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PORTUGUESES POR CÁ PARC DEL LABERINT
D’HORTA

Chama-se Manuela Marques,

nasceu no dia 2 de dezembro de

1955, em Coimbra, na Ladeira do

Seminário, que para ela é a coi-

sa mais coimbrã que pode haver.

Este mês, fomos conhecer um

original projeto de três portugue-

sas que vivem em Barcelona. O

Day Dream propõe-se criar mo-

mentos de sonho. Saiba tudo nes-

ta edição.

Nos arredores de Barcelona,

longe da confusão, é possível

passear por um parque agradá-

vel que tem algo muito curioso: um

labirinto.

No dia 23 de Maio de 1179 (há

exatamente 837 anos se a mate-

mática não me falha), o Papa Ale-

xandre III emitiu a bula Manifestis

Probatum est argumentis, prova-

velmente a mais importante da

nossa história.
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Editorial

Paulo Teles da Gama

No dia 23 de Maio de 1179

(há exatamente 837 anos se a

matemática não me falha), o

Papa Alexandre III emitiu a bula

Manifestis Probatum est

argumentis, provavelmente a

mais importante da nossa história.

E de que tratava essa bula?

O Reino de Portugal nasceu da

força das armas e das batalhas

travadas (e ganhas) por D. Afon-

so Henriques contra os Reinos de

Leão e Castela. Graças a essas

vitórias, o Rei Afonso VII de Leão e

Castela teve de reconhecer a in-

dependência nacional através

do Tratado de Zamora em 1143.

No entanto, foi a bula acima

referida que consolidou a nossa

soberania. Naqueles tempos, o

Papa assumia-se de certa forma

como o soberano dos soberanos

e a ele competia dirimir

diferendos entre as nações cris-

tãs. Através da bula Manifestis

Probatum est argumentis o Papa

Alexandre III reconhece pela pri-

meira vez D. Afonso Henriques

como Rei de Portugal, concede-

lhe a sua proteção e este último

passa a prestar vassalagem

direta ao Sumo Pontífice (tal como

faziam os restantes Reis da Euro-

pa).

No fundo, poder-se-á dizer que

este foi o reconhecimento interna-

cional da independência de Por-

tugal e a confirmação de D. Afon-

so Henriques como Rei de pleno

direito. Razões pelas quais muitos

entendem que este deveria ser o

dia de Portugal.

No entanto, se outras nações

escolheram para os seus dias na-

cionais datas históricas ou de re-

levância política, recordações de

batalhas ganhas ou perdidas,

Portugal, com a originalidade que

se deve reconhecer, escolheu

para a data nacional a homena-

gem a um homem da cultura e da

língua portuguesa, um dos nossos

maiores poetas, Luís Vaz de

Camões.

O dia 10 de Junho – que tam-

bém está aí à porta – assinala a

morte de Camões. Em meados do

século XX passou a ser conside-

rado Dia de Portugal e de

Camões e a partir de 1978 pas-

sou também a ser o Dia das Co-

munidades Portuguesas.

Decidi referir e enaltecer estas

duas efemérides por várias ra-

zões. Em primeiro lugar pela im-

portância que têm na nossa his-

tória. Em segundo lugar porque

marcam dois pontos fundamen-

tais para aquilo que somos hoje

em dia: a nossa génese enquan-

to país e a nossa constante von-

tade de chegar mais além, que

faz com que tenhamos hoje em

dia uma enorme e valorosa co-

munidade portuguesa espalhada

pelo mundo. E por último, mas não

menos importante, porque foi gra-

ças à nossa história, a poetas

como o Camões e à comunida-
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de portuguesa que a língua por-

tuguesa alcançou um patamar

reconhecido internacionalmente.

250 milhões de falantes de por-

tuguês compreendendo 3,7% da

população mundial. Língua ma-

terna em cinco continentes, lín-

gua mais falada do hemisfério sul.

Quinta língua mais falado no mun-

do, etc, etc, etc. Feitos

inacreditáveis para um pequeno

país que soube (e sabe) chegar

tão longe.

