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Nota Introdutória
O ano de 2018 fica desde logo marcado pelas eleições para os Orgãos Sociais do
Clube Galp – Núcleo Centro que o irão representar no triénio de 2018 a 2020. Esta
nova Direcção do Clube apresenta uma mescla de juventude com a entrada de novos
elementos que obviamente acrescentam dinamismo e inovação, com experiência,
que assegura a sustentabilidade dos valores da instituição e o tão importante
conhecimento de toda a envolvente do Clube Galp – Núcleo Centro.

Durante o ano de 2018 a participação nas mais de 200 iniciativas culturais, recreativas,
desportivas e sociais promovidas e organizadas pelo Clube Galp – Núcleo Centro
esteve em linha com o ano de 2017, o que demosntra a vitalidade enérgica própria
das organizações de grande dimensão e com décadas de existência.

As propostas de iniciativas levadas a cabo pelo Clube Galp – Núcleo Centro são
transgeracionais, sendo que se destinam ao público mais jovem: desde os concertos
e teatros para bebés, às colónias de férias para as crianças e os adolescentes, aos
espectáculos culturais para a família como um todo e aos tradicionais almoços de
Aniversário ou de São Martinho que têm uma grande aceitação pelo público mais
sénior.

A variedade das propostas apresentadas semana após semana, ou em certos
momentos, dia após dia, geram em milhares de pessoas um entusiasmo que
enriquecem de forma grandiosa o potencial do Clube Galp – Núcleo Centro, e o
exponenciam para um cada vez maior crescimento sustentado.

www.clubegalpenergia.com

5

O desporto esteve também sempre presente. Mantivemos realidades históricas
como o Passeio Motard, o Torneio de Futsal ou a participação no Campeonato de
futebol de 11 do INATEL. Desenvolvemos novas realidades, de entre as quais
destacamos o crescimento das atividades associadas ao BTT.

De realçar também a crescente preocupação com as questões de solidariedade social
cada vez mais prementes no mundo que nos rodeia.

Para além das habituais recolhas de roupas e afins; das saídas de rua para levar
alimentação aos mais carenciados que habitam um pouco por todo o lado na nossa
Capital, desenvolvemos a participação em eventos de solidariedade propostos por
parceiros de longa data;.

Neste ano de 2018 acompanhamos de muito perto, através de apoio logístico, toda a
dinâmica desenvolvida pelo Grupo Galp na reflorestação do nosso país após os
trágicos acontecimentos de outubro de 2017, dando assim não só um colorido
diferente ao nosso Portugal mas também garantindo uma melhoria no ambiente e
consequente assegurando a sustentabilidade para as gerações vindouras.

Para finalizar um destaque para a manutenção do rigor financeiro na gestão do Clube
Galp – Núcleo Centro.

É neste contexto que continuaremos a trabalhar no sentido de proporcionar
atividades de qualidade aos nossos Associados.

E é esta realidade que este Relatório evidencia.
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Pelouro Desportivo
O Pelouro Desportivo é, de há muitas décadas a esta parte, um dos esteios das
atividades desenvolvidas em cada ano pelo Clube Galp – Núcleo Centro.

Quem não se lembra dos torneios intra-petrolíferas dos anos sessenta e setenta, ou
dos torneios de futebol júnior que ao Complexo da Bobadela trouxeram clubes da
primeira linha do futebol nacional e europeu. Ou das décadas de salutar confronto,
no escalão de veteranos de futebol de onze, com os nossos amigos da Freiria.

É do correto balanceamento entre a promoção da sua história, do que é a realidade
desportiva atual do Clube Galp – Núcleo Centro com a presença em mais de uma
dezena de modalidades e da inovação necessária para garantir a sustentabilidade do
Clube, que nos orgulhamos do que foi o ano de 2018.

Em particular no que ao Pelouro Desportivo diz respeito, consideramos importante
destacar:

IV Manhã Desportiva
Pelo quarto ano consecutivo, realizou-se uma vez mais, a atividade que junta mais de
uma centena de participantes sob o pretexto da prática desportiva e do convívio.

www.clubegalpenergia.com

7

O programa previa a participação de várias modalidades: por exemplo, do futsal ao
futebol de onze e ao BTT.

Os nossos Associados, familiares e amigos puderam participar numa prova de BTT,
numa caminhada ou uma partida de ténis. Houve, ainda lugar, a dois torneios de
futebol 11 (veteranos) e futsal, com a participação de atletas do Clube Galp e de
equipas convidadas.

Trata-se de um evento muito do agrado dos nossos Associados, familiares e amigos,
juntando várias faixas etárias, em que todos fazem questão de em cada ano
marcarem a sua presença.
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Pesca Desportiva
Campeonato Nacional da 2ª Divisão

Durante o ano de 2018, teve lugar mais uma participação do Clube Galp – Núcleo
Centro no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Pesca Desportiva.

De salientar, a participação dignificante dos atletas da nossa delegação, numa prova
organizada e promovida pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, o que
desde logo demonstra o relevo da competição em causa.

Pesca Desportiva
Almoço de Entrega de Prémios
Campeonato Interno de Pesca Desportiva 2017

Depois de uma época em que a participação do Clube Galp apresenta um saldo de
resultados bastante positivo, para encerramento da época de 2017 foi efetuado um
almoço convívio com a respetiva entrega de prémios referente ao Campeonato
Interno referente a esse ano, disputadíssimo, ficando os lugares de pódio definidos
apenas na última prova.

O convívio foi realizado na Bobadela, e o almoço foi uma excelente paella
confecionada pelo Pedro Reyes, um já conhecido mestre na confeição deste prato.

Tratou-se de mais um dia onde imperou a boa disposição e a entrega dos prémios foi
efetuada, após o repasto, pela Direção do Clube Galp - Núcleo Centro.
www.clubegalpenergia.com

9

Pesca Desportiva
Campeonato Interno de Pesca Desportiva 2018

Realizaram-se, conforme tradição do Núcleo Centro do Clube Galp, quatro provas do
calendário referente ao Campeonato Interno de Pesca Desportiva 2018.

As provas tiveram lugar na Ribeira de Raia – Cabeção, Santa Margarida do Sado,
Mora e na Barragem do Maranhão.

Foi notório o entusiasmo e o convívio entre os participantes, que lutavam pelo
Campeonato Regional Interno e, simultaneamente, pela passagem à Final Nacional,
que, no ano de 2018, se realizou em Santa Margarida do Sado e que contou com a
organização do Núcleo Sul do Clube Galp.

Pesca Desportiva
Final Nacional de Pesca Desportiva
Mais uma Final Nacional de Pesca Desportiva, a prova rainha, no que a esta
modalidade diz respeito, do Clube Galp, que no ano de 2018, contou com a excelente
organização do Núcleo Sul.

A prova, realizada no dia 8 de setembro, ocorreu na Pista de Pesca de Santa
Margarida do Sado, no Baixo Alentejo, contou com vários participantes do universo
do Clube Galp, onde os representantes do Núcleo Centro tiveram uma performance
somente ao alcance de profissionais.
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Pesca de Mar Embarcada
Trata-se de uma modalidade que se tem vindo a enraizar no plano anual de atividades
do Clube Galp – Núcleo Centro, contando com uma diversidade de variantes
específicas, nomeadamente, pescados em vários locais: em Sesimbra, Douradas ao
largo do Cabo Espichel e Corvinas no Tejo.

Sendo uma variedade de provas que é muito do agrado dos nossos Associados,
familiares e amigos, a tentativa vai sempre no sentido da promoção da prática da
modalidade ao longo de todo o ano, tendo sempre em linha de conta as condições
climatéricas das datas em que as mesmas se realizam.

BTT
Uma modalidade que tem vindo a crescer junto dos Associados do Clube Galp –
Núcleo centro e dos aficionados da BTT, que contou, na totalidade dos eventos
proporcionados em 2018, com a inscrição de cerca de 90 participantes.

Durante o ano de 2018, os passeios, tiveram como pano de fundo localidades como
Sintra e Setúbal (Arrábida e o Estuário do Sado) e levaram os nossos Associados,
familiares e amigos a caminhos de entre o Porto a Santiago de Compostela, e entre
Silveira, Santa Cruz e a Ericeira (Rota do Ocidente).

www.clubegalpenergia.com
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9ª Edição do World Bike Tour
A Direção do Clube Galp – Núcleo Centro desafiou uma vez mais os seus Associados,
familiares e amigos a participarem numa atrativa atividade desportiva.

O World Bike Tour (WBT) é um projeto mundial que promove a atividade física, mas
também o apelo ambiental de mobilidade urbana e económica, envolvendo um
conjunto de atividades que culminam num percurso sem objetivos competitivos, que
volta este ano à cidade de Lisboa. A bicicleta, utilizada em determinadas distâncias,
permite uma economia de tempo e de dinheiro, diminui os índices de stress no
percurso, possibilita uma respiração mais saudável do seu utilizador e garante a
prática de exercício físico com claras e inequívocas vantagens para a saúde. Não
perca esta oportunidade única!

A distância do percurso - cerca de 12 km, entre a Praça do Império e a Praça do
Comércio, ofereceu a todos os participantes uma das mais belas vistas sobre a cidade
de Lisboa.
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XIX Passeio Motard
51 participantes
Com a chegada do Verão, aumenta a vontade de andar de moto!
E preservando as iniciativas que já contam com um largo historial no
plano de atividades do Clube Galp, apresentámos o Passeio Motard 2018,
que com o seu décimo-nono ano de ininterrupta realização, levou-nos
desta vez até a zona Oeste, mais propriamente à Lourinhã.

Ou seja, voltámos, em 2018, a apostar num evento que tem merecido o interesse e
entusiasmo dos amantes dos veículos motorizados de duas rodas, sempre com um
grande sentido de camaradagem e segurança.

Assim, na XIX Edição do Passeio Motard, os 51 participantes tiveram como destino a
Zona Oeste do país, mais concretamente a Lourinhã, onde desfrutaram de uma visita
ao Parque Jurássico, conhecido como Dino Parque, de um almoço convívio e no
regresso, tempo ainda para uma paragem para provarem as famosas Trouxas da
Malveira.
www.clubegalpenergia.com
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Futsal e Voleibol Feminino
No final do ano de 2018, foi dada continuidade à promoção de modalidades
desportivas junto das nossas Associadas.

O objetivo é o de assegurar que a prática destas modalidades continue, com a
envolvência de mais e mais Associadas, num ambiente de boa disposição e
descontração, e claro com muita motivação e energia!

Futsal Masculino
A Direção do Clube Galp – Núcleo Centro, continuou a promover a modalidade
desportiva que mais Associados envolve: o futsal masculino.

Ao longo de todo o ano foi realizada não só a final da XV edição da Taça, como
também o Campeonato Interno (edição 2018) e a XVI edição da Taça em Futsal
Masculino.
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As duas competições decorreram ao longo de 10 meses, em que a cada quarta-feira
os nossos Associados, para além da prática desportiva, conviveram também no jantar
disponibilizado após cada partida.

A XVI edição da Taça em Futsal Masculino, trouxe ainda duas inovações: o Troféu de
Melhor Marcador e o Troféu Disciplina, que conduziram a uma melhoria na
competitividade saudável entre os participantes.

Em acréscimo, e como é hábito, a equipa vencedora do Campeonato Interno
representou o Núcleo Centro na Final Nacional que, em 2018, se realizou em
Matosinhos.

Como habitualmente, o Núcleo Centro fez questão de participar em iniciativas de
cariz solidário, como o Torneio de Futsal Solidário Golos contra a Fome e a Make-AWish: Futebol por uma causa 2018, nas quais, para além da componente desportiva,
prevaleceu o espírito nobre de termos a possibilidade de ajudar quem mais precisa.
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Campeonato Interno de Karting Masculino
É um dos grandes eventos do Clube Galp, onde os Associados são desafiados a
saborear todo o prazer deste desporto motorizado.

Foi numa manhã solarenga, no dia 16 de junho de 2018, que ocorreu a eliminatória, no
Kartódromo Internacional de Évora, em que os Associados, familiares e amigos do
Núcleo Centro participaram numa prova de karting bastante disputada.

