
1 Gipsy Kings 
 

2          Irish Celtic 
 

4         Gala de São Valentim 
 

5          Reservatórios da Mãe de Água 
 

6          Harry Potter 
 

7           Uma noite no Maxime 

 

10         BTT: Passeio noturno até Vila 
Franca de Xira 
 

12 Curso de Vinhos—nível 1 
 
14       Nem tudo o vento levou 

 

Nada melhor para um sábado à noite que a conjugação de um bom 

ambiente e de uma boa música! 

 

Foi isso que aconteceu no dia 16 de fevereiro, no salão Preto e Pra-

ta do Casino Estoril.  

 

Pelas 22 horas deu--se início a um concerto dos Gipsy Kings com 

aquelas músicas muito típicas deles… muito alegres e que nos le-

vam a retroceder no tempo.  

 

Adorei o concerto! A data foi bem escolhida … seguida do dia dos 

namorados… provavelmente a prenda de muitos… ☺ 

 

Para meu espanto a lotação estava esgotada e a faixa etária, ao 

contrário do que eu pensava, era bastante jovem… 

 

Só tenho de agradecer ao Clube Galp por estas iniciativas e por pro-

porcionarem aos seus Associados momentos espetaculares a pre-

ços mais acessíveis. 

 

 

Isabel Letras 

Destaques  
Gipsy Kings 

20 out  - Atletismo:  
Meia e Mini Maratona de Lisboa 
 

25 out - Pixies 
 

25 out - Grandes Escolhas: 
Vinhos e Sabores 
 

02 nov - António Zambujo: Do Avesso 
 

03 nov - Orquestra Sinfónica do Porto: 
Mahler 
 

08 nov - Djavan 
 

09 nov  - As novas canções de João 
Pedro Pais 
 

09 nov - Harry Potter: a música de 
Hogwarts 
 

30 nov - Festa de Natal 

Próximas 
Iniciativas 
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No dia 22 de fevereiro tivemos 

mais um espetáculo promovido 

pelo Clube Galp.  

 

Desta vez foi o Sérgio Godinho o 

artista convidado. 

 

Participaram neste espetáculo o 

Camané e a Manuela Azevedo dos 

Clã. São dois artistas muito bons, 

que vieram enriquecer ainda mais 

o espetáculo . 

 

O Sérgio Godinho já nos habituou 

a música de grande qualidade. 

 

O Coliseu vibrou e aplaudiu em pé. 

 

Venham mais espetáculos destes. 

 

Obrigado Sérgio Godinho e Clube 

Galp.  

 

Até ao próximo espetáculo. 

 

 

Ventura Jorge 

No dia 15 de fevereiro o Clube Galp 

proporcionou-nos um espetáculo 

misto de Dança/Música/Teatro que 

nos transportou até à ilha Esmeral-

da.  

 

À entrada, os jovens dançarinos 

ofereciam cerveja Guiness aos es-

pectadores.  

 

O espetáculo desenrola-se no pub 

Irish Celtic, um dos mais antigos 

pubs irlandeses e é o seu dono - 

Paddy Flyn - que nos conduz atra-

vés da história e lendas celtas, e 

claro, abordando a rivalidade com 

os ingleses; passando pelos drui-

das e fadas, pela grande fome do 

início do século XIX que levou à 

imigração de milhares e milhares 

de irlandeses e à morte de tantos; 

pela construção do navio mais co-

nhecido da História (o Titanic): se-

gundo ele, o navio foi construído 

por irlandeses, mas tripulado por 

ingleses… por isso o desfecho era 

previsível… 

 

 

 

Paddy Flyn quer passar a gerência 

do pub para as mãos do filho, Diar-

muid, mas tem dúvidas quanto à 

capacidade deste para levar para a 

frente um pub cheio de história e 

tradições. 

 

Tudo isto é envolvido em dança e 

música tradicional irlandesa con-

tando com a gaita-de-foles, violino, 

flautas celtas que todos conhece-

mos, parecendo que os bailarinos, 

perfeitamente sincronizados, mal 

tocam o chão.  

 

E claro que, sendo um pub, tanto o 

dono como os clientes bebem 

whisky e cerveja, que por várias 

vezes vieram oferecer aos espeta-

dores da plateia. 

 

Conclusão: um serão bem passado 

num ambiente muito divertido.  