Concluo com as sábias pala-

vras de Vergílio Ferreira, proferidas

na receção do Prémio Europália

em 1991, e que muito ilustram o

que procurei transmitir:

O orgulho não é um exclusivo

dos grandes países, porque ele

não tem que ver com a extensão

de um território, mas com a exten-

são da alma que o preencheu. A

alma do meu país teve o tama-

nho do mundo. Estamos celebran-

do a gesta dos portugueses nos

seus descobrimentos. Será decer-

to a altura de a Europa celebrar

também o que deles projectou na

extraordinária revolução da sua

cultura. Uma língua é o lugar don-

de se vê o mundo e de ser nela

pensamento e sensibilidade. Da

minha língua vê-se o mar. Na mi-

nha língua ouve-se o seu rumor

como na de outros se ouvirá o da

floresta ou o silêncio do deserto.

Por isso a voz do mar foi em nós a

da nossa inquietação. Assim o

apelo que vinha dele foi o apelo

que ia de nós. E foi nessa

consubstanciação que um novo

espírito se formou, como foi outro

o espírito da Europa inteira na

reconversão total das suas evi-

dências.
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O CONSULADO POR DENTRO

Conhecendo... Manuela Marques

Manuela Marques

Por Ana Serrano

Chama-se Manuela Marques,

nasceu no dia 2 de dezembro de

1955, em Coimbra, na Ladeira do

Seminário, que para ela é a coisa

mais coimbrã que pode haver.

Está neste Consulado desde 15 de

outubro de 2007 e quem a co-

nhece sabe que prima pelo rigor

profissional e que é bastante

dedicada às pessoas que aten-

de.

Iniciou a sua carreira como pro-

fessora do ensino secundário,

após se ter formado em Línguas e

Literaturas Modernas pela Facul-

dade de Letras da Universidade

de Coimbra. Deu aulas pela pri-

meira vez no Liceu D. Duarte, em

Coimbra, tendo deixado a sua

marca numa série de escolas do

nosso país: Mealhada, Évora,

Santarém, Rio Maior e Pombal.

Por ironia do destino, acabou

por abandonar a carreira de do-

cente, entrando para os quadros

do Ministério dos Negócios Estran-

geiros em 1992. Concorreu para

uma vaga no Consulado de San

Sebastián, prestou provas e, claro

está, foi aprovada com excelên-

cia, o que lhe permitiu aceder ao

cargo de secretária do Cônsul.

Como a vida dá voltas e mais

voltas, a carreira da Manuela não

estagnou aí e foi transferida para

o Consulado de Bilbao, onde con-

tinuou a desempenhar as mesmas

funções de secretariado até 2007,

momento em que mais uma vez é

transferida de posto. Desta vez

para Barcelona, onde parece

que irá terminar a sua carreira.

No Consulado-Geral de Portu-

gal em Barcelona, o seu trabalho

é de atendimento ao público, fun-

ções que nunca tinha desempe-

nhado antes. Mas, como é uma

mulher bastante flexível e que

aprende depressa, rapidamente

se adaptou às novas funções.

De todas as suas experiências

guarda bons momentos, quer se-

jam de recordações associadas

à beleza das cidades por onde

passou, quer seja dos bons mo-

mentos de convívio e de amizade

que estreitou. Haveria muito mais

a contar sobre a pessoa extraor-

dinária que é a Manuela, mas

como é muito reservada, fica aqui

apenas um cheirinho do seu per-

curso e de como chegou até Bar-

celona para vos prestar um servi-

ço de excelência. E o mais impor-

tante é que esse atendimento é

sempre acompanhado da deli-

cadeza que tanto caracteriza esta

portuguesa!
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Day Dream: a criar momentos de sonho

PORTUGUESES POR CÁ...

Equipa Day Dream: Isabel, Elisa e Marta

“Todos nós, por vezes, sonha-

mos acordados. Suspendemos a

realidade chata e fazemos algo

que nos faz felizes naquele mo-

mento”. É desta forma que Elisa

nos explica o nome escolhido

para o projeto iniciado há uns

meses com mais duas amigas

portuguesas em Barcelona: o Day

Dream.