A potência dos karts (270 cc), foi comparável ao desejo de vencer e representar o
Núcleo Centro, na Final Nacional, que decorrerá no Kartódromo do Oeste.
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Workshop de Padel

Realizou-se, no dia 17 de novembro de 2018, um evento que consistiu em trazer para
o panorama de atividades do Núcleo Centro, uma modalidade de grande expansão
em Portugal: o Padel.

A atividade conteve uma componente de ensinamento para os menos experientes,
através de acompanhamento de treinador acreditado e posteriormente uma parte de
jogo, para que os participantes pudessem aplicar os conhecimentos adquiridos.

No seguimento desta atividade, têm surgido vários pedidos de novas atividades e
disponibilização de meios para a realização de treino e até de campeonato interno de
Padel, pelo que, a modalidade terá tudo para crescer, também no seio do Núcleo
Centro do Clube Galp.

Foi no Lisboa Racket Center, num domingo em que o Clube Galp Energia – Núcleo
Centro promoveu junto dos seus Associados, familiares e amigos uma manhã em prol
de uma vida mais saudável, com a prática de modalidades desportivas em grande
expansão.

www.clubegalpenergia.com
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Golfe
Mais uma atividade, que surge no contexto de diversificação de modalidades
praticadas no Clube Galp – Núcleo Centro. Contámos com a participação de
Associados e amigos que se deslocaram ao Centro Nacional de Formação de Golfe do
Jamor, para se envolverem no contexto deste desporto.

Os participantes, devidamente acompanhados, puderam receber aconselhamento
técnico sobre a vertente técnica do Golfe, mais concretamente o modo de
posicionamento e quais os tacos a utilizar, para uma melhor abordagem ao terreno e
condições de jogo. A diversão e aceitação da modalidade por parte dos envolvidos
foi notória, tornando-se claro que este será um evento a repetir.

PaintBall Imersivo: Os Resistentes

É um jogo de Paintball? É um bootcamp? É um escape game?

Sim! É tudo isto é muito mais. Foi mais uma proposta arrojada e diferente que
propusemos aos nossos Associados e familiares a passarem de um jogo de vídeo para
a realidade num jogo totalmente Imersivo, com personagens loucas como reféns,
generais, espiões, rebeldes e muitos outros, numa narrativa contínua e mais de 3
horas de ação non-stop. Uma forma de trazer Jumanji até aos nossos dias.
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Atletismo
Esta modalidade tem recebido bastante acolhimento e interesse por parte dos
nossos Associados, familiares e amigos, pelo que, durante o ano de 2018, divulgámos
uma dezena provas de índole nacional, encorajando todos a assumirem uma
participação ativa no desporto e abraçando um modo de vida mais saudável.

Foi com grande satisfação, que registámos a inscrição de mais de treze dezenas de
participações, para estarem presentes em eventos como a Meia e Mini Maratona de
Lisboa (travessias da Ponte 25 de abril e da Ponte Vasco da Gama), a 38ª Corrida do
Tejo e a 2ª Corrida do Tejo KIDS, a The Color Run, bem como, num âmbito mais
solidário, a 7ª Corrida Dona Estefânia e a Corrida Solidária Sempre Mulher.

É cada vez maior o nosso compromisso em consolidar a prática desta modalidade nos
nossos planos anuais de atividades, tentando promover as provas habituais e
convidando a participação de novos eventos que surjam no panorama nacional.

www.clubegalpenergia.com
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Wanderlust

Wanderlust 108 é o único triatlo mindfull do mundo. Realizado em parceria com a
Adidas, consiste de uma corrida de 5 quilómetros (ou caminhada), uma aula de yoga
ao ar livre de 90 minutos e uma sessão de meditação guiada.

Ao longo do dia, os Wanderlusters puderam também participar em aulas de aerial
yoga, acro-yoga, hoop dance e meditação, assistir a uma talk ou participar em
workshops de óleos essenciais ou de alimentação saudável, entre outros, ou ter uma
experiência de yoga no relvado.

Com a presença do Clube Galp – Núcleo Centro no evento.

Futebol de 11 Sénior
Campeonato da Fundação INATEL
Mais uma época em que o Clube Galp – Núcleo Centro marcou presença numa
competição da qual já foi várias vezes campeã.

Foi uma época em que os resultados não foram constantes, mas em que o
desportivismo e a disciplina foram pontos marcantes da nossa atuação.
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Futebol de 11 Veteranos
Muitos foram os Associados que fizeram questão de marcar presença nestes três
dias de evento, com o intuito de confraternizarem e revirem momentos passados. Os
dois dias em que se realizaram os jogos com o Freiria Sport Clube - 28 de abril e a 29
de setembro, são um excelente exemplo disso mesmo.

A estas datas acresceu a participação da equipa de futebol de 11, em veteranos, na
manhã desportiva levada a efeito pelo Clube Galp – Núcleo Centro.
www.clubegalpenergia.com
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Futebol de 11 Sénior
XII Torneio de Verão do Pombal XXI
Realizou-se no dia 10 de junho de 2018, a XII edição do Torneio de Verão – Futebol de
11, no municipal de Oeiras, onde uma vez mais, a equipa do Núcleo Centro do Clube
Galp foi convidada a participar.

De salientar, o esforço e dedicação dos nossos atletas, que naquela manhã,
representaram de forma digna o Clube Galp.

Ainda uma palavra de agradecimento à organização, do Pombal XXI - Associação dos
Moradores Bairros do Pombal e do Bento de Jesus Caraça, pelo convite e pela
excelente organização, quer na parte desportiva, quer na parte final do evento, com
um ótimo repasto que durou até ao fim de tarde.
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Recreativo e Cultural
O ano de dois mil e dezoito foi mais um período em que o Pelouro Recreativo e
Cultural se assumiu como um dos motores de todo o dinamismo demonstrado pelo
Clube Galp – Núcleo Centro.

As inúmeras iniciativas a par da adesão efetiva às mesmas demonstradas pelos
Associados, familiares e amigos do Clube Galp, são disso demonstração inequívoca.

Qualidade e quantidade aliadas enquanto fator basilar de sustentabilidade do Clube
Galp – Núcleo Centro.

Destaque para:

janeiro

Concerto de Ano Novo
30 participantes
Inspirado no tradicional encontro musical que cada
ano se celebra em Viena, após o êxito de edições
anteriores, e com uma atrativa seleção das melhores
valsas, polcas e marchas de Strauss, o Grande Concerto
de Ano Novo foi a primeira proposta do ano.

www.clubegalpenergia.com
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Soy Luna
78 participantes

O concerto proposto deu aos fãs lusitanos de Soy Luna a oportunidade de verem as
suas estrelas favoritas: Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli (Luna e Matteo) a
interpretarem, ao vivo, muitos êxitos da série Soy Luna, acompanhados por Valentina
Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martínez, Malena Ratner, Chiara
Parravicini, Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro e Gastón Vietto, uma equipa de
enérgicos bailarinos e uma sensacional banda.
fevereiro

Metallica
80 participantes
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Os Metallica anunciaram as datas europeias da digressão WorldWired Tour, de
promoção ao novo álbum Hardwired… To Self-Destruct, sendo que Lisboa foi uma
das cidades contempladas.

O grupo norte-americano regressou assim a Portugal a 1 de fevereiro de 2018, tendo
os noruegueses Kvelertak a cargo as primeiras partes da digressão.

Richie Campbell
13 participantes

Richie Campbell, um dos maiores artistas e live performers da música portuguesa,
subiu ao palco com um dos mais ambiciosos concertos em nome próprio da sua
carreira. O músico apresentou em primeira mão a mixtape da qual já são conhecidos
os singles Heaven e Do You No Wrong, ambos, respetivamente, galardão de ouro e
platina.

O artista, conhecido como o primeiro fenómeno musical da internet em Portugal a
ter sucesso a uma escala nacional e internacional, líder da nova geração de artistas
portugueses, regressa aos palcos com uma estética renovada, numa nova fase que
demonstra um claro regresso ao R&B e Dancehall e uma homenagem à Lisboa
moderna, desde a sua arquitetura, às sonoridades e ao seu lifestyle.
www.clubegalpenergia.com
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Harry Potter e a Câmara dos Segredos
23 participantes

Depois do sucesso do primeiro filme-concerto da saga Harry Potter apresentado em
Portugal, chegou o segundo capítulo de uma das mais célebres sagas da História do
cinema - Harry Potter e a Câmara dos Segredos - com banda sonora interpretada ao
vivo pela Orquestra Filarmónica das Beiras, enquanto o filme é projetado, num ecrã
de 20 metros, em alta definição. A série de filmes-concerto de Harry Potter, que é
mais uma experiência mágica do mundo de feiticeiros de J .K. Rowling, arrancou em
junho de 2016 com Harry Potter e a Pedra Filosofal e teve já centenas de
performances em 2018 em mais de 35 países.

Ópera: Elektra
20 participantes

Em 1903, Richard Strauss viu uma produção de Elektra,
de Sófocles, reescrita (sob a influência de uma leitura de
Freud) por Hugo von Hofmannsthal e encenada pelo
revolucionário Max Reinhardt.
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Impressionado pelo seu enorme potencial, Strauss pediu a Hofmannsthal autorização
para escrever música para o texto – dando início a uma das mais famosas parcerias
compositor-libretista. A partitura de Elektra foi então escrita para uma orquestra de
dimensões sem precedentes na altura – incluindo oito clarinetes, oito trompas e
quatro tubas wagnerianas.

Stomp
38 participantes (em duas datas)

Quando Luke Cresswell e Steve McNichols formaram, em 1991, os Stomp, não
imaginavam a repercussão que o espetáculo teria em todo o mundo, nem a sua
longevidade.
Com objetos do quotidiano, alguns tão improváveis num palco, como carrinhos do
supermercado ou lava-loiças, sem esquecer as caixas de fósforos, vassouras e baldes
do lixo, a sua imagem de marca, Stomp é sinónimo de ritmo e humor.

Em constante inovação, adicionando objetos novos em cada visita, Stomp é garantia
de qualidade.
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Visita às Capitais de Distrito: Bragança e a Rota do Fumeiro
85 participantes (em duas datas)

Nestas terras, além do clima frio e seco, do saber fazer genuíno, da excelente lenha
de carvalho e castanho, ainda se preserva uma raça autóctone portuguesa, o Porco
Bísaro.
Animais de temperamento dócil, vagarosos e com movimentos pouco graciosos, são
eles os responsáveis pela qualidade do fumeiro certificado de Vinhas. Atendendo à
importância da produção de enchidos para a economia local, estes serão os sabores e
saberes desta terra que propomos desbravar neste roteiro cultural e gastronómico.
Imperdível.
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D.A.M.A.
24 participantes
Tendo esgotado por duas vezes o Campo Pequeno, o grupo
de Miguel Coimbra, Francisco Kasha Pereira e Miguel
Cristovinho regressou a 09 de fevereiro a esta emblemática
sala lisboeta para um concerto verdadeiramente único, em
que apresentou ao vivo o seu terceiro álbum!

Carnaval de Torres
30 participantes
Esta iniciativa significou o retomar de uma atividade com
largos pergaminhos no Clube Galp – Núcleo Centro, tendo
sido, novamente em 2018, o palco escolhido para os nossos
foliões: Torres Vedras, cidade que sempre apresenta o
Carnaval mais português de Portugal.

A temática escolhida pela organização para o corso carnavalesco foi Brinquedos e
Brincadeiras, o que originou que a cidade de Torres Vedras tenha sido, mais do que
nunca, uma cidade onde imperou a diversão e a boa disposição.

Férias de Carnaval no Oceanário de Lisboa
2 participantes
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Este programa foi dirigido a participantes dos 04 aos 12 anos e explorou os temas do
oceano, das espécies que o habitam e das adaptações que as tornam especiais. A
atividade repetiu-se durante os três dias de interrupção escolar do carnaval.

