Art Proper,

no CCAM - Consorci de Comerç,

Artesania i Moda de Catalunya.
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Editorial

Paulo Teles da Gama
(Cônsul-Geral de Portugal

em Barcelona)

Paulo Teles da Gama

Ano novo, vida nova, diz a sa-

bedoria popular. Esta é a altura do

ano em que as pessoas sonham

recomeçar de novo e projetam

um refresh nas suas vidas. Por isso,

são frequentes as resoluções de

fim de ano em que nos compro-

metemos a melhorar a forma físi-

ca, deixar de fumar, fazer dieta,

mudar de vida, seja o que for. O

que é necessário é que o novo

ano nos traga tudo o que acha-

mos nos faltou nos anos anterio-

res.

Aqui entre nós que ninguém nos

ouve, sou capaz de jurar que a

maioria desses propósitos caem

em saco roto e em meados de

janeiro (mais ou menos por estas

datas) começam a cair no esque-

cimento. E falo por experiência

própria…

No entanto, esse escasso rácio

de sucesso não nos deve impedir

de procurar melhorar de ano para

ano. Pelo contrário, se calhar é

uma motivação extra para que a

passagem de ano faça algum

sentido. E, por isso, e porque esta

é uma newsletter do Consulado-

Geral de Portugal em Barcelona,

espero conseguir fazer melhor o

meu trabalho. Quero manter esta

newsletter dinâmica e atrativa e

espero ter inspiração para escre-

ver editoriais todos os meses (nem

sempre é fácil…). Quero poder

lançar um novo website no primei-

ro trimestre do ano. Quero conti-

nuar a apoiar eventos culturais

portugueses em Barcelona e na

Catalunha. Quero que o PORTU-

GAL ALIVE 2016 suplante os ante-

riores. Quero diversificar as nossas

apostas. Quero me aproximar ain-

da mais dos portugueses que

aqui vivem. Quero que o Consula-

do melhore o atendimento. Etc,

etc, etc.

Como sei que muitos dos que

me leem também fizeram as suas

resoluções de ano novo, e para

vos dar um incentivo muito espe-

cial, termino com um excerto de

um poema do Carlos Drummond

de Andrade. Que 2016 seja um

ano especial para todos nós:

Para ganhar um ano-novo

que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,

tem de fazê-lo de novo, eu sei que

não é fácil,]

mas tente, experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano Novo

cochila e espera desde sempre.



3

O CONSULADO POR DENTRO

Conhecendo... a rececionista Maria Guerra

Maria Vicência da Rosa Guer-

ra é a primeira cara que os portu-

gueses veem quando entram no

Consulado. É a rececionista des-

ta instituição desde 1999 e apre-

cia a diversidade do seu trabalho,

na medida em que cada pessoa

que atende e as situações com

que lida todos os dias são diferen-

tes.

Natural do Alandroal (Évora),

esta alentejana de gema veio vi-

ver para Barcelona em 1989 e cá

ficou até aos dias de hoje. Quan-

do se mudou para esta cidade,

que ela classifica como uma das

mais cosmopolitas de Espanha,

para estudar Confeção Industrial,

seria difícil de lhe passar pela ca-

beça as voltas que a vida daria e

que iria exercer funções ao servi-

ço do seu país.

Depois de ter trabalhado numa

empresa de estudos de mercado

e nos escritórios de uma marca de

roupa feminina, veio ao Consula-

do tratar dos seus documentos e

resolveu perguntar se poderia en-

tregar o seu currículo. Et voilá! Pas-

sados alguns meses, a resposta foi

positiva e, em agosto de 1999,

iniciou funções.

Na sua vida profissional dentro

do Consulado, Maria gosta de

atender com profundidade e

assertividade cada um dos utentes

e sempre com um sorriso na cara,

apesar de admitir que por vezes

não consegue esconder o seu

lado mais impaciente. São inúme-

ras as situações que a marcaram

pela positiva ao longo da sua

carreira, mas relembra com uma

grande simpatia um casamento

celebrado no Consulado, em que

os convidados estavam vestidos

de uma forma bastante criativa.

Acima de tudo, reconhece o privi-

légio de este trabalho lhe ter per-

Maria Guerra

(Rececionista do Consulado-Geral de
Portugal em Barcelona)

Por Ana Serrano e Filipa Gonçalves

mitido conhecer pessoas com um

fundo humanitário muito grande.

