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Achei muito giro, mas o Michael ele é único. 

 

Gostava de o conhecer, coisa que j| n~o ser| possível, ele é o melhor can-

tor do mundo. 

Guilherme Neto 

 

Gostei de todo o espet|culo em si, a 

forma como foi criada e interpretada 

cada música. 

 

Muito bons bailarinos, lindas vozes. 

 

Foi um privilégio participar neste even-

to, o Michael foi incrível é eterno e me-

rece todas as homenagens do mundo. 

 

Parabéns para toda organizaç~o deste 

espet|culo. 

Rita Tavares 
 
 
 

www.clubegalpenergia.com  

Destaques 
Forever 

King 
of Pop 

04 set - Billie Eilish 
 

06 a 08 set - Vamos {s Capitais de  
Distrito: Viana do Castelo 
 

07 set - Passeio Motard 
 
08 set - Happy Holi 
 

13 set - Queen Symphonic 
 

13 e 14 set  - Vila Mix 
 

19 set - Maria Beth}nia 
 

21 e 22 set - Pesca Desportiva 
Campeonato Nacional da 2ª Divis~o 
 

26 set a 05 out - Viagem ao Egipto com 
Cruzeiro no Nilo 
 

07 out - Toquinho: 50 anos de Carreira 

Próximas 
Iniciativas 
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Depois de adiado por causa da tempestade Leslie, o concerto de comemoraç~o dos 30 anos de carreira da Mafalda Veiga 

passou para dia 26 de janeiro.  

A intempérie adiou, mas n~o fez parar o entusiasmo de quem encheu o Campo Pequeno.  

Foi um concerto cheio de emoções. Enchi-me de boas memórias, com as cantigas que eu ouvia na minha juventude. Todas 

aquelas músicas cujas letras sabia de cor. Fez-me recuar 30 anos e reviver t~o bons momentos. 

O reportório da Mafalda Veiga é mais do que um conjunto de boa música, é um livro recheado de bons poemas, a maior par-

te deles escritos pela própria. 

Sen~o vejamos, com 17 anos escreve e compõe a sua primeira música: Velho. Quem fica indiferente a um poema como este?  

N~o sabia que tinha apenas 17 anos quando o escreveu. Isso emocionou-me ainda mais. Como uma jovem com 17 anos tem 

maturidade para escrever: 

“(…) O olhar triste e cansado procurando alguém 

E a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém 

Sabes eu acho que todos fogem de ti prá não ver 

A imagem da solidão que irão viver 

Quando forem como tu 

Um velho sentado num jardim (…)” 

 

Brindou-nos com muito boa música, recheada de poemas incríveis como Cada lugar teu, Restolho, Imortais e, claro, Pássaros 

do Sul, que o público pedia incessantemente. 

Com a magia de todas as músicas a serem cantadas também pelo público, que viveu cada momento, a cantora ia interagin-

do connosco e partilhava as histórias de cada música: como as escreveu e o que queria transmitir. Assim, ia completando o 

livro com histórias, escritas na primeira pessoa. 

No encore brindou-nos com mais temas dos seus primeiros álbuns e acrescentou um tema que eu adoro, escrito por um 

anónimo: Balada de um soldado. Como ficar indiferente a esta história? Como não viver e imaginar a dor que ali se conta: na 

guerra, sem saber, mata um amigo de inf}ncia.  

Foram mais de duas horas de boa música e emoç~o. 

Miss~o seguinte: acrescentar { minha playlist do Spotify algumas destas fantásticas canções. 

 

Miss~o cumprida! 

Paula Almeida Mendes 

Mafalda Veiga 
Campo Pequeno 
26.janeiro.2019 
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No final de ano é obrigatório termos muita festa, comida, bebida, divers~o e tudo o mais a que temos direito, mas entrados 

em 2019 nada melhor que pensar num Passeio de bicicleta n~o só para limpar os excessos da época festiva, como para man-

ter a forma física e conviver. 

 

Sim, porque andar de bicicleta n~o é só pensar nos empenos que se levam, podemos baixar o ritmo e gozar a pedalada, con-

versar com o amigo do lado, apreciar os locais por onde passamos e esse é o espírito nestes convívios. 

 

Quanto ao Passeio propriamente dito, a ideia surgiu no seguimento do conceito do Passeio de Natal, pois todos gostaram e 

fazia sentido abrir as portas a 2019 com outra pedalada em grupo. 