Amor Electro
14 participantes

Desde a sua estreia em disco, em 2011, os Amor Electro não têm parado de crescer,
tornando-se num dos principais projetos da moderna música portuguesa da
atualidade. Com Cai o Carmo e a Trindade, Tiago Pais Dias, Rui Rechena e Ricardo
Vasconcelos proporcionam a Marisa Liz, reconhecidamente uma das mais marcantes
vozes da atual música portuguesa, o ambiente ideal para exprimir todo o seu talento,
graças a uma personalidade única, onde modernidade e tradição, raízes populares e
eletrónica, colidem para darem origem a um som extremamente original, carregado
de carisma, emoção e portugalidade.

(R)EVOLUÇÃO, de 2013, o segundo disco, acrescentou a energia contrastante do
Rock mais progressivo, sem que a sua intensidade singular deixe de estar
constantemente presente. Foi no Campo Pequeno, a 14 de fevereiro de 2018.
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Fame Jr
4 participantes
Um espetáculo musical cheio de energia, com uma
cativante história sobre os nossos sonhos e
objetivos e ainda muita música e dança!

A história passa-se no início dos anos 80, na Escola Secundária de Artes
Performativas, em Nova Iorque, acompanhando um grupo de alunos que ao longo de
quatro anos ali estudam, passando pelas diferentes características e dificuldades de
cada um, com temas que em tudo se relacionam com os alunos de hoje em dia.

Orquestra Metropolitana de Lisboa: Paris – Lisboa
15 participantes
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A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) mantém uma programação regular
desde 1992. Os seus músicos asseguram uma intensa atividade que se distingue pela
qualidade e pela versatilidade, o que permite abordar repertórios diversos, criar
novos públicos e afirmar o caráter inovador do projeto AMEC | Metropolitana, do
qual esta orquestra é a face mais visível.

Desde o início, a OML afirmou-se como uma referência incontornável do panorama
orquestral nacional. Foi no Teatro Thalia, no sábado 24 de fevereiro de 2018.

março

ABBA Gold
22 participantes
São a mais conhecida e uma das melhores
bandas de tributo aos famosos ABBA e é
assim que fala quem já teve oportunidade de
assistir aos concertos que têm ocorrido por
toda a Europa.

O nome ABBA é um acrónimo formado pelas primeiras letras de cada membro do
grupo sueco de música pop, integrado por Benny Andersson, Anni-Frid "Frida"
Lyngstad, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog, e que se encontrou em atividade no
período 1972-1982.

A banda inglesa é entusiasticamente recebida por onde passa e o Clube Galp não
ficou indiferente a este espetáculo, promovendo-o!
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Teatro para Bebés - O Som das Coisas
36 participantes (em duas datas)

Enquanto o pai de Ema arruma a roupa que
apanhou da corda, repara que uma das meias fica
para trás. O seu par está perdido. Mas para onde
vão afinal as meias perdidas na máquina de lavar?
Ema e a sua amiga Maria Pimenta, a sua gata,
partem em busca do par desaparecido e
descobrem que dentro de casa, existe um mundo
de coisas para descobrir.
Uma viagem contada através dos sons e da musicalidade dos objetos que habitam a
nossa casa. Cada corredor esconde uma aventura e debaixo de cada tapete há um
mistério por desvendar. Há afinal um local para onde vão todos os objetos perdidos?

Música para Bebés
12 participantes
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A iniciativa de Música para Bebés, promovida pelo Conservatório de Música de Sintra
no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, no Campo Grande, arrancou para a sua
terceira temporada orientada pelos músicos Nuno Cintrão e Mariana Vences.

Há Fado no Cais: Cuca Roseta
23 participantes
Ouvir Cuca cantar Fado é uma alegria. Ela é a prova que o fado não
ficou parado no tempo, nem tem de ser triste e melancólico, dando
provas de ser uma grande artista, não só do Fado, mas da música
portuguesa atual. Bem disposta, comunicativa, bonita, Cuca realizou
um grande concerto.

Trinca de Ases: Gil, Nando e Gal
3 participantes

Nando Reis, Gal Costa e Gilberto Gil formam o Trinca de Ases e estrearam-se em
Portugal com concertos inéditos. Trinca de Ases é a música inédita de Gil, que batizou
o trio, sendo assim: três mosqueteiros, três patetas, três poetas da canção, como
descritos no verso da mesma, e juntaram-se não só para celebrar a história de cada
um, mas também os novos temas que nasceram deste feliz encontro.
www.clubegalpenergia.com
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Gala Tony Carreira
2 participantes
Sonho, destino, coração, amor, vida, paixão, são
palavras que estarão eternamente ligadas a
Tony Carreira, tantas foram as canções, as letras,
as histórias e as emoções vividas que as
inspiraram, ao longo dos últimos 30 anos.

Este foi mais um espetáculo de inequívoca qualidade disponibilizado pelo Clube Galp
– Núcleo Centro aos seus Associados, familiares e amigos em 2018.

Futurália
18 participantes (em três datas)
A Futurália é a maior feira de Educação, Formação e
Empregabilidade e esteve de regresso para mais uma
edição que decorreu, entre os dias 14 e 17 de março de
2018, na FIL – Parque das Nações, sendo um evento
especialmente

pensado

para

estudantes,

pais,

professores e instituições de ensino e formação.

A Futurália dispôs de uma mostra abrangente onde os estudantes, pais e professores
puderam conhecer e tirar dúvidas sobre diferentes cursos profissionais e de
especialização tecnológica, programas académicos nacionais e internacionais,
programas de intercâmbio e outras questões relevantes para as suas escolhas de
futuro.
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Sinfónica: 8ª de Bruckner
2 participantes

A Oitava Sinfonia de Bruckner é monumental. Começa pela dimensão pouco habitual
da própria orquestra: madeiras a três, oito trompas (quatro delas tocando também
tubas wagnerianas), três trompetes, três trombones, tuba, percussão, três harpas e
sessenta cordas.

Pouco usual para a época é também a sua duração total – cerca de uma hora e vinte
minutos – um modelo que Mahler viria a continuar.

Bruckner referiu-se a esta sinfonia como o seu Mysterium e outros a apelidaram de
sinfonia apocalíptica, podendo-se especular que tenha algum programa interior
profundo e misterioso, constituindo um enigma mais para a compreensão da
complexa personalidade artística de Anton Bruckner.

Foi esta a nossa proposta para a noite de, sábado, 17 de março.
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BecaBeca
9 participantes
BecaBeca é o novo espetáculo d'Os Improváveis: Marta Borges,
Pedro Borges e Gonçalo Sítima - que mistura storytelling,
improviso, teatro e música.
BecaBeca é sinónimo de conversa e improvisos espontâneos, imprevisíveis,
divertidos e totalmente surpreendentes. Em palco, Os Improváveis criaram cenas
improvisadas, inspiradas pelas temáticas de uma entrevista, conduzida por Fernando
Alvim ou Diogo Faro a um convidado especial, que muda todas as noites.
O público assistiu confortavelmente e influenciou o rumo da conversa e dos
momentos de improviso que aconteceram em palco. Serão memórias, histórias,
ideias ou sonhos? É BecaBeca da boa.

Bob Dylan And His Band
20 participantes
Bob Dylan, um dos maiores cantores, compositores e
escritores de todos os tempos passou por Lisboa para
realizar um concerto em nome próprio.

Aconteceu a 22 de março, no Altice Arena.

O músico, que conta com 50 anos de carreira, é conhecido por ter criado novas
expressões poéticas na tradição da canção americana, bem como por ser um dos
poetas mais consagrados do século XX. O valor do seu portfolio é incalculável com
temas como: Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again, Just Like a Woman,
Blowin' in the Wind, All Along the Watchtower, Mr. Tambourine Man ou Like a Rolling
Stone.
www.clubegalpenergia.com
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Rodrigo Leão & Scott Matthew
12 participantes
Rodrigo

Leão

e

Scott

Matthew

conheceram-se no decorrer das gravações
do álbum A Montanha Mágica, editado pelo
compositor português em 2011. Scott
emprestou a sua extraordinária voz ao
tema Terrible Dawn, que abriu caminho para
a sua participação em alguns concertos em
Portugal e Espanha.

Ao longo da sua carreira, Rodrigo tem aberto espaço no seu reportório para as
canções com vozes tão distintas como Beth Gibbons (Portishead) ou a cantora
brasileira Adriana Calcanhoto, entre muitas outras.

Mas o tema Terrible Dawn, e mais tarde Incomplete, provaram a química especial
entre os dois artistas.

Um compositor português com os olhos postos no mundo, um cantor australiano a
viver em Nova Iorque: mundos distintos mas que acabam por se interligar.

Um é descrito como inventor de melodias mágicas e o outro auto intitula-se um
criador de barulho silencioso.
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Gospel: One night with Prince
10 participantes
Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, sexta-feira, 23 de março de 2018, às 21
horas chegaram ao palco os London Community Gospel Choir, que já dispensam
apresentações no nosso país, esgotando continuamente cada espetáculo em cada
sala onde se apresentam com a energia contagiante das suas apresentações que não
deixa ninguém indiferente! E foi o que aconteceu uma vez mais.

O Feiticeiro de Oz
26 participantes (em duas datas)
Quando o Kansas é atingido por um tornado, Dorothy e o
seu cão são levados pelos ares, parando num mundo
novo, onde aventuras estranhas, mas maravilhosas, têm
o seu início.

Figuras como o homem de lata, o espantalho, e até o leão medroso, juntam-se a
Dorothy numa viagem até à cidade das esmeraldas, onde têm de encontrar o
Feiticeiro de Oz. Uma narrativa intemporal.
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Raúl, uma homenagem a Solnado
31 participantes
Raúl é um espetáculo de homenagem a Raúl Solnado
que revisita os seus monólogos mais hilariantes pela
voz de Telmo Ramalho.

Textos como É do Inimigo? e A Guerra de 1908 ou
músicas como o Malmequer ou o Timpanas são reinterpretados por este seu antigo
aluno, como forma de tributo ao seu professor e amigo. Um espetáculo com humor e
muita saudade, em que Telmo Ramalho evoca a memória do seu mestre contando
como encontrou em Raúl Solnado a vontade, a força e a inspiração para ser ator.
Tudo isto com um sorriso e muitas gargalhadas, ou não estivéssemos a relembrar
quem sempre nos pediu: Façam o favor de ser felizes.

Colónia de Páscoa no ZOO de Lisboa
8 participantes (em duas datas)

O Clube Galp – Núcleo Centro, também no período de férias escolares da Páscoa, não
esqueceu os mais pequenos e, neste contexto, promoveu, em três períodos
diferentes, no Jardim Zoológico de Lisboa, para crianças e jovens dos 3 aos 16 anos, a
possibilidade de poderem celebrar a quadra Pascoal na companhia dos animais mais
fascinantes do reino da bicharada.
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Com inúmeras atividades lúdico-didáticas, o ZOO proporciona sempre umas férias
muito divertidas, repletas de sorrisos e brincadeiras. E foi o que aconteceu, uma vez
mais, em 2018.

Museu da Lourinhã & Dino Parque
39 participantes
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Com partida de Sete Rios, e com posterior passagem pela Bobadela, um autocarro
saiu no dia 31 de março com destino à Lourinhã para atividades com toda a família miúdos e graúdos.

A proposta apresentada passou pelo Dino Parque que é o recentíssimo maior museu
ao ar livre de Portugal, inserido numa área de 10 hectares, incluindo 4 percursos
correspondentes a algumas das mais importantes épocas da história da terra: O fim
do Paleozóico, O Triásico, O Jurássico e O Cretácico.

Ao longo desses percursos,

o grupo do Clube Galp – Núcleo Centro teve a

possibilidade de observar mais de 120 modelos de dinossauros e outros animais à
escala real. O Parque foi especialmente concebido para ser uma experiência
Edutainment (Educação + Entretenimento), aliando a parte de conhecimento da
evolução da Terra e também a parte de diversão para toda a família. Um sucesso!

abril

XI Peixe em Lisboa
6 participantes
O mais emblemático evento de Peixe e Marisco
esteve de volta com a sua 11ª Edição no Pavilhão
Carlos Lopes, sito no Parque Eduardo VII em Lisboa
e

estiveram

Restaurantes

presentes
da

Região

10

dos

Melhores

de

Lisboa,

várias

apresentações, showcookings e workshops com os
mais conceituados nomes da gastronomia nacional
e internacional.
www.clubegalpenergia.com
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Ñaque
17 participantes

2018 começou com uma novidade de peso: juntos pela primeira vez em palco - em
mais de 20 anos - dois dos mais importantes nomes do teatro nacional: José Pedro
Gomes e José Raposo.