“A ideia do Day Dream surgiu,

porque todas gostamos de foto-

grafia e de captar fotografica-

mente os momentos importantes

das nossas vidas. Pensámos en-

tão que podíamos criar eventos

cuja animação se desenvolvesse

em torno da fotografia. Embora no

final fiquem as imagens, aquilo

que criamos durante o evento é

muito divertido, ou seja, acaba

por ser a animação da própria

festa, o que não era a ideia inici-

al. A ideia começou por ser um

pequeno momento da festa do

qual se guardavam as fotos. Ago-

ra é um grande momento que

por acaso dá fotos no final”, con-

ta-nos Marta.

Assim, o photo call ou, por ou-

tras palavras, o momento da ses-

são fotográfica é o ponto alto da

festa, mas o Day Dream é muito

mais do que isso.

Escolhido o tema,

é pensada toda

a decoração,

toda a parte grá-

fica e visual e

respetivos adere-

ços, que são cri-

ados de raiz

para o evento.

“Primeiro, vamos

ao local, para

vermos a melhor

solução para colocar o cenário.

Depois, pensamos na ideia, de-

senvolvemos os adereços e cria-

mos o cenário à medida de cada

cliente. Propomos as nossas idei-

as e, quando está tudo acorda-

do, avançamos. No dia da festa,

montamos tudo e fazemos a ses-

são fotográfica”, explica Isabel. A

Marta acrescenta, “além de ter

uma animação no momento, fica

uma recordação desse dia que

nunca mais se vai perder. Deve ser

visto como um dia especial com

um toque único.” Elisa reforça a

ideia: “As pessoas querem ter uma

memória fotográfica desse mo-

mento extraordinário e nós pro-

porcionamos isso na perfeição”.

Depois da festa, o serviço inclui

uma pen com as fotografias em

formato digital. Day Dream ofere-

ce também um leque de produ-

tos originais para mais tarde re-

cordar (tiras com fotos, álbum de

fotografias, e outras ideias que

vão surgindo caso a caso), tudo

pensado em conjunto com o cli-

ente.

Já fizeram comemorações

muito distintas: desde um baby

shower a uma despedida de sol-

teiro, passando por festas de ani-

versário e um evento de Natal

numa escola. Uma das últimas

festas, uma despedida de soltei-

ro, correu tão bem, que os noivos

compraram os acessórios e ain-

da encomendaram mais produ-

tos para o dia do sim. Os temas
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PORTUGUESES POR CÁ...

são variados e os materiais feitos

à medida para cada evento. Para

isso, é necessário um verdadeiro

trabalho de equipa: o jeito e

per fecionismo da Isabel, a

criatividade da Elisa, a habilida-

de fotográfica da Marta. “Como

cada uma tem as suas áreas, no

final faz um puzzle perfeito.”, diz-

nos a fotógrafa de serviço.

E, de facto, esta equipa que se

conheceu já aqui em Barcelona,

é composta por elementos com

uma formação e percursos profis-

sionais completamente diferen-

tes. Elisa já fez muitas coisas, da

licenciatura em Filosofia, ao cur-

so técnico de teatro passando

por projetos de educação artísti-

ca. É “uma criativa,

uma fazedora de idei-

as”,  e foi dela que

partiu o desafio para

as três avançarem

com o Day Dream. Isa-

bel é licenciada em

arquitetura, área em

que trabalhava em

Portugal até emigrar

para a Argentina e

depois Estados Uni-

dos, onde viveu até vir

para Barcelona. É

perfecionista e é ela quem con-

cebe a maior parte dos adere-

ços. Marta é da área de gestão

e está neste momento a frequen-

tar o seu segundo curso de foto-

grafia. É ela que se encarrega de

que todos fiquem bem na foto.

