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saber o que escrever.

p. 2

p. 9

BARCELONA EM PORTUGUÊS
Newsletter mensal para os
portugueses a residir em
Barcelona

Nesta edição:

Editorial
_____________________________
O Consulado por dentro
______________________________
Portugueses por cá
_________________________________
Iniciativas e Eventos
________________________________
Notícias
_____________________________
À descoberta de Barcelona
_____________________________
Festas e Tradições
_____________________________
Informação útil
______________________________

N.º 9 – Ano I – março de 2016

BARCELONA

PORTUGUÊS
em

EDITORIAL PORTUGUESES POR CÁ

pp. 4-5

p. 7

BIBLIOTECA DE BORDO

MUSEU DAS ILUSÕES

Este mês fomos conhecer a

Maria João Trigo, proprietária do

Nata Lisboa em Barcelona, que

nos recebeu com o maior carinho

e com um sotaque enternecedor

do norte de Portugal.

Uma das minhas últimas des-

cobertas foi um museu onde a arte

está representada de uma ma-

neira muito divertida e interativa.

O museu das ilusões abriu em

maio de 2015 e é o primeiro a

chegar à Europa desde a Rússia.

Batizada de “Biblioteca de Bor-

do”, esta biblioteca comunitária

para intercâmbio de livros em por-

tuguês assentou arraiais na

Caravela Gourmet (C/ Manso, 13),

nascida de uma parceria com o

Consulado Geral de Portugal em

Barcelona.
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Editorial

Paulo Teles da Gama
(Cônsul-Geral de Portugal

em Barcelona)

Paulo Teles da Gama

Todos os meses sem exceção me

pedem para escrever algo para o

Editorial da Newsletter. E todos os

meses, invariavelmente, fico sem

saber o que escrever. Só que, como

quase sempre este meu texto é

aquele que finaliza a edição desta

publicação, acabo por ser altamen-

te pressionado e escrevo à pressa e

sem grande margem para reflexões.

Espero que o método funcione…

Posto isto, e porque muitas vezes

mo perguntam, desta vez decidi

empreender uma dura e complica-

da tarefa que é a de explicar sucin-

tamente “o que faz um cônsul???”.

(Onde me fui eu meter???).

Comecemos pelas generalida-

des: o Cônsul representa o seu país

numa localidade estrangeira e pe-

rante as suas autoridades. Por outro

lado, o Cônsul é também o respon-

sável pela proteção dos interesses

dos indivíduos e empresas nacionais

na região onde está acreditado.

Mas, perguntar-me-ão vocês,

como é que isso se processa na prá-

tica? No primeiro caso, de represen-

tação, o Cônsul, ou o diplomata,

assume muitas vezes o papel de

negociador de tratados, memoran-

dos de entendimento, protocolos,

todo o tipo de documentos legais

que, mais tarde, se espera venham

a facilitar a vida dos cidadãos de

ambos os países. Dou como exem-

plo prático as Convenções para evi-

tar a Dupla Tributação que servem

para que um cidadão que trabalhe

num país estrangeiro não tenha de

pagar os impostos duas vezes.

No apoio aos nossos compatriotas,

a lista é extensa: no fundo, o Cônsul

é o responsável pela emissão de

documentos de identidade e de vi-

agem, pode agir como notário e ofi-

cial de registo civil (emitindo certi-

dões, lavrando procurações, cele-

brando casamentos, etc.), servir de

ligação entre as autoridades judici-

ais de ambos os países ou, até, pres-

tar apoio aos portugueses detidos no

estrangeiro ou dar assistência à na-

vegação marítima portuguesa.

Mas, para além de todo este

lado burocrático, os cônsules devem

também promover a difusão da cul-

tura e da língua portuguesas no es-

trangeiro, fomentar as relações eco-

nómicas entre os estados, apoiar as

empresas e dinamizar o turismo.