 

O percurso escolhido continuou sendo o da tradicional ginginha, pelo que saímos do Bairro Petrogal em direç~o ao Parque 

das Nações em ritmo lento para aquecer as pernas e entr|mos na ciclovia que nos levou até Santa Apolónia. 

 

O tema de conversa predominava no peso ganho nos últimos dias, mas um pouco sem darmos por isso l| pass|mos o Ter-

reiro do Paço, subimos ao Chiado e cheg|mos ao restaurante para nos saciarmos com uma bifana, choco ou filete. 

 

O repasto manteve-se divinal e estava na hora do café e do pastel de nata, que tom|mos com alguma celeridade pois o 

mindset estava na célebre ginginha. 

 

O regresso é sempre mais monótono, 

mas desta vez n~o foi o caso, a alegria 

estava instalada no grupo e conversa 

atr|s de conversa, pedalada atr|s de pe-

dalada depressa cheg|mos ao Bairro da 

Petrogal na Bobadela. 

 

Os Passeios Noturnos s~o do agrado ge-

ral e este n~o foi exceç~o. 

 

Bom ano de 2019 para todos. 

Noturno: Boas Vindas a 2019 
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Vitória da melhor equipa em campo. 

 

1ª parte: Apesar de termos mudado a 

equipa quase toda, pois entraram os 

que menos têm jogado, a vontade de 

ganhar era a mesma. 

 

Por isso a equipa procurou marcar 

cedo, pressionando o advers|-

rio,  dificultando ao m|ximo a sua saí-

da de bola. 

 

Depois, quando tínhamos a posse de 

bola, circul|vamos sem muita pressa 

até conseguirmos encontrar o cami-

nho da baliza advers|ria. Consegui-

mos por duas vezes e chegamos ao 

intervalo a ganhar por 2-0. 

 

2ª Parte: O adversário conseguiu sur-

preender-nos, marcado um golo no 

início de jogo e manifestou alguma 

motivaç~o nos minutos a seguir, mas 

logo sofreram o terceiro e o quarto 

golo, acabando com qualquer tipo de 

esperança.  

 

Parabéns { equipa por ter passado { 

fase seguinte da Taça. Em relaç~o { 

disciplina, tudo normal. 

Treinador Manuel Ismael 

 

Simulation Theory sucedeu ao |lbum 

Drones, lançado em 2015, e desde en-

t~o, os três artistas fizeram uma longa 

e exaustiva digress~o, levando a Dro-

nes World Tour a f~s de todo o mun-

do.  

 

A capa do |lbum foi ilustrada pelo ar-

tista digital Kyle Lambert, que fez 

também a arte dos cartazes de Stran-

ger Things, Jurassic Park, entre mui-

tos outros filmes.  

 

O Clube Galp – Núcleo Centro proce-

deu ao sorteio, entre os seus Associa-

dos, de quatro exemplares do forma-

to Deluxe (16 faixas) e os contempla-

dos foram: 

Carla Rei 

Carlos Alexandre Tavares 

Ana Henriques Souto 

Jo~o Manuel Alves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os U2 regressaram com o muito 

aguardado novo |lbum de estúdio 

Songs of Experience. Este lançamento 

da Island Records completou um ano 

estelar para a banda de Dublin, suce-

dendo-se ao seu regresso aos est|-

dios com a aclamada e esgotada di-

gress~o The Joshua Tree Tour 2017, 

tendo tocado para mais de 2,7 mi-

lhões de f~s em apenas 51 espet|culos 

por toda a Europa, América do Norte 

e do Sul, além da bem-sucedida reedi-

ç~o de 30.º Anivers|rio de The Joshua 

Tree.  

                                 

A Direç~o do Clube Galp - Núcleo pro-

cedeu ao sorteio de quatro exempla-

res deste novo |lbum e os contempla-

dos foram: 
 

José Santos André 

Alexandra Gouveia 

Henrique José Silva 

Carla Maria Rodrigues 

Crónicas do Futebol de 11 
S. L. Olivais 1 vs Clube Galp 4 

Sorteados 
Muse 

Sorteados 
U2 
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Jon sai do autocarro a meio da noite, 

num canto inóspito da Noruega, algu-

res no planalto de Finnmark, t~o a 

norte que o Sol nunca se põe. É ali 

que espera poder refugiar-se, junto 

do povo da Lapónia, até traçar uma 

estratégia para escapar ao Pescador. 

Até {quele momento, limitara-se a 

improvisar, pois temia que qualquer 

plano fosse descortinado pelo seu 

perseguidor. 