Mas quem é na realidade Ma-

ria, que adotou Barcelona como

a sua casa? Apaixonada pela

gastronomia catalã e espanhola,

diz que duas das coisas que mais

admira nesta cidade são o ano-

nimato e a ausência de precon-

ceito. Com elogios sem fim a Bar-

celona, esta alentejana, já mais

espanhola, admite sentir falta da

força tremenda do oceano Atlân-

tico, bem como da luminosidade

da cidade de Lisboa e do estuá-

rio do Tejo.

Fascinada por atividades cul-

turais, conhece grande parte da

Europa e visitou por diversas vezes

o Brasil. O Correfoc, uma festa com

origens no século XII, conhecida

como o “baile dos diabos” é para

Maria um dos momentos altos da

oferta cultural da cidade e que

ocorre durante as festas da Mer-

cê, em setembro.

Esta alentejana, que já adqui-

riu nacionalidade espanhola,

apesar de sentir saudades do país

onde nasceu, não sofre muito pelo

seu regresso, tendo já criado raízes

e amigos que são mais família!



JOANA ALBUQUERQUE: uma apaixonada pelas artes em Barcelona

4

PORTUGUESES POR CÁ...

Joana Albuquerque

Originária de uma pequena

aldeia perto de Lamego,

Dalvares, Joana Albuquerque

veio para Barcelona em 2007 à

procura de trabalho. Estudou em

Viseu Educação Visual e

Tecnológica, para poder ser pro-

fessora de Artes Plásticas. Após

acabar o curso, ainda deu aulas

nos Açores e no Algarve, mas a

situação profissional era instável

e “estava farta de andar de um

lado para outro”. Achou que o

melhor, então, seria arriscar e mu-

dar de vida. Na altura, o namo-

rado estava a frequentar um

mestrado na capital catalã e,

como já dominava o espanhol,

porque tinha feito um estágio Leo-

nardo Da Vinci em Sevilha, deci-

diu aventurar-se, à boa maneira

portuguesa: “fiz um curso de

desenhador de páginas web e

vim para cá”.

Teve diversos empregos até es-

tabilizar profissionalmente. Nesse

percurso conheceu vários portu-

gueses, porque muitas vezes o

domínio da língua portuguesa

nesses trabalhos era um dos requi-

sitos: “A maioria dos meus amigos

são portugueses, com quem man-

tenho contacto desde que che-

guei quase. Mas também tenho

bastante amigos europeus:

catalães, franceses, alemães, in-

gleses...”

Gosta muito de viver em Barce-

lona, porque é uma cidade bas-

tante cêntrica, o que é o ideal

para visitar a sua família, como

nos explica: “Nós somos sete ir-

mãos, três vivem em Portugal, três

vivem na Suíça e eu estou no meio.

Demoro tanto tempo a ir vê-los a

Portugal, como a ir vê-los à Suíça.”

Além disso, segundo Joana, é im-

possível alguém aborrecer-se em

Barcelona, pois todos os dias há

eventos culturais onde se pode ir,

“é só sair de casa e encontras

uma exposição, um

concerto, um cinema...

Todos os dias encontras

coisas novas para fa-

zer.” Em Viseu, onde mo-

rava, não era assim:

“também há coisas,

mas não tantas assim”,

salienta. O clima desta

ponta da península e a

proximidade do mar

também são pontos a

favor de Barcelona. Por

tudo isso, mas não só,

não pensa voltar a Por-

tugal para viver: “De

momento voltar de férias, para

trabalhar não, também porque o

meu marido é francês e Barcelo-

na é um ponto médio, estamos a

meio caminho. É quase o mesmo

tempo ir a Portugal ou ir a França.”

A Joana teve, entretanto, uma fi-

lha que, tal como muitos outros

lusodescendentes, está em con-

tacto com várias línguas: “eu falo

português quando estou com ela,

o pai fala francês quando está

com ela. Quando estamos juntos,

falamos o nosso castelhano. E a

ama fala com ela em castelhano

e catalão. São os quatro idiomas

que vai ouvindo todos os dias.”