No meio disto tudo, ainda temos

de informar Portugal – e o Ministério

dos Negócios Estrangeiros em parti-

cular – sobre o que de significativo

se passa no local onde estamos

acreditados. No caso da Catalunha,

como imaginam, dá um enorme tra-

balho…

Enfim, espero ter conseguido es-

clarecer-vos nesta forma rápida e

talvez demasiado simplista. No en-

tanto, não queria terminar sem real-

çar uma função, não escrita, que,

para mim, é fundamental. Acho que

um Cônsul tem a obrigação de se

tornar próximo dos seus compatrio-

tas, de ouvir as suas queixas, de

saber das suas experiências e de

compreender os seus anseios. Só

assim será capaz de melhorar os

serviços prestados. E foi por isso

que idealizei esta Newsletter é por

isso que tenho a minha porta per-

manentemente aberta.
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O CONSULADO POR DENTRO

Conhecendo... o informático Javier Sánchez

Javier Sánchez

(Informático do Consulado-Geral de Portugal em Barcelona)

Quem vem ao Consulado tratar

do cartão do cidadão ou de qual-

quer outro assunto e é atendido pelo

Javier nem lhe passa pela cabeça

que ele é o informático que resolve

todas as complicações que surgem

nos nossos computadores. Sempre

que as máquinas nos dão dores de

cabeça, é a ele que recorremos:

“Oh Javi, o teclado do meu pc não

funciona!”, “Ó Javi, estou sem

internet”, e lá vem ele acudir ao

nosso problema.

Natural de Barcelona, filho de pai

puertollanero e de mãe andaluza,

este espanhol ao serviço da comu-

nidade portuguesa já se sente um

verdadeiro português, tendo pedi-

do a nacionalidade portuguesa por

serviços prestados à pátria.

Começou a trabalhar no Consu-

lado no dia 1 de fevereiro de 1997,

como técnico de informática, mas

rapidamente alargou as suas fun-

ções para tudo o que são questões

consulares. A verdade é que quan-

do o Javier chegou ao Consulado só

havia máquinas de escrever e foi ele

quem iniciou o processo de

informatização. Aliás, no momento

da redação desta pequena cróni-

ca, ele encontra-se a substituir o sis-

tema informático do Consulado, tra-

balho que tem

sido muito elogi-

ado por todos!

Mas o mais

engraçado da

história sobre a

sua vinda para o

Consulado pren-

de-se com o fac-

to de, quando

foi à entrevista

de emprego,

so de mergulhador profissional. E foi

CAMPEÃO DE JUDO DA CATALUNHA,

quando tinha 15 anos.

Claramente uma pessoa muito

reservada no que diz respeito à sua

vida pessoal, podemos adiantar que

é casado com a Raquel, uma gale-

ga loira de olhos azuis por quem con-

tinua apaixonado até aos dias de

hoje e de quem tem uma filha, a

Ariadna! Como ele diz, a Ariadna foi

a melhor lotaria que lhe podia ter

saído, uma vez que nasceu a 22 de

dezembro, dia do sorteio do El Gor-

do! Nos próximos meses a família vai

crescer, pois vai ser novamente pai,

desta vez de um menino. Aproveita-

mos, assim, esta edição da

Newsletter para o congratular.

pensar que tinha de mudar toda a

sua vida para Portugal e estava

determinadíssimo em ir à descober-

ta do nosso cantinho Lusitano. Para

mal dos seus pecados, a posição ofe-

recida era ao serviço do Estado Por-

tuguês, mas em Barcelona, onde

permanece até hoje!

No seu trabalho, o Javier conside-

ra-se um funcionário com uma vo-

cação de serviço muito elevada e

quando atende os utentes que vêm

com problemas, só fica satisfeito

quando eles saem daqui com solu-

ções e não com mais problemas.

Amante do desporto e da natu-

reza, o Javier pratica BTT com fre-

quência e tem uma equipa patroci-

nada pela empresa farmacêutica

Bayer. Mas não se fica por aqui! Ado-

ra mergulhar, sendo detentor do cur- Por Ana Serrano
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PORTUGUESES POR CÁ...