 

Mas n~o duvida de que, mais cedo ou 

mais tarde, o encontrar~o. Escondido 

numa cabana no meio da floresta, tu-

do o que separa Jon do seu destino é 

Lea e o filho, Knut. Lea ofereceu-lhe 

uma arma para se defender, uma ca-

bana onde dormir e, mais importante 

do que isso, uma raz~o pela qual lutar 

contra o seu fatal destino.  

 

Mas { medida que o tempo passa, Jon 

percebe que os homens do Pescador 

se aproximam e é urgente encontrar 

uma saída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como diz um dos capangas do chefe 

da m|fia: 

 

“O Pescador nunca desiste de procu-

rar quem lhe deve dinheiro enquanto 

n~o vir o cad|ver. 

Nunca. 

E o Pescador encontra sempre o que 

procura. Tu e eu podemos n~o saber 

como, mas ele sabe. 

Sempre. 

 

É por isso que lhe chamam Pescador.”  

Uma narrativa ímpar, com a mesma 

genialidade, mas muito diferente da-

quelas a que Jo Nesbø nos habituou, 

n~o só pela história em si como pelo 

cen|rio em que se desenrola, o planal-

to de Finnmark, que como refere o 

autor: “é um território desconhecido 

até para os noruegueses.” 

 

A Direç~o do Clube Galp – Núcleo Cen-

tro vem sortear, entre os seus Associ-

ados, quatro exemplares desta obra 

de Jo Nesbo. Para se inscreverem de-

vem, os Associados do Clube Galp – 

Núcleo Centro, enviar, até ao dia 01 de 

agosto próximo, um mail para o ende-

reço interno “Clube GalpEnergia – 

Secretaria” ou telefonar para a Secre-

taria do Clube Galp - Núcleo Centro 

através do número 21 724 05 31 

(extensão interna 10 531). 

Ovo, o mundo mágico dos insetos, 

cheio de música, cor, e acrobacias per-

turbado por um ovo.  

 

Fant|stico e inesquecível espet|culo 

do Cirque du Soleil e que tive o prazer 

de assistir com a minha família em 

mais uma iniciativa do Clube Galp. 

 

António Gamboa 

Sorteio O Sol da Meia-Noite Cirque du Soleil 
OVO 
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Parte final complicada. 

 

1ª parte -  primeiros 40 minutos com-

pletamente dominados pelo Clube 

Galp, uma vez que o Brejos da Roussa-

da optou por defender atr|s da linha 

da bola (sempre no seu meio campo ), 

 

 

Depois tentavam sair em contra ata-

que r|pido, coisa que n~o se viu em 

toda a primeira parte pois, nunca che-

garam { nossa baliza. 

 

No entanto, o Clube Galp só quase ao 

intervalo é que conseguiu inaugurar o 

marcador, n~o obstante tantas terem 

sido as oportunidades. 

 

2ª parte – depois de retificarmos algu-

mas situações e  aumentamos a van-

tagem logo de início,  continuamos a 

desperdiçar v|rias oportunidades. 

 

E quando parecia que o jogo estava 

controlado, o Roussada reduziu num 

golo de grande penalidade. 

 

 

Logo a seguir aumentamos novamen-

te a vantagem para 3-1 num golo do 

meio campo, mas passados uns minu-

tos o Roussada reduz novamente pa-

ra 2-3. 

 

Até ao apito final tentamos controlar 

o resto do jogo e correu tudo bem. 

 

Um final com ilações a tirar. 

 

No capítulo disciplinar, tudo normal. 

 

 

Treinador Manuel Ismael 

Catorze anos depois da primeira aven-

tura, assistimos ao regresso da família 

Pêra. Na sequela de The Incredibles, é 

a m~e, Helena, também conhecida 

como Mulher-El|stica, quem assume 

o protagonismo, enquanto o pai fica 

em casa. Depois de, no filme anterior, 

terem falhado em dar conta do assal-

to ao Banco de Metroville, a polícia 

decide fechar o programa de realoca-

ç~o de super-heróis. Eles s~o obriga-

dos a viver permanentemente numa 

identidade secreta e, no caso da famí-

lia Pêra, v~o ter de mudar-se para um 

motel. Até que, um dia, … 

 

E os Associados do Clube Galp—

Núcleo centro contemplados, cada 

qual, com um DVD deste excelente 

filme de animaç~o foram: 

 

Mara Pereira 

 

C|tia Figueiredo 

 

Susana Faria 

 

José Santos Albuquerque 

Sorteados 
The Incredibles 

Crónicas do Futebol de 11 
Clube Galp 3 vs  

G. D. R. Brejos da Roussada 2 
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O  resultado espelha a diferença entre 

as duas equipas. 