A facilidade com que se arran-
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ja emprego por cá também tor-

na esta cidade mais apetecível,

apesar de neste momento Joana

já ter um trabalho estável: “Agora

estou a trabalhar no departa-

mento financeiro de uma empre-

sa que faz comidas para escolas

e grandes empresas e sou respon-

sável pelas grandes contas.” Mas

o bichinho das artes continuou

dentro dela e, por isso, foi alimen-

tando a sua veia artística, fazen-

do cursos de joalharia: “Fui fazer

um curso de joalheiro e comecei

a conciliar com o trabalho.”

Como nos confidenciou, o empre-

go atual é “um trabalho para pa-

gar contas, que consigo concili-

ar com o outro, mais artístico. A

ideia é um dia sair do outro tra-

balho e ficar a trabalhar só na

parte mais criativa.”

Tímida e reservada, foi eviden-

te o entusiasmo com que nos fa-

lou do seu mais recente projeto:

“Parisia Mett é um projeto que eu

tenho com uma amiga minha es-

panhola, a Marta Calvo.

Juntámo-nos para fazer joalharia.

É um gosto que tanto eu como ela

temos, ou melhor, uma paixão.

Começamos juntas num curso

pequenino de joalharia num Cen-

tro Cívico e... já são cinco anos.

Daí passamos para uma escola

Uma das criações da marca Parisia Mett

Contactos:

Email: parisiamett@gmail.com

Facebook: ParisiaMett

Instagram: http://instagram.com/

parisia_mett

Página web (em

construção): www.parisiamett.com

Joana Albuquerque e Marta Calvo

usa durante a semana, e é aí que

vão criando as suas peças origi-

nais que já estão à venda em al-

guma lojas, mas ainda não é pos-

sível viverem disso. “Parisia Mett

nasce, assim, da paixão pela es-

cultura, metais e pedras precio-

sas. Criamos peças únicas escul-

pidas em cera e fundidas por

maestros artesões. Cada peça é

irrepetível.”, realça.

Nas suas criações são usados

vários metais, como a prata, o la-

tão e o cobre. Garantiu que não

seguem tendências, sublinhando:

“As nossas peças surgem da ins-

piração da natureza e do sub-

consciente. São a materialização

de um sentimento irrepetível.

Cada joia é um pedaço da nos-

sa alma.” O site da Parisia Mett

ainda está em construção, mas,

brevemente, apresentará toda a

informação sobre o projeto desta

nossa conterrânea em Barcelo-

na.

de joalharia em

Sants, estivemos a

aprender como fa-

zer joias, a apren-

der várias técnicas

e agora montámos

este projeto.” Traba-

lham ao fim de se-

mana, num espaço

que dividem com

um escritor que o
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II Encontro Motard Caravela Pirata
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No dia 24 de janeiro, a Caravela Gourmet, loca-

lizado na Carrer de Manso – 13, organizará, pelo

segundo ano consecutivo, um Encontro Motard

aberto a todos os portugueses e restante comuni-

dade motard, residente na Catalunha e não só.

Serão muitas as novidades no evento deste ano:

churrasco, petiscos, música ao vivo, e ainda outras

surpresas que em breve serão desvendadas pelos

organizadores.

Serão disponibilizados vários lugares de estacio-

namento livre exclusivamente para motos. Assim,

podem ir e levar amigos, sem estarem preocupa-

dos com o lugar onde irá descansar a vossa má-

quina.

Fiquem atentos!

O Mercado de Iustradores SUBLIMe Art Fest, orga-

nizado pelo MAD Market em parceria com a

Caravela Gourmet, realizar-se-á no próximo dia 17

de janeiro, entre as 14h e as 18h, estando inserido

nas festividades do bairro de Sant Antoni deste ano

de 2016.

O evento terá lugar na tenda montada para a

Festa Major de Sant Antoni na Avenida Mistral (entre

a C/ Entença e a C/ Vilamarí) e a entrada será gra-

tuita. Além de obras de arte para venda, haverá

bebidas do Caravela Gourmet e ainda música am-

biente.

São muitos os artistas que já confirmaram presen-

ça, por isso não perca esta oportunidade de parti-

cipar nesta festa que combina arte e diversão.



NOTÍCIAS

 Projeto Arte Próxima

No passado dia 13 de janeiro, pelas 19h00, foi

inaugurada a exposição ARTE PRÓXIMA/ Art Proper,

no CCAM - Consorci de Comerç, Artesania i Moda

de Catalunya,  situado na Carrer dels Banys Nous,

11, Barcelona.