Maria João Trigo

Este mês fomos conhecer a

Maria João Trigo, que nos rece-

beu com o maior carinho e com

um sotaque enternecedor do nor-

te de Portugal. Proprietária do

Nata Lisboa, na Carrer Mallorca

(e uma perdição para qualquer

bom português!), contou-nos

como veio parar a Barcelona e as

voltas que a sua vida deu até che-

gar aqui!

Mudou-se de malas e baga-

gens completamente sozinha há

3 anos e, atualmente, vive com o

Toninho, um gato catalão que

adotou, mas que já é quase tão

português quanto ela!

Nasceu em Amarante, onde

viveu até ir estudar Arquitetura

Paisagística na Universidade de

Trás-os-Montes e Alto Douro, em

Vila Real. Foi a infância ligada à

natureza que a levou a licenciar-

-se nesta área, tendo-nos conta-

do que cresceu no meio de um

parque florestal. O seu avô, guar-

da-florestal, e o seu pai, respon-

sável pela Serra do Marão, onde

passava todas as suas férias de

verão, acabaram por fomentar a

sua paixão pela natureza e mol-

dar o seu percurso profissional.

Após terminar a licenciatura,

trabalhou em Arquitetura

Paisagística, tendo sido bem su-

cedida. Teve tanto sucesso que

podemos aqui revelar que a Ma-

ria João tinha uma rubrica sobre

esta área no Porto Canal! Não po-

demos é revelar o nome, pois é

uma pessoa muito reservada e

envergonhada. Contou-nos nun-

ca ter visto um único episódio do

programa, do qual era a prota-

gonista.

Mas houve um momento na

sua vida em que teve de optar e,

por questões pessoais, mudou a

sua vida para o Dubai. O projeto

inicial era trabalhar na sua área

de formação, mas numa socie-

dade em que as mulheres não

são bem vistas no mercado do

trabalho e em que a Arquitetura

Paisagista é considerada uma

profissão de homens, apenas

conseguiu trabalhar numa loja de

roupa.

Durante a sua permanência no

Dubai, decidiu que queria abrir o

seu próprio negócio e que teria de

envolver pastéis de nata. Após

muita pesquisa, descobriu o Nata

Lisboa, cuja equipa, constituída

por conceituados profissionais,

desenvolveu uma receita, para

que o pastel de nata pudesse pre-

servar todas as suas deliciosas
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PORTUGUESES POR CÁ...

características em qualquer par-

te do mundo! Este conceito de

“nata para o mundo”, era então

perfeito para implementar no ou-

tro lado do planeta.

Após uma prospeção de mer-

cado, rapidamente se aperce-

beu de que seria impossível abrir

um Nata Lisboa nos Emirados Ára-

bes e passou para a segunda

opção: Viena! Mas, quando co-

meçou a pensar que teria de

atender os clientes e dizer quan-

to custava um pastel nata em

austríaco, tudo se começou a

complicar na sua cabeça e tam-

bém desistiu da ideia!

E como surgiu Barcelona, per-

guntam vocês? Fez-se luz na ca-

beça da Maria João ao recordar-

-se de que, no final da sua licen-

ciatura, tinha viajado até cá e ti-

nha adorado a cidade, quer ao

nível arquitetónico, quer ao nível

do estilo de vida! A barreira da lín-

gua era fácil de ultrapassar e a

cidade era similar à sua cidade

preferida em Portugal, o Porto. A

partir daí, foi só pôr mãos à obra.

Partiu dos Emirados Árabes

para Portugal, comprou os direi-

tos para poder abrir o franchising

e, em 4 meses, abriu aquele que

foi o primeiro Nata Lisboa fora de

Portugal. Recorda-se que sentiu

alguma dificuldade inicial e que

se viu desamparada, mas arrega-

çou as mangas, não se deixou

vencer e fez tudo sozinha, desde

burocracias até à procura do es-

paço.