Um dos materiais de evento de Natal

Os adereços de uma das festas

Trabalhar nesta equipa é um

prazer que se vê de fora e a boa

disposição é contagiante. “Nós

gostamos de estar juntas”, diz

Elisa, logo secundada por Marta:

“A verdade é que isto nos realiza,

nos diverte imenso”, que lembra

o último evento: “O dia da festa

foi divertido, mas nós divertimo-

nos muito durante a preparação.”

E talvez seja esse prazer no traba-

lho que, além de aperfeiçoar a

obra, permite fazer preços aces-

síveis, bem abaixo do que se vê

por aí.

Dizia-nos a Elisa que “todos nós,

por vezes, sonhamos acorda-

dos.”. E não há dúvida de que

estas três portuguesas o fazem. O

melhor mesmo é que também são

capazes de nos levar com elas

neste Day Dreaming.
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site: http://daydream-bcn.weebly.com/

mail: daydreamphoto2@gmail.com

Elisa 620 536 253

Marta 662 160 048

Isabel 687 284 153



Cursos de Português em Barcelona

INICIATIVAS E EVENTOS

Noites culturais portuguesas em Barcelona

Nível Inicial 350€
4 de julho  > 29 de julho

60 horas

De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 13h

Local dos cursos: Barcelona

Consulado Geral de Portugal em Barcelona

Ronda de Sant Pere, núm. 7, 1º

 Nos dias 9 e 30 de junho, o es-

paço ARTTE e o Consulado-Geral

organizarão duas noites culturais

em que se procurará recriar uma

“Casa de Fados”.

No dia 9, atuará a fadista Ma-

ria Ana Bobone (que cantará al-

guns fados ao piano e outros

acompanhada de um trio de gui-

tarras).

O Centro de Língua Portuguesa / Instituto Camões

de Barcelona irá oferecer, durante o mês de julho, o

I Curso Intensivo de Língua Portuguesa – Nível

inicial (A1.1) - 60 horas

Sendo este um nível inicial, não se exigem co-

nhecimentos de português. Ao longo do curso, o es-

tudante irá aprender a expressar necessidades bá-

sicas, assim como a compreender e a utilizar ex-

pressões quotidianas de uso frequente, destinadas

a satisfazer necessidades de tipo imediato.

Já no dia 30 será possível as-

sistir com à atuação do grupo

Fado Violado, projeto que mistu-

ra o Fado com sonoridades

flamencas.

Neste momento, está também

a ser averiguada a hipótese de o

espaço ARTTE oferecer uma

ementa portuguesa, que seria pre-

parada por um chef luso.
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EVENTOS E INCIATIVAS

Entrega dos prémios FAD em junho

No próximo dia 8 de junho, terá

lugar a terceira edição dos

Prémios FAD, que  pretendem

galardoar projetos arquitetónicos

delineados em Espanha e Portu-

gal e concretizados em qualquer

parte do planeta. A presente

convocatória selecionou projetos

finalizados entre 2013 e 2015,

com o objetivo de abarcar um

grande número de obras.

Este ano estão nomeadas vári-

as obras de arquitetos portugue-

ses, das quais destacamos o Mu-

seu Nacional de Coches de Lis-

boa e o Teatro-Auditório de Llinars

del Vallès, da autoria de Álvaro

Siza Vieira.

Convém salientar que Portugal

ganhou o prémios nas duas últi-

mas edições.

Teatro-Auditório de Llinars del Vallès

A Filmoteca da Catalunha iniciará o ciclo de

cinema dedicado ao cineasta português Pedro

Costa, com a estreia do seu filme: “Cavalo Dinhei-

ro”. Este já lhe valeu o prémio de melhor   diretor

na última edição do Festival de Locarno, e está

ligado ao universo de outro de “Ossos”, a primeira

longa metragem rodada no bairro lisboeta da

Fontainhas.

Se quiser ver filmes portugueses em Barcelona,

terá essa oportunidade entre os dias 17 e 24 de

junho.