Dois atores errantes, miseráveis, mas com uma esperança inimaginável na sua
existência de criadores de sonhos por palavras. Acompanhamo-los ao longo da sua
jornada, sorrimos com eles, choramos com eles, temos fome com eles, maravilhamonos com eles, impacientamo-nos com eles… e no final, percebemos, somos todos
iguais. Somos seres humanos. Como eles…

Camané canta Marceneiro
8 participantes

Camané, um dos nomes incontornáveis
do Fado da atualidade. Emoção.
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Tradição enriquecida com a dose certa de risco. Versatilidade. Tudo isto faz parte da
personalidade artística de Camané. E tudo isto se conjuga num trabalho de
Homenagem a Alfredo Marceneiro.
A elevação da grande referência do fado na voz de Camané, num registo intemporal.
Fado Cravo, Fado Bailado, entre tantos outros, fez parte desta Homenagem, que nos
trouxe a sonoridade e a essência da raiz, tanto na música como nas próprias letras da
época. Uma grande noite!

40º Almoço de Aniversário do Clube Galp
287 participantes

Dando sequência a uma tradição com décadas de
realização, e inserido no vastíssimo programa
anual de atividades recreativas e culturais
promovidas pelo Clube Galp, em abril realizámos
o 40º aniversário do nosso Clube, desta vez por
terras do Centro e Oeste de Portugal, mais
propriamente em Santarém.

Foi um dia em que seguramente reinou a boa disposição e a camaradagem entre
centenas daqueles que, durante décadas, construíram o passado, possibilitaram o
presente e dinamizam o futuro da Organização em que trabalharam/trabalham.
www.clubegalpenergia.com
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Toquinho
18 participantes

Toquinho comemorou 50 anos de carreira com um concerto inesquecível, a 17 de
abril, no Teatro Tivoli.

Para Toquinho tudo começou no ano de 1959, no limiar da Bossa Nova. A maneira
transformadora de João Gilberto interpretar Chega de Saudade, com sua inusitada
batida de violão, estimulou Toquinho a aprender a tocar o instrumento. Iniciou a
carreira profissional na década de 1960 ao lado de grandes nomes da Música Popular
Brasileira como: Tayguara, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa e Paulinho da
Viola.

E o Clube Galp – Núcleo Centro associou-se às cinco décadas de carreira deste grande
artista.

Paulo de Carvalho
9 participantes
Em 70 anos de vida e 55 de carreira cabem muitas histórias, neste
percurso musical de Paulo de Carvalho. Sempre lhe atribuíram o
lugar de protagonista, mas o cantor admite que foi na partilha e no
trabalho em equipa que se fez um homem feliz e pleno, uma máxima
que tem sido verdade tanto nos palcos como fora deles.
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maio

Suite 647
9 participantes

E se, de repente, uma porta se abrisse e pudéssemos viajar no tempo? E se, nessa
viagem, nos encontrássemos com pessoas que, só por se cruzarem connosco, teriam
o seu destino alterado? Afinal, podemos ou não mudar a nossa sina?

De visita a um cliente num hotel, Diana teme pela própria vida e foge pela primeira
porta que encontra. Olhando à volta, descobre-se no mesmo quarto de hotel... 20
anos atrás. À sua frente, Renata, uma mulher que morreu há precisamente 20 anos,
ou seja, nesse dia.

Mais uma demonstração da diversidade de propostas que o Clube Galp – Núcleo
Centro disponibiliza aos seus Associados, familiares e amigos.
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Sam Smith
40 participantes

Sam Smith na sua digressão europeia de apresentação do segundo álbum de
originais: The Thrill Of It All passou em terras lusas.

Esta, que foi a maior tournée da sua carreira, tendo contado com uma ronda de
concertos pelo Reino Unido, com duas datas no O2 Arena, em Londres, passou
também pelas mais importantes salas europeias e terminou em Portugal, com um
concerto a 18 de maio, na Altice Arena em Lisboa.
E 40 pessoas do Clube Galp – Núcleo Centro marcaram presença.

Lisbon Under Stars
52 participantes
São as próprias paredes do Carmo, transformadas
numa tela tridimensional, que nos contam uma
aventura, pelos mais de 600 anos da história de
Lisboa e de Portugal.
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Cada momento desta viagem única foi enfatizado com as notas de Amália Rodrigues
e de Salvador Sobral, versos de Fernando Pessoa e ainda com a participação especial
de vários artistas da música, cultura, arte e dança de renome nacional, que,
juntamente com as suas melodias e performances, fizeram parte desta experiência
virtual de grande qualidade.

Roger Waters
30 participantes

No MEO Arena, um domingo a 20 de maio de 2018, Roger Waters regressou à Europa
para uma nova tournée - Us + Them - que incluiu clássicos dos Pink Floyd e novas
músicas do seu trabalho a solo.

Inesquecível para todas as gerações presentes neste espaço.

The Simon & Garfunkel Story
17 participantes
O cancioneiro da mítica dupla Simon & Garfunkel é um
dos mais celebrados do mundo.
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Quando assinaram o mítico Concert In Central Park em Nova Iorque, no ano de 1981,
Paul Simon e Art Garfunkel arrebataram não apenas o meio milhão de pessoas que os
aplaudiu nessa noite, mas toda uma geração que entoou a uma voz temas eternos
como: Mrs Robinson, Wake Up Little Susie, Bridge Over Troubled Water ou The Boxer.

Prova da longevidade e alcance dessas canções tem sido o sucesso tremendo do
espetáculo The Simon & Garfunkel Story que já foi visto por mais de 250 mil pessoas
em todo o mundo, conquistando público e crítica nos palcos da Broadway de Nova
Iorque ou do West End de Londres. E Lisboa não foi exceção.

MEO Kids Music Fest
18 participantes

O 1º Festival de Música para crianças teve lugar nos Jardins do Estoril, onde a família
se poderá divertir em conjunto. Xana Toc Toc, As Aulas da Sónia e as Profissões e Avô
Cantigas foram apenas algumas das atrações que passaram pelo palco do MEO Kids
Music Fest.

E ainda existiram locais de lazer e de diversão para as crianças, insufláveis e a
imperdível Disco Kids, uma discoteca com DJ para crianças, onde puderam ouvir e
dançar os hits da sua geração, enquanto bebem um copo… de sumo!
www.clubegalpenergia.com
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Commedia a la Carte
62 participantes
Commedia a La Carte fechou a sua última tour: Os
Melhores do Mundo, com o maior desafio da sua carreira:

fazer um espetáculo megalómano na maior sala do universo.

Mas como ela estava já reservada para esse dia, optaram antes pela Altice Arena…

Além dos fenomenais César Mourão e Carlos M. Cunha, foram convocados para a
seleção dos Melhores do Mundo mais duas referências mundiais.

Gustavo Miranda, o melhor improvisador colombiano do Mundo e o melhor
improvisador brasileiro do Mundo, Marco Gonçalves!

E mais de seis dezenas de pessoas do Clube Galp – Núcleo Centro marcaram
presença.

junho
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Eu saio na próxima, e você?
32 participantes

Filipe La Féria estreou, no dia 13 de abril, no Teatro Politeama em Lisboa, o
espetáculo Eu Saio na Próxima, e Você? com Marina Mota e João Baião.

Este casal, Marina e João, através das suas histórias de vida, juntamente com o
público viajaram na nossa história comum.

Um casal que nasceu nos últimos anos do Estado Novo, que viveu o 25 de abril e os
anos da democracia até à atual contemporaneidade.

A música, o humor, as danças e as situações que os espectadores portugueses
viveram nos últimos anos foram contadas pelos dois mais populares atores do nosso
país: Marina Mota e João Baião.

Filipe La Féria passou em revista os acontecimentos mais marcantes da nossa História
recente com humor, em situações engraçadíssimas, num espetáculo musical
particularmente divertido.
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Feira Nacional da Agricultura
26 participantes (em duas datas)
A 55ª Feira Nacional de Agricultura / 65ª Feira
do Ribatejo, decorreu entre os dias 02 e 10 de
junho no Centro Nacional de Exposições, em
Santarém, apresentou como temática Olival e
Azeite e teve um cartaz musical de excelência.

No dia de abertura, 2 de junho (sábado), atuaram os Xutos e Pontapés e no dia 9 de
junho (sábado) realce para o concerto de Matias Damásio.

Este ano, também teve o destaque do World Olive Oil Summit que contou com a
presença de especialistas nacionais e internacionais da fileira do azeite e que
englobou o Concurso Nacional de Azeites, o Congresso Nacional de Azeite, o
Simpósio Nacional de Olivicultura, uma Exposição de Azeites Premiados, Exposições
de Pintura e Fotografia, ações de Show Cooking para adultos e crianças e ainda a
exibição de filmes alusivos ao tema.

Bailado: Carmen
12 participantes

Em 1830, Carmen, uma bela e temperamental
cigana, vive uma paixão arrebatadora com o
ingénuo D. José, cabo do exército.
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A sua relação é tão intensa que D. José deserta e junta-se ao grupo de
contrabandistas do qual Carmen faz parte. Mas, quando ela se encanta por Escamillo,
um bravo toureiro, D. José enlouquece e jura matá-la. É então que …

Na Rota … do Dão e da Bairrada
30 participantes
Uma das regiões de vinhos mais antigas de Portugal, a Bairrada
estende-se desde as faldas das serras do Caramulo e do Buçaco
até às areias e dunas do litoral atlântico.

De grandes e remotas tradições na cultura da vinha, a Bairrada é terra de muitos e
bons vinhos, feitos com castas de alta qualidade.

Por sua vez, com reconhecimento oficial desde o início do século XX, a região vinícola
do Dão, de solos graníticos, é hoje uma das mais afamadas de Portugal,
especialmente pelos seus vinhos tintos. Aliás, terá sido no Dão, na aldeia de Tourigo,
que nasceu aquela que é por muitos considerada a rainha das castas tintas
portuguesas: a Touriga Nacional. Neste passeio fizemos a combinação perfeita entre
a cultura, o vinho e a natureza.

Colónia de Férias de Verão – MyCamp
14 participantes (em cinco datas)
A Quinta da Broeira encontra-se situada a pouco mais de
cinquenta quilómetros de Lisboa, num espaço marcado pelo
contacto com a natureza, potenciando a ligação das crianças
e jovens com a fauna e a flora envolvente, onde assim
podem desfrutar de um conjunto extenso e variado de
atividades ao ar livre, sempre do agrado de todos os jovens.
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Colónia de Férias de Verão - ZOO
39 participantes (em dez datas)

Com o lema Toca e Descobre, nos Ateliers de Férias do
ZOO, as crianças dos 3 aos 5 anos são convidadas a
participar numa aventura onde se conjuga o saber, o
saber fazer e o saber estar.

Tratam-se de Ateliers interativos, de descoberta, investigação e aprendizagem,
através do método ativo e onde se visa a aquisição de conhecimentos cognitivos,
bem como de outros saberes e competências sociais e instrumentais.

Os participantes aprendem através da experimentação e da vivência de situações,
com o auxílio de técnicas, como jogos, expressão plástica e expressão corporal, que
apelem ao interesse das crianças na aquisição de aprendizagens relacionadas com a
biodiversidade, para a consciência de problemas relativos à conservação das espécies
e, simultaneamente, para o desenvolvimento de um conjunto de valores e atitudes
favoráveis ao respeito pela natureza.