Neste momento, o pastel de

nata já faz imenso furor entre os

catalães, mas também se recor-

da com um sorriso na cara, que

no início as pessoas entravam

Nata Lisboa, Carrer Mallorca, 277 - Barcelona

com um ar curioso e

pensavam: “Quem

é esta tolinha que

não vende pão

com tomate, nem

vende tortilha? O

que está aqui a fa-

zer?” Mas essa é

uma dificuldade já

ultrapassada e,

atualmente, sente-

-se completamente acarinhada

pelos seus clientes, sejam eles es-

panhóis ou portugueses.

Mas nem só de pastéis de nata

vive a cafetaria da Maria João!

Muito pelo contrário, tem tudo

aquilo que um português mais

gosta: bolinhos de bacalhau,

empadas, bacalhau à brás, arroz

de pato, entre muitas outras delí-

cias, como o café Delta!

Prefere não falar da saudade

e garante que um dia há de reto-

mar a sua vida em Portugal, para

poder sentir o cheiro a mar e o

cheiro da Serra do Marão todos

os dias do ano! Até lá vai apro-

veitando aquilo que Barcelona lhe

dá de melhor e que Amarante e

o Dubai nunca lhe proporciona-

ram: liberdade. Aqui sente o que

é ser livre, não é filha de alguém,

não é namorada de alguém, é

apenas a Maria João, livre de

qualquer preconceito.

Por Ana Serrano

Pastéis de nata em Barcelona
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Como avançamos na última edição, irão ter iní-

cio no final de março os cursos de língua portugue-

sa, organizados pelo Centro de Língua Portuguesa

do Instituto Camões de Barcelona. Neste semestre,

há apenas dois níveis: Elementar II e Intermédio II.

Os cursos continuam a ter uma carga letiva de

50 horas (25 aulas de 2 horas). Com os conheci-

mentos adquiridos nos cursos elementar II e intermé-

dio II, os alunos poderão propor-se à realização do

exame CAPLE do nível correspondente: CIPLE – Cer-

tificado Inicial de Português Língua Estrangeira (ní-

vel A2) e DIPLE – Diploma Intermédio de Português

Língua Estrangeira (nível B1), respetivamente.

Os interessados em frequentar as aulas dos refe-

ridos cursos que não tenham feito cursos desta insti-

tuição anteriormente (ou que os tenham feito há mais

de um ano) terão de realizar uma prova de nível

obrigatória. Para mais informações, deverão con-

sultar http://institutocamoesbarcelona.blogspot.com.

As aulas terão lugar nas instalações do Centre

d’Estudis Catalunya - CEDESCA, que se situam na

Carrer Pelai 42 - 2.º andar, muito perto da Plaça de

Catalunya.

Elementar II 300€
30 de março > 29 de junho 2016         50 horas

Segundas e quartas, das 18:30 às 20:30

Intermédio II 300€
31 de março > 28 de junho 2016         50 horas

Terças e quintas, das 19h00 às 21h00

Com o apoio da AICEP Portugal Global e da Câ-

mara Hispano Portuguesa, a Belzuz Abogados SLP

promove dois seminários, que se realizarão em

Madrid, no dia 13 de abril de 2016, e em Barcelo-

na, no dia 20 de abril de 2016. O tema será

“Derecho laboral Portugués, fiscalidad asociada y

su comparativa con el Derecho Español - Aplicación

del Régimen de Residentes no Habituales a directivos

extranjeros”.

Em Barcelona, a iniciativa terá lugar no Hotel

Meliá Sarrià, Av. Sarrià, 50, entre as 9h e as 13:30.

Os interessados deverão confirmar a sua presen-

ça com a maior brevidade possível via e-mail

(madrid@belzuz.com) ou telefone (+34 915 625

076), uma vez que os lugares são limitados.
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Já está em funcionamento a “Biblioteca de Bordo”

Batizada de “Biblioteca de Bordo”, esta bibliote-

ca comunitária para intercâmbio de livros em por-

tuguês assentou arraiais na Caravela Gourmet (C/

Manso, 13), nascida de uma parceria com o Con-

sulado Geral de Portugal em Barcelona.