 

 

Helena Hilário 

Sérgio Godinho Irish Celtic 
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Em primeiro lugar importa referir 

que este espetáculo se destina 

apenas a ouvidos muito pouco, 

direi mesmo, nada sensíveis e com 

valente espírito de encaixe para 

tanto vernáculo. 

 

Impõe-se um monte de bolas ver-

melhas no canto superior para avi-

so …. 

 

Foi então, num dia 8 de fevereiro, 

que fui até ao Coliseu com o único 

e exclusivo propósito de me diver-

tir. E não fora uma malfadada gri-

pe, acompanhada de uma tosse 

brava, o divertimento ainda teria 

sido maior. É que rir a bandeiras 

despregadas acompanhada de tos-

se, com risco de sufoco, é difícil, 

doloroso e duro. 

 

Nuno Markl, Bruno Nogueira e Fili-

pe Melo, este último também um 

músico de exceção, responsável, 

por exemplo, pela direção musical 

de Deixem o Pimba em Paz, cons-

truíram um espetáculo com o úni-

co propósito de fazer rir perante 

hipotéticas situações insólitas que 

se nos podem deparar.  

Dilemas bem complicados que co-

locavam os intervenientes em situ-

ações melindrosas, com o único 

propósito de divertir e de fazer rir. 

 

As convidadas surpresas do dia em 

que assisti foram Ana Markl e Inês 

Lopes Gonçalves, a quem foi pedi-

do que levassem os telemóveis. 

 

Estiveram à altura do imprevisto e 

da malandrice, bem atrevidas: cha-

madas para pessoas ao acaso, com 

questões hilariantes e comprome-

tedoras, que acabavam invariavel-

mente com o desligar do telefone 

tendo em conta o melindre da 

questão/situação.  

 

Este jogo intitula-se Um azar do 

c…. e consiste basicamente em 

pegar no telefone, fazer scroll nos 

contactos, parar quando alguém 

diz stop, ligar para essa pessoa di-

zendo uma palavra escolhida ou 

uma situação qualquer, que, ga-

ranto-vos, não era fácil.  

 

 

 

Por exemplo: como é que se tele-

fona para um idóneo e ilustre ar-

quiteto avô, àquela hora das noite, 

a indagar como se evita a sida. 

 

Toda a sessão é acompanhada por 

imagens de João Pombeiro, um 

excelente cartoonista, que contri-

bui para o engraçado da função, e 

também por elementos de uma 

orquestra clássica, que nos propor-

cionam momentos musicais de ex-

celência. 

 

Finalmente e para justificar a desig-

nação de Uma nêspera no c..: o Mu-

sical, seguiu-se a atuação do ines-

quecível Armando Gama com a 

também inolvidável Esta Balada 

que te Dou,  e a entrada apoteótica 

por entre toda a assistência de 

uma banda vestida a rigor, que me 

fez recordar os desfiles e o coreto 

da banda lá da terra. 

 

Gostei muito, diverti-me a valer, 

exacerbei-me com a tosse, mas 

que foram duas horas muito bem 

passadas, vos garanto que sim. 

 

Ana Diniz 

Uma nêspera no c…. (coliseu), o Musical 
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No 

dia 14 de fevereiro, data em que se 

comemora o dia de São Valentim, 

o Casino Estoril preparou uma fes-

ta especial no seu Salão Preto e 

Prata composta por um requinta-

do jantar e um espetáculo com 

os The Lucky Duckies. 

 

Assim sendo, este espetáculo foi 

realizado pela banda mítica com 30 

anos de sucesso, liderada por Mar-

co António, com Cláudia Faria na 

voz que também faz ritmo com a 

pandeireta.  

 

A restante banda é composta por 

João Carreira ao piano, na bateria 

Diogo Melo de Carvalho, na guitar-

ra João Santos e no baixo e contra-

baixo Sérgio Fiúza.  

 

Marco António tem uma grande 

presença em palco, não só a can-

tar, mas também na conversa que 

mantém com o público e com o 

seu característico humor de sem-

pre.  

 

O espetáculo inicia-se com uma 

simulação de uma chamada com o 

Presidente da República, algo que 

agora é moda.  

 

Ao longo deste evento foi intera-

gindo diretamente com o público, 

tanto com a sala toda, como com 

os espectadores na linha da frente 

do palco.  

 

Por coincidência… ou não, estava 

na sala um amigo seu, baterista, 

que tomou conta do ritmo numa 

das canções a convite do artista. 