 

1ª parte: Entrada forte do Clube Galp, 

criando logo ao primeiro minuto uma 

ocasi~o de inaugurar o marcador.  

 

O Olivais n~o saía do seu reduto e lo-

go se viu que bastava entrar o primei-

ro golo para as portas da baliza con-

tr|ria se abrirem para mais, situaç~o 

que se foi adiando por desacerto dos 

nossos avançados pois eram tantas as 

facilidades que se atrapalhavam uns 

aos outros.  

 

E foi com satisfaç~o que, { beira do 

intervalo, conseguimos marcar o golo 

inaugural ... o advers|rio j| começava 

a jogar com o tempo. 

 

2ª parte: Na segunda metade só mu-

dou a efic|cia. 

 

Conseguimos marcar cinco golos nas 

oportunidades criadas e podiam ter 

sido mais. 

 

Sofremos dois golos, n~o gostamos, 

mas saímos satisfeitos com a presta-

ç~o da equipa. 

Em termos disciplinares a equipa 

esteve muito bem. 

 

Treinador Manuel Ismael 

 JOGO  DIFÍCIL 

 

1ª parte: O equilíbrio foi a nota do-

minante dos primeiros quarenta 

minutos, com o Clube Galp a n~o 

aproveitar uma ou outra situaç~o 

de perigo junto a baliza advers|ria. 

 

Na maioria das jogadas ofensivas 

das duas equipas, os defesas con-

tr|rios conseguiram sempre uma 

certa supremacia por isso, o empa-

te ao intervalo era o resultado 

mais que justo. 

 

2ª parte: depois de algumas corre-

ções, o Clube Galp entrou com o 

intuito de mudar a história do jo-

go, mas foi a Portucel a inaugurar 

o marcador aos 70 minutos, numa 

boa jogada finalizada de cabeça. 

 

Foi notória a reaç~o do Clube Galp que, 

em 10 minutos, alterou o marcador a seu 

favor. 

 

O empate surgiu numa boa jogada aos 75 

minutos. 

 

A Portucel recuou no terreno tentando 

agarrar o empate e, aos 79 minutos, o 

Clube Galp marcou o golo da vitória, sua-

da mas merecida.  

 

Em relaç~o { disciplina, tudo normal. 

 

 

Treinador Manuel Ismael 

Crónicas do Futebol de 11 
S. L. Olivais 2 vs Clube Galp 6 

Crónicas do Futebol de 11 
Portucel 1 vs Clube Galp 2 
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No primeiro dia do ano cumpriu-se a 

tradiç~o no Centro Cultural de Belém, 

em Lisboa, com a Orquestra Metropo-

litana de Lisboa a dar as boas vindas 

ao novo ano ao som de música cl|ssi-

ca entre marchas, polcas e valsas. 

 

As obras de Johann Strauss compuse-

ram a maior parte do alinhamento 

musical que, sob a direç~o do russo 

Evgeny Bushkov, um dos maestros 

com maior reputaç~o na atualidade, 

encantaram o público presente, e on-

de para finalizar n~o faltou a famosa 

Valsa do Danúbio Azul. 

 

Esta foi a forma escolhida por mim 

para entrar no Novo Ano, de forma 

alegre e bonita para encarar positiva-

mente e encorajadoramente os desa-

fios que nos esperam. 

 

Obrigado Clube Galp 

O Ovo, dos mundialmente famosos 

Cirque du Soleil, foi um verdadeiro 

show de entretenimento, fruto de 

uma junç~o bem conseguida entre o 

circo e o teatro.  

 

Animado por acrobacias de cair o 

queixo, e pleno de movimentos que 

aliam a gin|stica com o bailado, a his-

tória contada foi repleta de aponta-

mentos humorísticos que nos fizeram 

soltar risadas.   

 

Nas cerca de duas horas que durou o 

espet|culo, a perfeiç~o das acrobaci-

as foi irreal e demonstrou aquilo que 

j| por diversas vezes tinha ouvido: o 

enorme talento dos artistas que fa-

zem parte deste grupo circense. 