É de destacar a secção da lite-

ratura infantil, que está bastante

completa, com vários livros muito cu-

riosos e interessantes de autores

prestigiados como Alice Vieira ou

António Torrado. Esta será, assim,

uma iniciativa interessante para

mães e pais portugueses residentes

em Barcelona e arredores, que quei-

ram que os filhos cresçam ligados à

língua portuguesa.

Para os interessados, apresenta-

mos, de seguida, as regras de utili-

zação desta original biblioteca:
O espaço na Caravela Gourmet

Depois de algumas generosas doa-

ções, a biblioteca dispõe, neste mo-

mento, de 426 livros, que se encontram

divididos em diferentes categorias: Au-

tores de língua portuguesa; Autores Tra-

duzidos; Ciências; Infantil e Juvenil.

Para além de ter a oportunidade de

trocar livros, também pode ir à Caravela

Gourmet e sentar-se a ler

tranquilamente, enquanto saboreia um

petisco ou uma bebida de origem por-

tuguesa.

Os livros que já estão disponíveis

1. DEIXE UM LIVRO na cesta de livros.

2. LEVE UM LIVRO à sua escolha das prateleiras.

3. PREENCHA A FICHA DE LEITURA e entregue no

balcão.

Quando tiver terminado a leitura do livro, pode

voltar à Biblioteca e escolher outra obra.
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No dia 8 de março, às 19h00, teve lugar no

CaixaForum em Barcelona a palestra performativa

“Conversaciones ficticias”, a cargo de Ignasi

Duarte, criador cénico, e Gonçalo Tavares, escri-

tor, considerado um dos melhores da sua gera-

ção e que recebeu em França o Prémio de Me-

lhor Livro Estrangeiro.

Esta conferência faz parte do ciclo relaciona-

do com a exposição El peso de un gesto.

 “Conversaciones ficticias” com Gonçalo Tavares

No próximo dia 10 de Abril, às 19h00, o

cantautor português José Afonso atuará em Bar-

celona. O concerto terá lugar no C.A.T Centre

Artesà Tradicionàrius, na Plaça Anna Frank, s/n,

em Barcelona.

João Afonso apresentará o seu último traba-

lho, “Sangue Bom”, onde junta a sua música às

palavras de José Eduardo Agualusa e Mia

Couto. Os três autores, dois escritores e um

cantautor, juntaram-se para criar um conjunto

de canções sobre a amizade, a fraternidade e

o amor.

O preço dos bilhetes é de 15€, mas, se com-

prarem antecipadamente ficam por 12€.

O português João Afonso apresenta o disco“Sangue Bom” em Barcelona
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Museu das Ilusões

*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

Fotos cedidas pela autora

Em Barcelona, respira-se arte

nas ruas, nas pessoas, nos prédi-

os, nos jardins, basicamente em

todo lado! A mentalidade aber-

ta e artística desta cidade faz

com que possamos apreciar em

qualquer parte algo fora do co-

mum, que merece ser recordado

por uma ou várias fotografias.

Uma das minhas últimas des-

cobertas foi um museu onde a

arte está representada de uma

maneira muito divertida e

interativa. O museu das ilusões

abriu em maio de 2015 e é o pri-

meiro a chegar à Europa desde

a Rússia. Situa-se muito perto das

famosas ramblas, no bairro do

Raval, na Carrer Pintor Fortuny, n.º

17 e está aberto de segunda a

domingo, das 11h às 23h. Com

este horário tão flexível, é muito

fácil arranjar um tempinho para

descomprimir e tirar umas belas

fotografias!

Este museu

expõe ilusões

óticas e jogos

visuais, que

nos permitem

interagir com o

“quadro” gi-

gante pintado

em cada pa-

rede. É um sítio

uma página na internet

que nos permite matar a

curiosidade e ver mais ex-

posições (http:/best

museum.net/).