Ainda existiu oportunidade para os 

presentes participarem nas músi-

cas com um pezinho de dança! 

 

Os temas que nos apresentaram, 

durante cerca de duas horas de 

espetáculo, foram grandes êxitos 

dos anos 20 aos 60 do século pas-

sado, levando-nos a viajar pelas 

várias épocas por eles abrangidos, 

tais como Speedy Gonzalez, La Cu-

caracha, Diz-me, quando, quando, 

quando, Hippy Shake, Can't take my 

eyes off you, Love in the air, Califor-

nia Dreaming, Come prima 

(Italiano), Unchained Melody, 

Johnny be good, Runaway, Great 

balls of fire, entre outros e termi-

nam apresentando a banda ao 

som de Tutti Frutti. 

 

Marco António comentou a beleza 

da zona de Cascais e toda a sua 

envolvência, não faltando um 

apontamento ao Casino como anfi-

trião do concerto, entre outros. 

 

Obrigado a todos e espero que te-

nham gostando no mínimo tanto 

quanto eu gostei! 

Gala de São Valentim 
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Esta manhã foi espetacular.  

 

Cheguei por volta das 9:45h à por-

ta do reservatório da Mãe da 

Água, já estavam lá bastantes pes-

soas, incluindo o guia.  

 

Às 10 e pouco entrámos e a Isabel 

começou a explicar a história do 

reservatório e para que servia.  

 

Entretanto, descemos umas gran-

des escadas e depois tivemos de 

pôr uns capacetes por questões de 

segurança. 

 

Depois de algum tempo descemos 

ao sítio onde a água passava, ao 

longo do percurso nas paredes ha-

viam fotografias atuais ou antigas 

para as pessoas saberem por onde 

estavam a passar. 

 

Entretanto parámos onde havia 

uma porta para sair quem não esti-

vesse a gostar.  

 

De seguida vimos o sítio onde a 

água escorria e fomos percorren-

do a galeria até ao Miradouro de 

São Pedro de Alcântara, onde 

saímos. 

 

Tivemos ainda a oportunidade de 

dar um passeio pelo Bairro Alto, 

visitamos a Igreja Paroquial das 

Mercês e terminamos no ponto   

mais alto do jardim da Estrela.  

 

Gostei muito do passeio, mas fi-

quei muito cansada. 

 

 

Constança Faria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos a oportunidade de partici-

par, no passado dia 20 de fevereiro 

no Teatro Tivoli, no espetáculo Thi-

ago Soares & Marcelo Bratke - Du-

elo, um encontro especial entre o 

principal bailarino do Royal Ballet 

de Londres e o célebre pianista 

internacional com a participação 

especial de Filipa de Castro, princi-

pal bailarina da Companhia Nacio-

nal de Bailado. 

 

Este espetáculo é uma verdadeira 

homenagem à natureza: um con-

ceito inspirado na sumaúma, que é 

uma árvore da floresta amazónica-

considerada sagrada pelos índios e 

pelas comunidades ribeirinhas, a 

que chamam "A Mãe das Árvores", 

devido aos seus poderes mágicos. 

  

Visualizamos em palco um espeta-

cular diálogo aberto entre a músi-

ca e a dança tendo a força da natu-

reza como elo de comunicação en-

tre povos de diferentes culturas 

para formação do ADN da diversi-

dade cultural brasileira.  

Reservatórios da Mãe de Água Soares & 
Bratke 
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Um fim de dia diferente, pela pri-

meira vez, fui com dois rapazes 

adolescentes, a um concerto com 

o pretexto de verem um filme íco-

ne da saga Harry Potter. 

 

Para mim que não sou grande fã, a 

surpresa começou logo nos arre-

dores do recinto onde grupos de 

diferentes gerações estavam vesti-

dos a rigor como se estivéssemos 

em “Hogwarts” com a equipa 

“Gryffindor”.   

 

Para os meus acompanhantes foi 

engraçado sobretudo por terem 

encontrado vários amigos. 

 

Revelou-se uma forma bem dife-

rente de ver o filme. Foi engraçado 

como, apesar do ecrã ser pequeno  

(atendendo à dimensão da sala), 

por vezes até nos esquecia-mos 

que estava ali uma grande orques-

tra e um coro (bem visíveis) tal a 

harmonia com o filme que pratica-

mente toda a audiência conhecia 

de cor. 