Marilyn Manson
4 participantes
Campo Pequeno, quarta-feira, 27 de junho de 2018

Marilyn Manson subiu ao palco do Campo Pequeno para apresentar o novo álbum de
estúdio: Heaven Upside Down, o décimo da carreira, lançado no passado dia 06 de
outubro de 2017.
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Shakira
53 participantes

Vencedora de doze Grammys e superestrela internacional, Shakira regressou aos
palcos com um novo espetáculo: El Dorado World Tour. A tournée que arrancou a 8
de novembro em Colónia, na Alemanha, passou por Portugal a 28 de junho, no Altice
Arena, e contou com a presença de mais de cinco dezenas de Associados, familiares e
amigos do Clube Galp – Núcleo Centro.

julho

Lenny Kravitz
7 participantes

Considerado como um dos músicos de rock mais proeminentes dos tempos atuais,
Lenny Kravitz transcendeu todos os géneros, estilos, raças e classes ao longo de
vinte anos de carreira.

Com fortes ligações ao soul, rock e funk dos anos 60 e 70, o compositor, produtor e
multi-instrumentista já venceu consecutivamente quatro Grammy, assim como é o
artista a ganhar mais vezes a categoria Best Male Rock Vocal Performance nestes
reconhecidos prémios.
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Ozzy Osbourne
4 participantes
Na sua digressão mundial de despedida Ozzy Osbourne, o
cantor e compositor distinguido no Hall of Fame, celebrou
cinco décadas como intérprete, tanto como artista a solo,
como vocalista dos Black Sabbath, formados em 1968.

Esta tour, que leva Ozzy em digressão pelo mundo até 2020, é marcada como a
despedida do lendário artista, embora ainda tenha em vista algumas atuações ao vivo
pontuais e especiais. “As pessoas passam a vida a perguntar-me quando me
reformo”, explica Ozzy. “Esta será a minha última digressão, mas não posso dizer
que não vou fazer um espetáculo aqui ou ali”.

Festival Panda
69 participantes (em três datas)
Foi a décima primeira edição do Festival Panda, o
maior evento infantil em Portugal. E 2018 foi um
ano verdadeiramente especial para o Festival
Panda, depois das presenças de Super Wings e do
adorável Ruca, chegou agora a vez do Festival
Panda assegurar a presença de Noddy.

Durante os dias de Festival, as crianças e os seus familiares vibraram com os
espetáculos de palco e as diversas animações e atividades que garantiram momentos
de muita diversão e alegria na companhia das suas figuras preferidas do Canal Panda.
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Rabo de Saia
35 participantes

Tudo começou depois da Crise dos 40 e da
Loucura dos 50.

Este tão especial grupo de compinchas voltou a rever-se, após quase dois anos sem
se encontrarem. Muita coisa mudou na vida deles, mas outras mantiveram-se
intactas. As suas personalidades, por exemplo…

Colónia de Férias de Verão
6ª Sérgio Ramos Basketball Camp
3 participantes

O Sérgio Ramos Basketball Camp é um campo de iniciação e
aperfeiçoamento na modalidade de basquetebol, onde os
participantes aprendem e desenvolvem as suas técnicas
mais importantes.

O Camp decorreu na Escola Secundária Gil Vicente (nas imediações do Panteão
Nacional) entre os dias 02 e 06 de julho (1º turno) e 09 e 13 de julho (2º turno).
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Legends of Rock:
Kiss, Megadeth e Scorpions
7 participantes (em duas datas)

Nos dias 10 e 11 de julho, o Estádio Municipal de
Oeiras / Estádio Mário Wilson recebeu três das
maiores lendas do rock mundial com dois dias
de concertos absolutamente imperdíveis.

NOS Alive
115 participantes (em três datas)

julho de 2018: o passeio marítimo de Algés foi mais uma vez palco para receber
algumas das melhores bandas mundiais, tais como: The Cure, Ornatos Violeta,
Vampire Weekend, The Chemical Brothers, The Gift, Smashing Pumpkins, entre
outras.

E o Clube Galp – Núcleo Centro esteve lá.
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Iron Maiden
6 participantes

No seguimento de uma muito bem-sucedida digressão mundial de apoio ao seu 16º
álbum de estúdio - The Book Of Souls - em 2016-2017, os Iron Maiden voltaram à
estrada em 2018 para uma série de espetáculos em arenas e festivais na Europa.

E passaram por Lisboa.

Stonar College
4 participantes

Uma vez mais, a Direção do Clube Galp – Núcleo Centro proporcionou aos seus
Associados, familiares e amigos, a realização pelos seus dependentes, na faixa etária
dos 9 aos 17 anos, de um Curso de Verão em Inglaterra, este ano complementado
com um fim-de-semana na capital britânica.
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Quinze dias de aprendizagem, convívio e lazer que seguramente perdurarão para
sempre em todos os que participaram nesta iniciativa e do qual foi recolhido
feedback extremamente positivo.

agosto

MEO Sudoeste
24 participantes (em quatro datas)

Com a chegada do mês de agosto, todos se dirigiram à Herdade da Casa Branca, na
Zambujeira do Mar, para participar na iniciativa de maior sucesso no que a concertos
de verão em Portugal diz respeito.

Tratou-se da 22ª edição do MEO Sudoeste e nunca é demasiado cedo para preparar a
participação de quem escolhe a Música num ambiente único de verão, praia e
convívio com os amigos, com a garantia de qualidade que é já imagem de marca do
MEO Sudoeste.
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Festival do Crato
35 participantes (em quatro datas)

Passadas 34 edições, o Festival do Crato continua a oferecer a todos os seus
visitantes uma rica e eclética programação musical, tornando-o um dos festivais mais
acarinhados de Portugal, zona de acampamento, palco after-hours, a tradicional Feira
de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita e muita animação.

Uma presença assídua no Plano de Atividades anual do Clube Galp – Núcleo Centro.

setembro

Imagine Dragons
42 participantes

Imagine Dragons, os multiplatinados e vencedores de um Grammy, confirmaram um
concerto em nome próprio em Lisboa. A banda de Las Vegas subiu ao palco da Altice
Arena, para apresentar o terceiro álbum de estúdio: Evolve, a 04 de setembro de
2018.
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Happy Holi
40 participantes

No dia 9 de setembro de 2018, durante oito horas, o Estádio Universitário em Lisboa
recebeu a 6º Edição do Maior Festival de Música e Cores do Mundo!

Muita cor potenciada com a cor dos 40 participantes do Clube Galp – Núcleo Centro.

30 seconds to mars
15 participantes

A banda multiplatina Thirty Seconds to Mars anunciou uma gigante digressão
europeia com arranque programado para o mês de março de 2018 com passagem
por Lisboa, no dia 12 de setembro, no Altice Arena.

Os Thirty Seconds to Mars são compostos por Jared Leto, Sannon Leto e Tomo
Milicevic. Até à data já venderam mais de 15 milhões de álbuns e esgotaram arenas e
estádios por todo o mundo. São detentores de vários prémios incluindo doze MTV
Awards e um Billboard Music Award. A banda é ainda recordista do Guiness com a
mais longa digressão na história da música.

E nós não podíamos faltar!
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Commedia a la carte: - o pior espetáculo do mundo
14 participantes

Depois de dezoito anos de carreira, depois de encherem a Altice Arena, de correrem
Portugal de Norte a Sul, chegou a altura de fazerem O pior espetáculo do mundo, na
temporada mais curta de sempre. Será que tudo foi mau?

D. Quixote de La Mancha e Sancho Pança
2 participantes

Esta história passa-se em La Mancha, daí o nome do nosso herói: D. Quixote de La
Mancha. Este nosso fidalgo da triste figura, vai deambulando pelas terras quentes de
Espanha, à procura de dar justiça às injustiças. Como todos os grandes cavaleiros, o
nosso tem um corcel digno – Rocinante - um escudeiro não tão submisso - Sancho
Pança - e uma amada inatingível - Dulcineia del Toboso.

Mas muitos dizem que Dom Quixote é louco, nós acreditamos que a realidade existe
apenas no olhar de quem a vê e, para juntar ao nosso reportório, o Clube Galp
colocou à disposição dos seus Associados bilhetes para este espetáculo que se
realizou a 16 de setembro no Museu de História Natural.
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Grease
37 participantes

Passado na Califórnia, no final dos anos 50 e começo dos anos
60, este espetáculo tem como pano de fundo o comportamento
dos jovens dessa época.

Grease é a história de um casal de estudantes, Danny e Sandy, que trocam juras de
amor no verão, mas separam-se, pois ela voltará para a Austrália. Espetáculo
promovido no Casino do Estoril a 21 de setembro.

Faca & Garfo: O Abel
19 participantes

Já há algum tempo que a Direção do Clube Galp –
Núcleo Centro pretendia disponibilizar aos seus
Associados, familiares e amigos, a possibilidade de
conhecer cantos e recantos gastronómicos de
Portugal.

E nada melhor para começar este ciclo do que aproveitar as brasas d’O Abel de
Gimonde que estiveram em Lisboa durante o mês de setembro de 2018. A proposta
consistia em sentar-se à mesa com amigos e disfrutar de 3 pratos da melhor carne
transmontana, acompanhados por 3 variedades de Bohemia.
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A Herdeira
20 participantes
Foi no domingo, dia 23 de setembro de 2018, que os
atores da novela A Herdeira se juntaram no Campo
Pequeno para uma festa exclusiva.

Esta festa conseguiu reunir ao vivo as canções e artistas que fazem parte da banda
sonora desta história, como: D.A.M.A., David Carreira, Calema, Matias Damásio,
Carolina Deslandes, Miguel Gameiro, Paulo Gonzo, Paulo Sousa, Fernando Daniel,
Aurea, Tatanka, Marco Rodrigues, Matay, entre outras surpresas.

The Famous Fest:
Miguel Esteves Cardoso e Bruno Nogueira
15 participantes

Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso. Juntos. Ao vivo e a cores. Não é preciso
dizer mais nada, pois não?

É melhor repetir: MEC e o Bruno. Como na tv (sim, era um programa daqueles que
éramos obrigados a guardar na box)... Não é mesmo preciso publicitar mais nada.
Caramba, se ainda fosse Vítor Espadinha e Gabriel Alves, ok, era preciso escrevermos
mais alguma coisa. Mas não, é o Nogueira e o pai das manas Esteves Cardoso.

E assim foi na noite de 22 de setembro no Cineteatro Capitólio.
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Baixa Terapia
14 participantes

Três casais que não se conhecem encontram-se
inesperadamente no consultório da psicoterapeuta
que os acompanha para uma habitual sessão.

Mas desta vez, para espanto de todos, ela não está presente. A terapeuta deixou
tudo preparado para a chegada dos casais – um pequeno bar onde não falta whisky e
vários envelopes com instruções de como em conjunto deverão conduzir a sessão
sem a sua presença. Esse é o objetivo: uma sessão sem o acompanhamento da
terapeuta, onde todas as questões são resolvidas em grupo.

outubro

Vindimas no Douro
54 participantes (em duas datas)

A nossa proposta visou proporcionar a oportunidade de um momento único de
vivência no campo, naquela que é a faina mais emblemática de toda a agricultura
portuguesa: as Vindimas.
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E assim foi, durante três dias os nossos participantes tiveram oportunidade de
participar numa vindima no Douro, acompanhada da melhor estadia e mesa ao longo
deste período de tempo.

Zé Manel Taxista
12 participantes

Pela primeira vez na sua história, Zé Manel taxista subiu ao palco para um espetáculo
de celebração dos 20 anos de existência desta que é uma das personagens mais
emblemáticas e acarinhadas de Maria Rueff.

O próprio filho, Eusébio Jr., ganha a vida como condutor de tuk-tuk, e Vickie, o mais à
frente lá do bairro, safa-se a arrendar partes de casa.
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Histórias da Formiga Rabiga: Pedro e O Lobo
7 participantes

A Orquestra Clássica Metropolitana apresentou, no passado dia 07 de outubro de
2018, as Histórias da Formiga Rabiga: concertos narrados, música que conta contos,
para crianças e famílias.

Mas quem era a Formiga Rabiga?! Foi a nossa proposta para essa manhã de
domingo…

Há Fado no Cais – Camané
19 participantes

Não há intérprete mais unanimemente considerado no fado atual do que Camané.