 Filmoteca da Catalunha apresenta filmes portugueses em junho

Para mais informações, consulte a respetiva

página de internet da Filmoteca da Catalunha,

disponível em http://www.filmoteca.cat/web/

programacio/cicles/una-visita-pedro-costa.
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NOTÍCIAS

José Luís Peixoto e Fernando Pinto Amaral em Barcelona

No âmbito do Festival Interna-

cional de Poesia de Barcelona, os

poetas portugueses José Luís Pei-

xoto e Fernando Pinto do Amaral

conversaram, no passado dia 10

de maio, pelas 19h, sobre a sua

relação com a poesia e sobre o

ofício de poeta com o professor

da UAB, Jordi Cerdà.

No final do ato, foram decla-

mados poemas de ambos os au-

tores.

Este importante evento para a

divulgação da língua portuguesa

teve lugar na Biblioteca Guinardó

- Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-

80) e contou com o apoio do Con-

sulado Geral de Portugal em Bar-

celona e do Instituto Camões de

Barcelona.

O escritor português José Luís

Peixoto participou numa tertú-

lia promovida pela Caravela

Gourmet, no passado dia 9 de

maio, pelas 20h. Um concerto

acústico de Jorge da Rocha e

a leitura de poesia e excertos

de livros do autor foram o ponto

de partida para um encontro

em que o público pôde trocar

ideias e impressões com o escri-

tor.

Caravela Gourmet recebeu a visita de José Luís Peixoto
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À DESCOBERTA DE BARCELONA
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Parc del Laberint d’Horta

*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.

* Por Maria Cruz

Parque do Labirinto da Horta

Nos arredores de Barcelona,

longe da confusão, é possível

passear por um parque agradá-

vel que tem algo muito curioso:

um labirinto. O Parque do Labirin-

to da Horta é um jardim muito

grande e tranquilo para dar um

passeio numa manhã ou tarde

soalheira. Aproximam-se os dias

cheios de sol, mas não excessi-

vamente quentes que nos permi-

tem apreciar melhor estes passei-

os. No entanto, mesmo com ca-

lor, este parque é aconselhável

porque está coberto de árvores

que nos dão o prazer de passear

por sítios com sombra e uma sua-

ve brisa.

O parque do

Labirinto da Horta

é um ótimo lugar

para fugir à confu-

são do dia-a-dia. É

um sítio muito ro-

mântico para os

casais e ao mes-

mo tempo muito

familiar. Para além

do jardim, da pequena cascata

e do lago há um pequeno labi-

rinto mesmo no centro. Aqui, po-

demos saborear um grande di-

vertimento, dar umas gargalha-

das, enquanto se procura a saí-

da ou se fica a observar de cima

quem o percorre também.

Apesar de estar fora do centro

de Barcelona, o parque é aces-

sível através do metro: linha ver-

de (L3), o nome da paragem é

Mundet. Existem autocarros

diretos dependendo do sítio de

partida, basta fazer uma peque-

na pesquisa na internet.

As entradas para o parque são

gratuitas desde o início de mar-

ço até ao dia 30 de junho, por-

que neste período normalmente

há obras de manutenção. Nos

restantes dias do ano, paga-se a

entrada, mas é algo simbólico.

Eu recomendo esta “fugida”

ao Parque do Labirinto da Horta

a todos os que vivem em Barce-

lona ou estão de visita. Vale mes-

mo muito a pena!

Parque do Labirinto da Horta

Fotos cedidas pela autora
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Consulado Geral de Portugal em Barcelona

Contactos

Telefone 1: 

(003.493) 318. 81.50

Telefone 2: 

(003.493) 318. 81.54

Fax: (003.493) 318. 59.12

Email: consulado.barcelona@mne.pt

Endereço:

Ronda San Pedro, nº 7 - 1º 1ª

08010 Barcelona

Horário de Atendimento:

De 2.ª a 6.ª feira, das 9h às 14:30

Coordenação: Paulo Teles da Gama. Edição: Marina Magalhães. Redação: Eduardo

Botelho, Marina Magalhães e  Paulo Teles da Gama. Assessoria de Coordenação: Myriam

Menètrat. Colaboração: Ana Serrano e Maria Cruz

E-mail: bcnemportugues@gmail.com
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