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FESTA PORTUGUESA EM 

BARCELONA

No dia 10 de Junho comemora-se o Dia de Portugal, 

de Camões e das Comunidades Portuguesas. Uma 

data memorável para os portugueses e que vai ser 

comemorada em Barcelona, no Creu da Coberta 26, 

entre as 12h e as 19h.

Este arraial, ao estilo popular português, vai contar 

com música, gastronomia e cultura típicas do nosso 

país. 

Traga amigos e venha festejar Portugal!

ORGULHO EM SER 

PORTUGUÊS
No contexto da comemoração do 10 de Junho, o 

Secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas, José Luís Carneiro, escreveu um 

artigo que enaltece as conquistas de Portugal 

numa altura em que se "celebra também uma 

época de otimismo" que conta com "a vitória da 

seleção de futebol no Euro 2016, a eleição de 

António Guterres para Secretário-Geral das 

Nações Unidas, a vitória de Salvador Sobral no 

Festival da Eurovisão, a eleição das cidades 

portuguesas nos rankings do Turismo". SAIBA MAIS...

https://www.facebook.com/cgptbarcelona/
http://www.consuladoptbarcelona.com/
http://bit.ly/2sHZGsG
http://bit.ly/2sHZGsG
http://bit.ly/2sHZGsG


PORTUGAL FAZ SUCESSO NA 

FEIRA DO LIVRO DE MADRID

MORREU MANUEL DE SEABRA

PORTUGAL É O 3º PAÍS MAIS 

PACÍFICO DO MUNDO

A cultura portuguesa é protagonista na feira do livro 

em Madrid, uma das maiores do mundo, que atrai 

cerca de 2.4 milhões de pessoas. Este ano acontece 

no Parque del Retiro, até ao dia 11 de junho.  

Portugal é o convidado da edição de 2017 e está a 

marcar presença através da mistura entre o clássico 

e o contemporâneo, tendo homenagens a autores 

como Fernando Pessoa e José Saramago e 

contando com a presença de cerca de 40 escritores, 

como Valter Hugo Mãe e Gonçalo Tavares.

Ernesto Manuel de Seabra foi um escritor, ensaísta 

e tradutor português que viveu em Barcelona 

desde 1954 e faleceu no passado dia 22 de maio. 

Foi um cidadão importante no estabelecimento de 

pontes culturais entre Portugal e a Catalunha, dado 

que traduziu para português várias obras catalãs e 

foi autor de dicionários de Português-Catalão e 

Catalão-Português. Escreveu várias obras de 

ficção e foi distinguido, em 2001, pelo Governo 

catalão, com a mais alta condecoração local, a 

"Creu de Sant Jordi".

SAIBA MAIS...

 Foto: Barceló – Arxiu «Serra d’Or»

SAIBA MAIS...

Portugal subiu dois lugares no Global Peace Index, 

elaborado pelo Instituto para a Economia e Paz que 

avalia 163 países tendo em conta o crime, 

terrorismo, estabilidade política e segurança. 

O país apresentou melhorias em 12 dos 23 

indicadores analisados.  

A Islândia lidera o ranking, seguida da Nova 

Zelândia. O país da lista considerado menos 

pacífico é a Síria.  

http://bit.ly/2qSRhGc
http://bit.ly/2qAlE0E
http://www.consuladoptbarcelona.com/index.php/noticias/244-vai-para-o-estrangeiro-registe-se-ja-na-app-do-governo
http://www.consuladoptbarcelona.com/index.php/noticias/244-vai-para-o-estrangeiro-registe-se-ja-na-app-do-governo
http://bit.ly/2qAlE0E
http://www.consuladoptbarcelona.com/index.php/noticias/244-vai-para-o-estrangeiro-registe-se-ja-na-app-do-governo
http://www.consuladoptbarcelona.com/index.php/noticias/244-vai-para-o-estrangeiro-registe-se-ja-na-app-do-governo
http://www.consuladoptbarcelona.com/index.php/noticias/244-vai-para-o-estrangeiro-registe-se-ja-na-app-do-governo
http://www.consuladoptbarcelona.com/index.php/noticias/244-vai-para-o-estrangeiro-registe-se-ja-na-app-do-governo
http://bit.ly/2qSRhGc


PRÓXIMOS 

EVENTOS 

O QUE FAZER EM BARCELONA

Tal como no Porto, na noite de 23 de junho, celebra-se 

em Barcelona o São João, ou em espanhol, Sant Joan. 

A origem desta festa é pagã e parte da comemoração do 

solstício de verão, mas a Igreja tornou-a católica ao 

atribuir o São João Batista como seu padroeiro. 

Atualmente é uma data marcada por pelas fogueiras 

purificadoras, banhos de meia noite, bailes, arraiais, 

ervas de São João e fogo de artifício. 

Em Barcelona a festa começa à tarde, na Praça de Sant 

Jaume, onde a Flama del Canigó é recebida pelas 

autoridades municipais. 

Durante a noite existem fogueiras espalhadas por toda a 

cidade, lançamento de foguetes e festas. 

As celebrações prosseguem no dia 24 de junho. 

10 DE JUNHO 

18 DE JUNHO

21 DE JUNHO

24 DE JUNHO

Celebração do Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas

Taça das Confederações: Portugal - México 

às 15h

Taça das Confederações: Rússia - Portugal às 

15h

Taça das Confederações: Nova Zelândia - 

Portugal às 15h

Sant Joan
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http://bit.ly/2rKTXmB
http://bit.ly/28QufYC
http://bit.ly/2rKTXmB
http://bit.ly/2rKTXmB
http://bit.ly/28QufYC