Uma voz que vai à frente a largar as palavras, a deixá-las pousar no sítio certo,
procura, através da repetição, os momentos únicos, aqueles em que o fado acontece,
com uma preocupação extrema com as nuances da interpretação. Camané respira
autenticidade e facilmente se transcende: saem-lhe lágrimas da garganta quando fala
de tristeza e desenha-se uma nuvem de rancor quando fala de ciúme.

www.clubegalpenergia.com

68

Os Vizinhos de Cima
42 participantes

No Teatro Villaret, o Clube Galp – Núcleo Centro propôs aos seus Associados,
familiares e amigos assistirem à peça de teatro: Os Vizinhos de Cima.

É uma comédia que faz uma reflexão sobre a vida conjugal de dois casais que vivem
no mesmo edifício. Um texto fresco e ágil no qual é abordado, com ironia e humor,
temas como a convivência, a coragem e as aparências. Um casal convida os seus
vizinhos de cima para jantarem em sua casa. O confronto com a vida dos vizinhos de
cima vai levá-los a tomar algumas decisões no que diz respeito à sua relação.

Mafalda Veiga
2 participantes

Três décadas de música que fizeram encher o palco do Campo Pequeno, em Lisboa. A
cantora lisboeta gravou o primeiro álbum - Pássaros do Sul - no final de 1987 e foi em
1988 que se começou a dar a conhecer com canções como Restolho, Velho ou
Planície.

Em 2018 esteve, connosco, no mítico Campo Pequeno.
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Lisboa Subterrânea
45 participantes (em duas datas)

Neste evento dedicado ao Ciclo da Água em
Lisboa, propusemos um percurso que incluía uma
Visita Guiada à Galeria do Loreto.

Com entrada pelo Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras e saída no Miradouro
de São Pedro de Alcântara, numa extensão de 1,6 km, após a visita seguiu-se a
caminhada de regresso ao local de partida. Foram manhãs de partilha que a todos
agradou.

Genesis Estravaganza
2 participantes

Uma fortíssima atuação ao vivo, de autêntica marca visual, cheia de pormenores,
com instrumentos vintage, numa vertiginosa sequência de músicas icónicas e
algumas raridades. Partindo da perspetiva de ser a única banda autorizada e apoiada
pelos próprios Genesis e por Peter Gabriel, The Musical Box entregam-se pela primeira
vez, nos seus 25 anos de existência, a uma excitante e profunda viagem, em 3 atos
pelos primeiros anos dos Genesis, em que tocarão as músicas dos álbuns Trespass,
Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down On
Broadway, A Trick of the Tail e Wind & Wuthering.
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ZOO - Sábado Selvagem
2 participantes
Um programa diferente, inesquecível para
adultos e crianças, com visita a alguns bastidores
do ZOO de Lisboa.

Um sábado em família, o Jardim Zoológico sugeriu e o Clube Galp – Núcleo Centro
promoveu os Sábados Selvagens: um programa especialmente pensado para
promover a aprendizagem em família, incentivando a partilha de conhecimento entre
adultos e crianças e propondo experiências únicas.

The Umbilical Brothers
6 participantes

Pela 1ª vez em Portugal, a dupla Shane Dundas e David Collins apresentou live um
espetáculo que o The New York Times descreve como comédia sublime e que o
britânico The Observer aponta como sendo assombrosamente habilidoso, físico,
gritante e divertido.

Com a presença, claro, do Clube Galp – Núcleo Centro.
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novembro

A Branca de Neve e os Sete Anões
21 participantes

Um espetáculo destinado a toda a família, com um cariz de improviso interativo,
cómico e divertido!

Uma bela menina nasce com a pele branca como a neve, lábios vermelhos como uma
rosa, e os cabelos mais negros que o carvão. Infelizmente a sua mãe morre e o pai
encontra noutra mulher a sua felicidade. Mas esta mulher, invejosa da beleza de
Branca de neve, decide terminar com a sua vida.

Este espetáculo decorreu no Centro Cultural Olga Cadaval na quinta-feira, dia 01 de
novembro de 2018.

Insónia
16 participantes
Em Insónia, Fernando Mendes atuou a solo e
encarnou na pessoa de Custódio Reis, um
vendedor de vinhos e licorosos, que vive com
a corda no pescoço. Tanto financeiramente,
como familiarmente.
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Custódio encontra-se à beira do divórcio. A mulher, Sónia, esgotou de vez a sua
paciência para com um marido que é cada vez mais um falhado e um tipo sem rumo
ou grandes objetivos de vida para além de comer, beber e dormir. É um marido
ausente e um pai ainda mais. Não tanto por falta de amor, mas mais de energia…

Uma peça de teatro com uma das maiores referências nacionais da comédia.

ZOO, o Musical
37 participantes
O dia amanhece no Jardim Zoológico de Lisboa.

E com ele nascem mais mil e uma possibilidades de muitos sorrisos e brincadeiras.

Zena, a leopardo-da-Pérsia, o casal de araras, Jacinta e Joaquim, a orangotango
Laranja, a suricata Suri e o órix Oscar são alguns dos animais que se juntam para
brindar a um novo dia de sol. Apesar disso os responsáveis do Jardim estão
preocupados com o estado de conservação de algumas espécies na natureza e com a
forma com que o Homem se comporta em relação a tantas espécies em perigo de
extinção.

E assim foi a nossa manhã no Teatro Tivoli a 10 de novembro.

www.clubegalpenergia.com

73

Salvador Martinha - Cabeça Ausente
10 participantes

Cine Teatro Capitólio (Parque Mayer), numa quarta-feira Salvador Martinha esteve de
volta para falar sobre o seu défice de atenção.

Todos os dias o diálogo repete-se: Salvador, estás a ouvir? Salvador? Salvador, não
estás cá, pois não? Pronto, já estás ausente. Estavas a pensar em quê? Onde estavas?
Ah, desculpa. Não estava aqui. Cabeça Ausente é um share location do seu
pensamento alheado. Em que pensa Salvador Martinha quando desliga do mundo?
Porque desliga tanto e ao mesmo tempo está tão ligado? Sobre medo e sobre
verdade. Para rir, claro. E, nesta noite de novembro, ele esteve lá.

Tony Carreira
25 participantes
Tony Carreira obrigatoriamente foi uma proposta do
Clube Galp – Núcleo Centro assim que este confirmou a
sua atuação no Altice Arena.

Sonho, destino, coração, amor, vida, paixão, são palavras que estarão eternamente
ligadas a Tony Carreira, tantas foram as canções, as letras, as histórias e as emoções
vividas que as inspiraram, ao longo dos últimos 30 anos. Trinta anos que passaram
num ápice, trinta anos a olhar o mundo com os olhos brilhantes, ansiosos e
apaixonados de um menino, trinta anos em busca de sempre mais.
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Almoço de São Martinho
314 participantes

A Direção do Clube Galp – Núcleo Centro promoveu, no dia 17 de novembro, o nosso
já habitual convívio de São Martinho, momento de reunião e confraternização entre
os seus Associados, familiares e amigos, e que, desta vez, nos levou à Quinta Nova do
Degebe na região do Redondo, nas imediações de Évora.
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Jorge Palma
4 participantes
A viver um dos seus melhores momentos,
Jorge Palma tem partilhado com o público
mais de 40 anos de carreira e foi em palco
no Teatro Tivoli, a 21 de novembro de 2018
que assistimos ao seu esplendor.

No espetáculo que preparou para encerrar 2018 - Expresso do Outono - Jorge Palma
conjugou sons elétricos com outros, mais acústicos, numa viagem de longo curso
com paragens nas diferentes sonoridades que constituem o universo do músico e
compositor.

Matias Damásio
32 participantes
Matias Damásio subiu ao palco da Altice Arena para um concerto único e memorável.

Pela primeira vez na maior sala de espetáculos do país, Matias Damásio reuniu nessa
noite os maiores êxitos da sua carreira e também muitos amigos e convidados.

Em cerca de duas horas de concerto que contaram a vida e obra do artista, também
fizeram parte do alinhamento deste momento irrepetível algumas das novas músicas
do seu novo disco, com edição prevista para o último trimestre de 2019.
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Madagascar
21 participantes

Alex - o Leão, Marty - a Zebra, Melman - a Girafa,
Glória - o hip-hipopótamo e, claro, aqueles hilariantes,
conspiradores pinguins!
Finalmente chegou a Portugal a aventura musical de uma vida. Baseado no filme de
animação da DreamWorks: Madagascar, A Aventura Musical, que contou a história de
inseparáveis amigos, que escapam de sua casa no zoológico de Central Park, em
Nova York, e se depararam com uma viagem inesperada ao mundo insano de
Madagascar. Com o Clube Galp – Núcleo Centro em novembro de 2018.

dezembro

Harlem Gospel Choir
17 participantes

Pelo décimo ano consecutivo, o Harlem Gospel Choir trocou Nova Iorque por
Portugal para nos oferecer um Natal diferente, igualmente espiritual, festivo e capaz
de unir toda a família em torno de algumas das mais celebradas canções do mundo.
www.clubegalpenergia.com

77

O Lago dos Cisnes
34 participantes

Com música de Pyotr Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes é um dos mais famosos e vistos
bailados de sempre. Uma encomenda do Teatro Bolshoi a Tchaikovsky, O Lago dos
Cisnes estreou em março de 1877 com libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer.

Quase 150 depois, mantem-se intemporal.

Rui Veloso
14 participantes

Rui Veloso, o grande nome da música portuguesa, proporcionou-nos um concerto
muito especial que teve lugar na noite do dia 08 de dezembro, no Campo Pequeno.

O cantor, compositor e guitarrista português veio apresentar os clássicos de uma
carreira recheada de sucessos num concerto de Natal que pretendeu reunir as várias
gerações de fãs de um dos artistas preferidos dos portugueses.
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Ballet: Cinderela
24 participantes

Teatro Tivoli, um domingo, 09 de dezembro
de 2018, à tarde: 15 horas.

Faz parte dos contos tradicionais infantis e é
a história de uma menina transformada em
criada pela madrasta e suas maléficas filhas. A
sua bondade e beleza são recompensadas,
tornando-a numa princesa, feliz para sempre.

Assim o Clube Galp – Núcleo Centro dispôs de
bilhetes, de 2ª Plateia para este espetáculo
que disponibilizou aos seus Associados,
familiares e amigos.

Lisbon Film Orchestra
20 participantes

www.clubegalpenergia.com

79

Temas da Guerra dos Tronos e da Casa de Papel pela primeira vez ao vivo em
Portugal!

A Lisbon Film Orchestra veio interpretar, pela primeira vez em Portugal, os temas da
recém-vencedora série dramática dos Emmys 2018 - Guerra dos Tronos - e da série
espanhola de grande sucesso - A Casa de Papel.

Momentos memoráveis em parceria com o Clube Galp – Núcleo Centro.

Rota das Iluminações de Natal
27 participantes

Natal e as ruas de Lisboa começaram a tomar outras tonalidades e brilhos.

Assim, a Direção do Clube Galp propôs uma caminhada de 10 km, efetuada em cerca
de 3 horas, com um nível de dificuldade 2,5, numa atividade que teve início junto à
Estátua de D. José, bem no centro da Praça do Comércio.
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Panda e Os Caricas: a volta ao mundo
92 participantes

Campo Pequeno, sábado, 15 de dezembro de 2018 (11 horas). O Panda e os Caricas
estiveram de volta…e que volta! Numa Cápsula para Viajar inventada por um
Cientista engenhoso e criativo, os 5 heróis prepararam-se para dar A Volta ao Mundo!
De Africa à Oceânia, da Ásia à Europa ou às Américas, a aventura aconteceu em cada
lugar onde chegaram.

Diferentes costumes, diferentes culturas, paisagens e cenários deslumbrantes
desafiaram a imaginação e a criatividade dos nossos amigos.

Luís de Matos - Impossível ao Vivo
28 participantes
Depois de 5 anos com Chaos e The Illusionists 2.0,
chegou o seu novo espetáculo – Impossível ao
Vivo! Em estreia absoluta, e antecedendo a
digressão mundial em 2019, Luis de Matos
apresentou-nos Impossível ao Vivo no palco do
Teatro Tivoli.
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Xmas in the night
36 participantes

Voltou o maior evento do ano feito só com conteúdo que nasce exclusivamente na
rádio! E foi um Xmas in the Night diferente de todos os que a Comercial fez antes.