No evento, foi ainda apresentada uma conferên-

cia intitulada "A importância do artesanato e da arte

na Península Ibérica", proferida pelos Professores

Magda Polo e José Maria Lobo de Carvalho.

Tal como referimos na edição de novembro, este

inovador projeto consiste na realização de residên-

cias de Arte/Artesanato, com artistas de Portugal e

da Catalunha e conta com curadoria da portugue-

sa Elisa Ochoa.

A exposição estará patente no CCAM até ao dia

13 de março de 2016.

12 de fevereiro será feriado em Barcelona
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O próximo dia 12 de fevereiro, dia de Santa

Eulàlia, copatrona de Barcelona, será feriado na

capital da Catalunha, de acordo com um decre-

to municipal. Até agora os dois feriados locais

anuais escolhidos por Barcelona eram a segun-

da-feira Páscoa, que é móvel, e o dia da Mercè,

24 de setembro. Como o próximo dia 11 de se-

tembro será domingo, a Generalitat optou pela

segunda Páscoa (16 de maio) como feriado.

Assim, tendo direito a dois feriados locais por

ano e não podendo escolher o 16 de maio (que

já é feriado em toda a Catalunha) o ayuntamiento

de Barcelona trocou-o pelo dia da copatrona da

cidade, que será uma sexta-feira, em 2016.
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Cavalgata dos Reis Magos

*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 des-

cobertas do dia a dia de uma portuguesa em Barcelona.
* Por Maria Cruz

No dia 5 de janeiro, às 17h30,

começa no Parque de Ciutadella

a Cavalgata dos Reis Magos.

Chegam aproximadamente 30

autocarros cheios de pessoas ves-

tidas a rigor para transformarem

a cidade em alegria, sobretudo

para as crianças.

As ruas enchem-se desde

cedo! Todos querem estar na pri-

meira fila para poder assistir a

este desfile espetacular e para

apanhar o maior número de re-

buçados.

Em Espanha, as prendas che-

gam na madrugada de 6 de ja-

neiro e são distribuídas pelos Reis

Magos: Baltazar, Belchior e

Gaspar. Por isso, as crianças vão

cedo para a cama para abrirem

os presentes na manhã seguinte.

É costume deixar um copo de lei-

te e umas bolachas ao pé da ár-

vore de Natal ou dos sacos das

prendas, para que os Reis Magos

possam comer alguma coisa. No

entanto, antes disto tudo, as pes-

soas assistem à chegada dos reis

à cidade com grande entusias-

mo!

A Cavalgata dos Reis Magos

é um espetáculo que percorre

toda a cidade de Barcelona e

merece a assistência de todos,

não somente das crianças. Este

desfile está muito bem pensado

e faz com que os mais novos pos-

sam viver uma fantasia nesta épo-

ca. Todo ele é constituído por

bailarinos e carros enormes mui-

to bem decorados e chamativos.

No início, recolhem todas as car-

tas das crianças com os seus de-

sejos e, de seguida, os Reis Ma-

gos vão passando, um a um,

cumprimentando a todos. A se-

guir é a vez do carro que distribui

carvão para os meninos que se

portaram mal. No fim, todos temos

direito a rebuçados que são lan-

çados por canhões, juntamente

com confetis. A ansiedade e o

entusiasmo são de tal ordem que

vemos os pais a abrirem guarda-

chuvas colocando-os ao contrá-

rio para ver se apanham o maior

número de rebuçados para os

seus filhos.

É muito bonito ver a população

toda reunida nas ruas e as ex-

pressões de felicidade de todas

as crianças perante este enorme

espetáculo!

Fotos cedidas pela autora
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Eleições presidenciais 2016
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Eleições presidenciais em Portugal 2016

Para votarem nas Eleições Presidenciais que se realizam este mês, os cidadãos por-

tugueses recenseados no Consulado-Geral de Portugal em Barcelona poderão votar

presencialmente nos dias 23 (das 8h00 às 19h00) e 24 de janeiro (das 8h00 às 20h00).

É necessário que apresentem o cartão do cidadão, para poderem exercer o seu direi-

to de voto.

Poderão confirmar se estão recenseados neste Consulado em

www.recenseamento.mai.gov.pt.
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