Na minha opinião, é in-

dispensável levar uma

boa câmara fotográfica e

para pequenos e graúdos, que

proporcionará momentos muito

engraçados e umas fotografias

fantásticas. Neste museu, é possí-

vel estarmos na Sagrada Família

e, de repente, já estarmos a lutar

contra o Darth Vader ou, então, a

dançar flamenco ao som de gui-

tarras clássicas. Também pode-

mos estar no centro de uma inva-

são de zombies ou sentados na

casa de banho com o Obama e

a Merkel. Estes são apenas alguns

exemplos da criatividade encon-

trada no museu das ilusões. Existe

ir acompanhado. Apesar de os

funcionários se disponibilizarem

para tirar as fotografias, caso não

vamos acompanhados, nunca

teremos o mesmo à-vontade se

for alguém que não nos é conhe-

cido. Neste museu, passam-se

duas horas bem aproveitadas.

Recomendo ir num horário em

que possivelmente esteja pouca

gente para evitar muito movimen-

to e confusão, como, por exem-

plo, ao final da tarde a meio da

semana, se possível. O preço de

entrada é de 10€, no entanto,

agora estão a fazer um desconto

de 50% até ao final de março.

É bom constatar que Barcelo-

na não para de me surpreender

e está sempre a inovar, trazendo

mais arte e cultura à cidade.
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FESTAS E TRADIÇÕES

A “mona de Pascua”

A “mona de Pascua” é um bolo

típico de regiões como a

Catalunha, Baleares, Valência ou

Múrcia. Feita de farinha, ovo e

açúcar, a sua confeção exige

muita paciência, já que é neces-

sário repousar mais de uma hora

antes de ir ao forno. Nas referidas

zonas de Espanha, é um bolo de

Páscoa, símbolo da Quaresma e

do fim do jejum deste período.

O nome parece estar relacio-

nado com o termo árabe

“munna”, que significa “provisão

de boca” e que designava o ali-

mento doce oferecido pelos mu-

çulmanos aos senhores.

Segundo a tradição católica,

o padrinho de batismo ou o avô

oferece ao afilhado/neto, no Do-

mingo de Páscoa, depois da mis-

sa, um bolo que deve ter tantos

ovos cozidos quantos os anos da

criança. Esta oferta faz-se até fa-

zer a primeira comunhão ou até

aos 12 anos. Na Segunda-feira de

Páscoa, que é feriado, a família

junta-se para comer a “mona”,

normalmente à hora da sobreme-

sa ou do lanche.

Ao longo dos tempos, a

“mona” foi sofrendo alterações.

Na Catalunha, por exemplo, este

bolo de Páscoa evoluiu de forma

diferentes das outras comunida-

des. Inicialmente, começaram por

substituir o ovo de galinha por um

de chocolate e, mais tarde, este

ovo de chocolate que se coloca-

va em cima da “mona” foi adqui-

rindo outras formas, como um

pintainho, um anão, uma casinha,

etc. O chocolate tornou-se, assim,

o elemento princi-

pal deste bolo e os

pasteleiros conver-

teram-se em verda-

deiros artistas ao

esculpir figuras

cada vez mais cri-

ativas e divertidas

para as “monas”.

É por isso que

uns dias antes da

Semana Santa, as

montras das pas-

telarias da

Catalunha se en-

chem de autênti-

cas obras de arte

deliciosas e origi-

nais, extremamen-

te complexas e

pensadas ao míni-

mo detalhe. Além das figuras ha-

bituais como ovos, peixes, co-

elhos, casinhas, pintainhos ou

anões, é possível encontrar perso-

nagens da Disney (nos últimos

anos, a moda tem sido as figuras

do filme Frozen) ou personalidades

da atualidade, como os jogado-

res do Barcelona, sendo os mais

procurados agora Messi ou

Neymar.

A “mona de Pascua” tradicional

Uma “mona de Pascua” moderna, com a figura de Messi
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