 

Quando o filme acaba e meia sala 

começa a sair, um dos rapazes co-

menta, “… estranho estas pessoas 

não perceberam que não vinham 

só ver um filme (via-se melhor em 

casa) mas sim ouvir um concerto. 

Não ficam até ao fim do espectácu-

lo!” .  

 

Nós adoramos aqueles fantásticos 

minutos do genérico. 

 

A caminho de casa questionei-os 

se teriam ido caso não fosse proje-

tado o filme e um continuou a res-

ponder que “sem filme não teria 

ido ao concerto”.  

 

No entanto ambos querem repetir 

a experiência! 

 

Obrigada Clube Galp, ficamos a 

aguardar o próximo! 

 

 

Cristina Ângelo 

 

No passado dia 16 de fevereiro ti-

vemos a oportunidade de assistir a 

um espetáculo que pretendia co-

memorar os 20 anos do desapare-

cimento da fadista Amália Rodri-

gues.  

 

Este espetáculo surpreendente, 

contou com as participações de 

Dulce Pontes, Simone de Oliveira, 

Paulo de Carvalho, Amor Electro, 

Marco Rodrigues e da brasileira 

Vanessa da Mata.  

 

Tratou-se de uma noite de gala, 

numa sentida homenagem à Amá-

lia que vive hoje através de cada 

um de nós.  

 

O reportório, foi aquele que Amá-

lia nos deu a conhecer.  

 

Uma noite espetacular. 

Amar  
Amália 

Harry Potter 
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Quando chegou a programação a 

minha casa, foi com grande satisfa-

ção que vi que havia uma ida ao 

Cabaré Maxime. 

 

Fiquei muito curiosa, porque há 

30/40 anos atrás, uma senhora não 

frequentava um “Cabaré”. 

  

Telefonei logo a uma amiga, mais 

velha, mas muito moderna. Ela fi-

cou, igualmente, interessada. 

 

Chegado o dia lá fomos ao Maxi-

me. O ambiente estava agradável, 

os funcionários foram muito sim-

páticos connosco, aliás, foram 

amáveis com toda a gente.  

 

Algum tempo depois, começou o 

“show”.  

 

Fez-me lembrar os “quadros” 

apresentados nas “Revistas”, an-

tes de 1974. 

 

O espetáculo foi agradável.  

 

Gostei das canções; as rábulas re-

feriam-se ao tempo dos antigos 

“Cabarets”.  

 

Para mim e para a minha amiga 

foram momentos de boa disposi-

ção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com grande espanto nosso, num 

dos intervalos, o ator principal e a 

atriz deslocaram-se à nossa mesa 

para saberem se estávamos a gos-

tar. Demonstrámos o nosso agra-

do. 

 

O jantar foi gourmet. Foi, portan-

to, bom. 

 

Aconselho os Associados e os ami-

gos do Clube Galp a irem ao Maxi-

me. Não ficarão desapontados. 

Nós adoramos. Fomos tratadas 

como VIP’S. 

 

Lourdes Silva 

Uma noite no Maxime 
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A habitual reunião dos viajantes do 

Clube Galp deste ano decorreu na 

Aroeira, no Solar dos Príncipes, um 

espaço especializado na organiza-

ção de eventos. O local é muito 

agradável, com amplos jardins, on-

de foram servidos os aperitivos e 

entradinhas, muito bons e muito 

variados, com bebidas à escolha.  

 

Estava um final de tarde muito 

agradável, e foi a ocasião de rever 

muitas caras conhecidas, que já 

partilharam várias viagens organi-

zadas pelo Clube Galp, e muito 

bem organizadas.  

 

Seguiu-se o jantar numa ampla sa-

la, bem confeccionado, que permi-

tiu mais uns agradáveis momentos 

de convívio. 

 

Tomámos conhecimento das pro-

postas de viagens do Clube Galp 

para este ano, através da distribui-

ção do catálogo anual. Como sem-

pre, são viagens muito aliciantes. E 

assim se passou um agradável mo-

mento de sã convivência. 

Silvia Bogarim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 02 de fevereiro tive 

o prazer de visitar com a minha 

família a 6ª edição do Festival de 

Chocolate, no Campo Pequeno, 

em Lisboa.  

 

Este ano, contou com a presença 

de 80 expositores, sendo possível 

assistir entre outros eventos a ses-

sões de ChocoCooking com chefs 

de reputação mundial, Workshops 

e Provas Especiais de Cacau e Cho-

colate e uma exposição de Escultu-

ras de Chocolate.  