As músicas das manhãs da Comercial e convidados inéditos, numa festa de Natal com
muitas surpresas! Em palco: Vasco Palmeirim, Vera Fernandes, Nuno Markl e Pedro
Ribeiro… mais 15 mil ouvintes da Comercial e convidados muito especiais!

O Deus da Carnificina
13 participantes

Dois casais, adultos e aparentemente civilizados, encontram-se para resolver um
incidente protagonizado pelos seus filhos menores.

O que é verdadeiramente sedutor neste confronto é a progressão paradoxal do
encontro dos casais. Há uma certa sofisticação na forma como o encontro decorre na
tentativa de apurar responsabilidades na luta física que ocorreu entre os respetivos
filhos, dois jovens de 11 anos.
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Viagens ao exterior

Viagem ao Irão
29 participantes

Em 2018 a Direção do Clube apostou num destino diferente,
mas com grande potencial: o Irão!

O país é o lar de uma das civilizações mais antigas
do mundo, que começa com a formação do reino
de Elam em 2 800 a.C. Os povos iranianos
unificaram o país no primeiro de muitos impérios
que se iriam seguir em 625 a.C., após a nação se
tornar no principal poder cultural e político na região.

O Irão atingiu o auge de seu poder durante o Império Aquemênida, fundado por Ciro,
o Grande em 550 a.C. e que, na sua maior extensão, compunha grandes porções do
mundo antigo, que se estendiam do vale do Indo, no leste, à Trácia e Macedônia, na
fronteira nordeste da Grécia, tornando-se num dos maiores impérios que o mundo já
vira.

Os Aqueménidas entraram em colapso em 330 a.C. após as conquistas de Alexandre,
o Grande, mas o país alcançou uma nova era de prosperidade após o
estabelecimento do Império Sassânida em 224 d.C., sob o qual o Irão se tornou uma
das principais potências da Europa Oriental e da Ásia Central nos quatro séculos
seguintes.
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Viagem ao Cabo Norte
59 participantes (em duas datas)

O Sol da meia-noite é um fenômeno natural observável ao norte do Círculo Polar
Ártico (hemisfério norte) e ao sul do Círculo Polar Antártico (hemisfério sul), locais
onde o Sol é visível por 24 horas do dia, nas datas próximas ao solstício de verão.

O número de dias do ano com sol de meia-noite é maior, quanto mais próximo se
está do polo. Dado que no hemisfério sul não há assentamentos permanentes
suficientemente próximos do polo (salvo as bases antárticas, habitadas por cientistas
e pessoal militar), as regiões povoadas que podem desfrutar deste fenômeno estão
todas no hemisfério norte: Estados Unidos (Alasca), Canadá, Groenlândia, Noruega,
Suécia, Finlândia, Rússia e o extremo norte da Islândia.

Este foi uma das inúmeras experiências que esta viagem proporcionou aos seus
participantes.
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Viagem a França
23 participantes

Foi no mês de julho que ocorreu mais uma viagem promovida e organizada pelo
Clube Galp – Núcleo Centro, que desta feita nos levou até à Provença Francesa,
percorrendo a Rota da Lavanda & Rota dos Impressionistas.

Durante nove dias foram visitados lugares que seguramente ficaram na memória, tais
como a costeira cidade de Marselha, a romana Nimes, a muralhada Avignon e os
encantos da glamorosa Cotê d’Azur, no esplendor de Saint-Tropez e Cannes.
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Viagem a África
24 participantes
Marcante viagem pela África do Sul, Botswana, Zâmbia e Zimbabwe, inesquecíveis
dias que foram passados nessa viagem e alguns dos locais deslumbrantes que
tivemos oportunidade de visitar e apreciar em conjunto.

Apenas como referência recordaríamos os dias passados no Okavango ou as
Cataratas Victoria e toda a sua envolvente.
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Festa de Natal 2018

Com o decorrer do ano, mais uma vez chegámos ao ponto mais alto do pelouro
Cultural do Clube Galp, e também, claro, ao com maior destaque do Plano de
Atividades anual do Clube Galp – Núcleo Centro. A nossa Festa de Natal teve lugar dia
01 de dezembro, uma vez mais na emblemática sala de espetáculos do Coliseu dos
Recreios de Lisboa.

Dado este ser um dia especial para todos nós, outro local não seria mais adequado
por conseguir reunir as condições indispensáveis a fim de receber o número de
crianças, jovens e graúdos envolvidos nesta comemoração.

Assim, no dia 01 de dezembro, a abertura das portas ocorreu pelas 09:15 horas e o
início do espetáculo de Circo fixado às 10 horas.
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Mais uma vez, a decoração de Natal esteve presente desde a entrada do Coliseu até à
sala onde se realizou a entrega das prendas das nossas crianças e jovens.

Neste evento também conseguimos contar com a companhia do Pai Natal e das
Mães Natal que estiveram sempre disponíveis para tirar uma foto com as famílias dos
nossos Associados.

Os fotógrafos presentes estiveram à altura deste acontecimento e recordaram este
dia especial, sendo que as fotos desta Festa foram posteriormente disponibilizadas
numa plataforma online onde cada Associado, caso o pretendesse fazer, teve a
oportunidade de requisitar as suas fotos.

Conseguimos assim conjuntamente contribuir para mais um momento ímpar naquela
que é a rica história do Clube Galp.
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SoliDARiedade
Sempre presente, a SoliDARiedade no Clube Galp – Núcleo Centro é uma vertente
que os seus Órgãos Sociais pretendem sempre desenvolver.

E, em 2018, entre 4 de Junho a 13 de julho, durante sete horas diárias e cinco dias por
semana, o Clube Galp – Núcleo Centro foi um Orientador EPIS.

“A EPIS quer ser uma referência nacional no desenvolvimento, incubação e
internalização de novas metodologias de promoção do sucesso escolar, da qualidade
dos sistemas de ensino e formação, e da empregabilidade e inserção profissional dos
jovens em Portugal.”

Este estágio, para além de permitir aos jovens envolvidos concluir o curso , foi uma
excelente oportunidade para testemunharem que o investimento nos estudos lhes
poderá proporcionar uma vida melhor e a concretização dos seus sonhos.

Por outro lado, ajudou-os a desenvolver competências relevantes em termos de
relacionamento social, de gestão do tempo e, acima de tudo, de auto-confiança e
auto-estima.
E tivemos connosco um destes jovens!
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Apoio a Grupo de Associados Peregrinos
Em dois mil e oito, a Direção do Clube Galp – Núcleo Centro proporcionou algum
apoio logístico aos grupos de peregrinos, Associados do Clube, que pretenderam ir a
Fátima.

É algo que, dentro das capacidades da estrutura do Clube, manteremos no futuro
sempre que nos for solicitado.

Agendas da Casa da Criança de
Tires
Com o aproximar do ano de 2019,
manteve-se a necessidade de continuar
a

organizar

a

pessoal/profissional,

nossa
mantendo

vida
o

registo dos nossos compromissos.

E assim disponibilizamos a aquisição das já conhecidas Agendas Solidárias da Casa da
Criança de Tires para 2020.

Para além da utilidade óbvia das mesmas, o cariz solidário potenciou a participação
dos nossos Associados nesta ação adquirindo alguns exemplares, sendo que a receita
reverteu integralmente em benefício da supracitada instituição.
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Agendas do Instituto Português de Oncologia
Em parceria com a Livros Horizonte e com o Instituto Português de Oncologia, que
assinalou em 2018 95 anos, apresentamos um projeto solidário que desta vez apoiou
o Hospital de Dia desta instituição, no sentido de melhorar os cuidados de saúde em
ambulatório, evitando o internamento de milhares de doentes.

As receitas da Agenda 2019 reverteram para o IPO, para ajudar a construir o novo
Hospital de Dia que tanta falta faz aos pacientes e familiares.

Com textos de 12 personalidades que escrevem sob o mote Comemorar a Vida,
ilustrados pela talentosa Marta Torrão, esta foi mais uma proposta solidária do Clube
Galp – Núcleo Centro.
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Campanha Pirilampo Mágico 2018

Desde 1987 que o Pirilampo Mágico marca presença na vida dos portugueses, mas
este ano existiram grandes novidades!

O Pirilampo Mágico assumiu uma nova imagem, mais ousada e moderna, mas
mantém na sua missão: lutar pela defesa e consagração dos direitos das pessoas com
deficiência e apoiar as organizações que lhes prestam suporte.

E a Direção do Clube Galp – Núcleo Centro, associou-se mais uma vez à Federação
Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social – FENACERCI - na Campanha
Pirilampo Mágico e disponibilizou aos seus Associados, familiares e amigos 247
pirilampos e pins alusivos à edição 2018.
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Presentes de Natal Solidários
Com a proximidade da época natalícia, seguimos a tradição e colaboramos no
processo de aquisição de presentes de Natal a ofertar a familiares e amigos.

Mas o Natal não é apenas uma época de comemorações religiosas, de convívio
familiar ou de troca de presentes, é também uma época de Solidariedade, onde
devemos pensar que existem famílias carenciadas com dificuldades onde o Natal não
chega, ou chega com muitas limitações.

Neste contexto, o que propusemos foi conciliar a necessidade de oferecer presentes,
com a vertente solidária, promovendo presépios solidários que disponibilizamos ou o
Livro Infantil A Força de uma Formiga, disponibilizado pela Associação Leigos para o
Desenvolvimento.
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Make-A-Wish: Futsal Solidário – Golos Contra a Fome
No último mês do ano, o Clube Galp – Núcleo Centro participou mais uma vez no
torneio de futebol solidário: Golos Contra a Fome.

A participação do Clube Galp neste evento será sempre uma realidade enquanto se
mantiver o grande motivo destes momentos de confraternização: ajudar os mais
necessitados.

Make-A-Wish: Futsal Solidário – Futebol por uma causa
Tal como na iniciativa anterior, marcamos presença com uma equipa de Associados
do Clube Galp – Núcleo Centro que uma vez mais dignificaram, em particular no plano
da disciplina, as nossas cores.
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PAFI e o incêndio no Parque das Merendas
64 participantes

Pafi e o incêndio no parque de merendas é o
nome do novo livro infantil que visa ajudar a
angariar fundos para a compra de equipamentos
de proteção individual de combate a incêndios
florestais.

À semelhança de outras iniciativas, este livro teve
também como missão sensibilizar e envolver os
mais novos para a necessidade de prever,
prevenir e proteger os incêndios nas florestas.

XIV Campanha de Recolha de Roupas, Brinquedos, Livros, Filmes, …
Procedemos, pelo décimo quarto ano consecutivo, à recolha de roupa e outros bens
que fizemos chegar a instituições, da zona de Lisboa, de solidariedade social.

É uma iniciativa que sempre vem demonstrar o fundo solidário dos Associados do
Clube Galp – Núcleo Centro.

Foram-nos, uma vez mais, entregues mais de mil peças que foram devidamente
catalogadas e verificadas.
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Postais de Natal Clube Galp – Núcleo Centro
Em 2018, a Direção do Clube Galp – Núcleo Centro enviou, uma vez mais, aos seus
Associados que se encontram na pré-reforma ou na reforma, um Postal de Natal da
AIDGlobal, entidade que labora em prol da Educação por um mundo mais justo e
sustentável.

Pretende-se demonstrar e manter, em plena época natalícia, mais um ponto de
contacto com essa população e, ao mesmo tempo, colaborar com a AIDGlobal
naqueles que são os seus intentos de índole social.

Festa de Natal – Instituições presentes no Circo
Há mais de dez anos que a Direção do Clube Galp – Núcleo Centro convida, para a sua
Festa de Natal, crianças e jovens oriundas de instituições de solidariedade social.

É um prazer imenso conseguir estender a estas crianças e jovens a alegria que é
proporcionada às nossas crianças e jovens em cada Festa de Natal.