 

A excelência do desempenho dos 

acrobatas proporcionou-nos momen-

tos de divers~o maravilhosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O colorido do cen|rio, que foi varian-

do com os v|rios ecossistemas que 

representava, a iluminaç~o, a música 

cativante, as roupas divertidas, repre-

sentando os gafanhotos, joaninhas e 

outros insetos, tornaram o espet|culo 

ainda mais belo. 

 

O final do espet|culo é baseado em 

acrobacias de trampolim, estontean-

tes e inovadoras, com um ritmo e ale-

gria contagiante.  

 

Foi o culminar de uma experiência 

memor|vel, em que finalmente pode-

mos descansar os músculos da mandí-

bula e fechar a boca. 

 

Carlos Peres 

Concerto de 
Ano Novo 

Cirque du Soleil: OVO 
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Final da XVI Taça em Futsal 
Masculino 

 
Na sequência da parceria efetuada 

com a Tabaqueira, foi possível a ven-

da a preços mais competitivos, ou 

quando solicitado, o empréstimo de 

equipamento Kit IQOS 3.0 durante um 

período de 15 dias.  

 

Este equipamento  tem as seguintes 

principais vantagens: 

   

Design compacto e ergonómico,  

 

Novo Sistema ProtectPlus para uma 

maior fiabilidade, opções personaliza-

das com múltiplas escolhas de caps de 

portas e tampas, inserç~o de encaixe 

f|cil com fecho magnético e trata-se 

de um dispositivo mais fino, sendo o 

sistema de aquecimento mais pe-

queno daquela gama de produtos. 

 

Ainda pode solicitor o seu! 

 

Kit 
IQOS 3.0 

Ao vigésimo terceiro dia de janeiro de 2019 resolvia-se a XVI ediç~o da Taça em 

Futsal Masculino do Clube Galp - Núcleo Centro.  

 

O almejado troféu colocava frente a frente a histórica equipa da Galpgeste, reno-

vada com qualidade através das gerações, e a equipa Refor, recheada de jogado-

res de qualidade e experiência, que em muito vieram subir o nível da competiç~o. 

 

Nas duas meias-finais, equilibradíssimas e muito disputadas, a Galpgeste levou a 

melhor sobre os também históricos Asas da Galp (3-1) e os Refor deixaram pelo 

caminho o conjunto dos Galpatasaray (2-0), composta por sangue jovem das filei-

ras da Galp. 

 

O jogo da final foi um autêntico duelo de nervos, com muito suor e entrega. O 2-0 

registado ao intervalo n~o dava garantias num jogo que se sabia poder virar a 

qualquer momento.  

 

A Galpgeste conseguiu gerir a vantagem até aos momentos finais, contudo sem 

conseguir evitar o (merecido) tento de honra dos Refor, que muito pressionou na 

segunda metade. 

 

No final do jogo teve lugar o erguer da Taça pela equipe campe~, assim como a 

premiaç~o de Nuno Caldas (Asas da Galp) como melhor marcador da competiç~o.  

 

A cerimónia foi mantida em clima de grande amizade e respeito mútuo entre to-

das as equipas presentes, sem esquecer a de arbitragem. 

 

 

André Martins 
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Um concerto dos Xutos e Pontapés é algo sempre novo. Embora, segundo opiniões mais revivalista, com o desa-

parecimento do Zé Pedro, os Xutos j| n~o s~o os mesmos. Um pouco verdade sente-se a sua falta, a sua empatia 

o seu EU, o som do seu baixo. 

 

Este concerto do Xutos, para além de marcar os 40 anos de banda, serviu para apresentar o novo |lbum Duro, 

numa sala composta por um público que a esgotou por completo, f~s e seguidores de muitos anos e talvez al-

guns na espectativa de ver a banda sem o seu fundador. 

 

Para além do novo |lbum Duro, diga-se de passagem muito bem estruturado e na linha melódica e poética da 

banda, houve um reviver de outras músicas do |lbum Puro e outras mais antigas, como O Homem do Leme, a mi-

nha Casinha.  

 

De destacar igualmente, a participaç~o do Manuel Paulo (ex-Trovante) e do Carl~o em Duelo ao Sol e O Sangue 

da Cidade, em algumas das músicas do |lbum atual. 

 

A sala do concerto Lisboa ao Vivo, um espaço agrad|vel, 

pecando um pouco pela acústica que, para um mero ouvin-

te como eu, ficou um pouco aquém do que uma banda co-

mo os Xutos necessita. 

 

 

 

José Manuel Barradas dos Santos 

Xutos e Pontapés 