Foi, como hábito nas últimas décadas, no Coliseu dos Recreios de Lisboa.
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Outras Atividades
Parcerias
Fruto da utilidade que as mesmas têm associada, mantivemos em 2018 a prática de
renovação e criação de parcerias com diversas entidades dos mais díspares sectores
de atividade. O Grupo Portugália, a Optilux e a Cambridge School são três bons
exemplos dessa procura por parte dos Associados do Clube Galp – Núcleo Centro,
sendo que, inúmeras vezes, são os nossos Associados que propõem a realização dos
primeiros contactos entre o Clube Galp – Núcleo Centro e as mais diversas
instituições. Quer a compra de produtos, quer a aquisição da prestação de serviços a
valores com descontos, ou outra tipologia de benefícios, é algo que é
particularmente valorizado pelos Associados do Clube Galp – Núcleo Centro.

Parceria IQOS
119 equipamentos

Juntamente com a Tabaqueira foi proporcionado aos Associados, familiares e amigos
do Clube Galp – Núcleo Centro a possibilidade de efetuarem a aquisição de kits IQOS
a um preço muito inferior ao preço de mercado deste equipamento.
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Sorteios
Foram aproximadamente vinte os sorteios que, em dois mil e dezoito a Direção do
Clube Galp – Núcleo Centro disponibilizou aos seus Associados.

Manteve-se pois a prática de anos anteriores de realização de sorteios junto dos
Associados do Clube, algo que é sempre do seu agrado, o que se comprova pela boa
adesão que os mesmos sempre apresentam.
Marcaram presença os sorteios de âmbito solidário, os sorteios decorrentes da
histórica parceria Clube Galp / SABSEG, bilhetes para espetáculos e cd’s, dvd’s, livros,
entres outros produtos sorteados, mês-após-mês, entre os Associados do Clube Galp
– Núcleo Centro.

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
19 encomendas

Um

ano

mais,

foi

colocada

à

disposição dos nossos Associados,
familiares e amigos a possibilidade de
encomendarem

três

diferentes

propostas de vinho da Quinta Nova
Nossa Senhora do Carmo.

Produtos de inequívoca qualidade que são disponibilizados a preços particularmente
competitivos, numa parceria que dura já à aproximadamente uma década e que
seguramente que as duas partes pretendem manter.
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Pelouro de Instalações
O Pelouro de Instalações do Clube Galp – Núcleo Centro deu provas, durante o ano
de 2018, de estabilidade em termos organizativos e de resposta imediata ao
desenvolvimento da atividade do Clube.

O Pelouro de Instalações, como pontos mais marcantes, assume a gestão dos
espaços físicos utilizados pelo Clube, seja nas Torres de Lisboa, seja na Secretaria /
Sede Social, e também a frota de carrinhas afetas às atividades do Clube.

Instalações Físicas

Torres de Lisboa

Em linha com a realidade dos, muitos, últimos anos, o Clube Galp – Núcleo Centr tem
afeto três espaços no complexo das Torres de Lisboa: dois espaços nos pisos
subterrâneos e um outro num open-space da Torre C.

Os espaços nos pisos subterrâneos são utilizados como armazém dos produtos e
consumíveis utilizados na atividade do Clube Galp. O espaço em open-space,
localizado no piso 10 da Torre C, é utilizado pelos colaboradores do Clube para tratar
dos processos relacionados com o envio dos comunicados distribuídos pelo Clube
Galp aos seus Associados.

Este pelouro tem, afeto ao mesmo, dois colaboradores com vasta experiência e
muitos anos de Clube.
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Esta experiência traduz-se por um lado em enorme eficiência e agilidade no apoio às
mais diversas solicitações a que têm que responder diariamente, e também uma
versatilidade no constante apoio às atividades desenvolvias na Secretaria do Clube
Galp – Núcleo Centro.

Secretaria

A Secretaria do Clube Galp – Núcleo Centro é o espaço por excelência para receber
de forma muito digna os nossos Associados.

Na Secretaria do Clube trabalharam durante todo o ano duas colaboradoras, uma
realizando toda a componente administrativa do Clube Galp – Núcleo Centro e outra
na função de Técnica Oficial de Contas não só do Núcleo Centro mas também do
Clube como um todo.

Depois das obras realizadas em 2014 que se traduziram numa considerável melhoria
no espaço físico que temos hoje, pretendemos ainda realizar obras de beneficiação
no espaço da antiga secretaria.

Viaturas

O parque automóvel ao dispor do Clube Galp – Núcleo Centro, é atualmente de 3
carrinhas: 2 Ford Transit (ma de 9 e outra de 8 lugares e uma carrinha Peugeot); duas
da propriedade do Clube e outra da Leaseplan, mas da qual o Clube tem o direito a
usufruir da sua utilização.
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A atividade diária desenvolvida pelo Clube Galp – Núcleo Centro que
necessariamente requer uma logística de suporte e deslocamento, tais como por
exemplo levantamento de bilhetes para espetáculos, levantamento de dorsais para
as corridas promovidas pelo Clube ao longo de todo o ano, e também as iniciativas
realizadas ao fim-de-semana, tais como pesca ou karting, em que se torna necessário
o transporte dos nossos Associados, são os grandes utilizadores destas viaturas.

São os colaboradores alocados às Torres que garantem toda a manutenção e limpeza
das viaturas, para que estas possam circular nas melhores condições de segurança,
em bom funcionamento e apresentação para assim estarem operacionais para serem
utilizadas a qualquer momento.

Prestação de Serviços

À semelhança do que vem acontecendo em anos anteriores, os colaboradores do
Clube Galp – Núcleo Centro estiveram disponíveis para prestar serviços pontuais às
diversas unidades de gestão e de negócio do Grupo Galp de forma rápida e eficiente.

Serviço de Requisições

Verificou-se de forma gradual o aumento da robustez na eficiência do serviço de
fornecimento de água mineral, no apoio a reuniões ou ações de formação realizadas
na Empresa.
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Entrega de jornais e revistas

Trata-se de um serviço que se tem mantido inalterado ao longo do tempo. Passa
essencialmente pela disponibilização diária no local de trabalho, antes do horário
normal de expediente da Empresa, de centenas de exemplares da imprensa nacional
e internacional.

Este processo integrado desde a distribuição, controle de quantidades e
destinatários, reclamação de eventuais falhas, é assegurado pelos funcionários das
Torres, que posteriormente dá origem dezenas de notas de débito mensais emitidas
à Empresa e respetivo controlo de contas correntes, trabalho este assegurado pela
nossa Secretaria.

Apoio Logístico

Tal como em anos anteriores o Clube Galp – Núcleo Centro continuou a dar apoio às
várias Unidades de Negócio, concretamente na distribuição nas Torres de Lisboa
pelos seus colaboradores de comunicados de informação e outros artigos.

Adicionalmente, todo o apoio às iniciativas continua a ser garantido pelos diversos
membros dos Órgãos Sociais do Clube Galp – Núcleo Centro e pelos seus
colaboradores.
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Comunicação

Esta é uma vertente que se encontra em contante mutação, sendo objetivo do Clube
Galp – Núcleo Centro fazer com que os seus Associados tenham o mais imediato
possível conhecimento das atividades que lhes são disponibilizadas em cada
momento.

Neste sentido continuamos a previlegiar a comunicação desmaterializada, via site.

Contudo, e porque os nossos milhares de Associados são naturalmente diversos
entre si, mantemos a comunicação em papel para os Associados pré-reformados e
reformados que pretendem continuar a receber info através dos CTT.

Reforçamos ainda a comunicação com a colocação de cartazes com as próximas
iniciativas a realizar pelo Clube Galp – Núcleo Centro, que são colocados em locais
onde os Associados do Clube se concentram, como por exemplo as COPAs das Torres
de Lisboa e outros espaços comuns em várias instalações onde a Galp desenvolve as
suas atividades.
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Pelouro Administrativo – Financeiro

Como principais notas de destaque no que as contas do Clube Galp – Núcleo Centro
2018 se refere, consideramos importante realçar o seguinte:
✓ Consolidação do equilíbrio nas contas do Clube assentes numa base rigorosa
de controlo de dispêndios de cash;
✓ Ligeiro aumento da margem comercial sobre vendas, em cerca de 3% face ao
ano anterior, fruto de um sempre grande acompanhamento das oscilações de
preço dos produtos comercializados;
Ainda associado a este tema, há a sublinhar um aumento no volume de vendas,
entre águas e jornais, em mais de 20 % face ao ano anterior;
✓ Aumento dos subsídios e patrocínios obtidos em cerca de aproximadamente
quatro mil €uros face ao ano anterior;
✓ Nos gastos gerais (fornecimentos e serviços externos) do Clube Galp – Núcleo
Centro tivemos um ligeiro aumento, de aproximadamente 1% face ao ano
anterior, associado ao aumento do número de iniciativas promovidas ao longo
do ano de 2018;
✓ Os custos com o pessoal reflectem aumento de cerca de 9% devido
essencialmente a uma política de premiação, definida pela Direção do Clube
como forma de reconhecimento de desempenho aos nossos colaboradores,
através de remuneração variável;
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✓ Significativa diminuição na utilização final da conta caucionada contratada pelo
Clube Galp, refletindo uma diminuição significativa de Passivo Corrente, sendo
que em contraponto em termos de Activo registou-se uma efectiva redução de
valores recebíveis em aberto nomeadamente dos participantes nas viagens ao
exterior organizadas pelo Clube Galp – Núcleo Centro;
✓ Resultado Líquido Final de 2018 positivo em 748,64 €uros, em linha com os
anos anteriores.
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Demonstrações Financeiras
Balanço
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Rubricas

Notas

Euros
Períodos
2018
2017

Activo
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Goodwill
Activos intangíveis
Activos biológicos
Participações financeiras - método da eq. patrim.
Participações financeiras - outros métodos
Accionistas/Sócios
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos
Activo corrente:
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos ao pessoal
Estado e outros entes públicos
Empréstimo núcleo sul
Empréstimo núcleo norte
Outras contas a receber
Devedores por acrescimos de rendimentos
Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros
Activos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários
Total do Activo
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2 204,99
447,82

2 540,93
362,89

2 652,81

2 903,82

1 166,62

1 779,90

28 756,82

20 051,94
150,00
3 584,27
20 600,56

3 443,01
32 493,09
6 106,11
33 694,75

92 689,98
6 146,58
2 960,40

1 090,35
106 750,75

17 466,67
165 430,30

109 403,56

168 334,12
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Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Rubricas
Capital Próprio e Passivo
Capital próprio:
Capital realizado
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do períod0
Interesses minoritários
Total do capital próprio

Notas

Euros
Períodos
2018
2017

37 505,52

37 019,75

37 505,52
748,64
38 254,16

37 019,75
485,77
37 505,52

38 254,16

37 505,52

40 035,98

12 398,40

2 525,32

3 877,00

12 037,23

100 000,00

16 550,87

14 389,06

71 149,40
71 149,40
109 403,56

164,14
130 828,60
130 828,60
168 334,12

Passivo
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Outras contas a pagar
Passivo corrente:
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas/sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Credores por acrescimos de custos
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Acerto Núcleo Norte
Total do passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo
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Demonstração de Resultados
Euros
Rubricas

Notas

Períodos
2018

2017

164 022,29
331 261,17

144 809,29
332 527,05

(60 263,87)
(335 848,81)
(91 580,60)

(50 797,84)
(333 666,05)
(83 857,81)

1 356,33
(5 476,86)

399,21
(4 975,41)

Resultados antes de depreciações, gastos financ. e impostos

3 469,65

4 438,44

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis

(335,94)

(335,94)

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)

3 133,71

4 102,50

58,00
(2 289,73)

8,22
(1 947,05)

Resultado antes de impostos

901,98

2 163,67

Imposto sobre o rendimento do período

(153,34)

(1 677,90)

Resultado líquido do período

748,64

485,77

Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados
Subsídios
Ganhos/perdas imp. De subsidiárias, associadas e emp. conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Res. actividades descontinuadas (líquido de impostos)
Resultado líquido do período atribuível a: *
Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários
Resultado por acção básico
* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas
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Parecer do Conselho Fiscal
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