 

Foi uma agradável surpresa poder 

provar chocolates de diferentes 

origens e sabores distintos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaco os chocolates, macarons e 

licores artesanais feitos com ingre-

dientes tipicamente portugueses 

(ginga de Óbidos, pera rocha, pas-

tel de nata, ananás dos açores en-

tre outros).  

 

Para o ano espero ter novamente 

a oportunidade de adoçar o pala-

dar e degustar as diferentes mistu-

ras de ingredientes, tendo por ba-

se o famoso cacau, e que certa-

mente farão a delícia de quem ti-

ver interesse em experimentar es-

ta “montanha-russa” de sabores. 

 

João Santos 
Lisboa 

Jantar de 
Excursões 

6ª Edição 
Festival do Chocolate 
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Os Snow Patrol regressaram a Por-

tugal, tendo o evento ocorrido no 

Campo Pequeno, em Lisboa, no 

passado dia 16 de fevereiro. 

 

Foi apresentado o sétimo álbum 

da banda, intitulado Wildness, lan-

çado quase sete anos depois de 

Fallen Empires. 

 

A sala de espetáculos encontrava-

se recheada de público jovem e 

adultos, de inúmeras nacionalida-

des. 

 

 

 

 

 

 

 

O espetáculo iniciou-se com a par-

ticipação de convidados especiais: 

JC Stewart e Ryan McMullan que, 

respectivamente, atuaram músicas 

de sua própria autoria e covers de 

artistas como os Kings of Leon.  

 

A banda de Gary Lightbody, Na-

than Connolly, Paul Wilson, Jonny 

Quinn e Tom Simpson, junta ele-

mentos da Irlanda e da Escócia, 

com milhões de discos vendidos 

por todo o mundo, dos quais cons-

tam sucessos como Run, Chasing 

Cars, Open Your Eyes, Signal Fire e 

Just Say Yes. 

 

Foi uma noite memorável! 

 

Paula Gazul 

 

Decorre este ano a Edição 2019 do 

campeonato interno de futsal mas-

culino, a qual se vislumbra como 

uma das práticas com maior histo-

rial no Plano de Atividades do Clu-

be Galp - Núcleo Centro.  

 

Esta edição, com início em 13 de 

fevereiro, dará a possibilidade à 

equipa vencedora de ser represen-

tante do Núcleo Centro na Final 

Nacional da modalidade.  

 

A realização dos jogos decorre a 

cada 4ª feira no Pavilhão Desporti-

vo do Agrupamento Escolar Delfim 

Santos, e, após cada jogo, existirá 

a possibilidade de disfrutar de um 

jantar de convívio próximo dessas 

instalações desportivas. 

  

Todos os jogos contam com a pre-

sença de árbitros designados pela 

Direção do Clube Galp, bem como 

a assistência de massagista. 

Snow Patrol Futsal 
Masculino 
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Dia 21 de fevereiro, com prepara-

ção da bicicleta para o evento feita 

aos poucos, sem treinos e num dia 

que prometia muito frio depois do 

pôr-do-sol, saído da Galp lá me diri-

gi para o local de concentração do 

Passeio, com motivação suficiente 

para ultrapassar as dificuldades 

que, decerto me iriam aparecer. 

 

Chegado ao Bairro da Petrogal on-

de já se encontravam alguns cole-

gas, era tempo de me preparar à 

altura do evento, onde estreei o 

equipamento que em boa hora se 

tornou numa mais valia durante o 

tempo em que tive de pedalar. 

 

Eram 19:30h, o trânsito impiedoso 

atrasou alguns colegas para uma 

partida que se efetivou um pouco 

mais tarde e lá iniciámos o nosso 

percurso, em ritmo calmo pelas 

ruas da Bobadela, Bairro da Frater-

nidade e descemos aos caminhos 

de Fatima junto ao rio Trancão em 

Vale de Figueira. 

 

 

 

O tempo estava a arrefecer mas o 

ritmo de pedalada mantido pelo 

guia não deixava tempo para pen-

sar em frio e entrados na zona ri-

beirinha da Póvoa de Santa Iria, o 

ritmo aumentou e começaram as 

dificuldades a vir ao de cima de 

quem não treina regularmente, 

mas, ainda que com dificuldade, 

mantive-me integrado no grupo e 

chegamos a Alverca, onde os se-

máforos e o trânsito impuseram 

uma marcha lenta e repuseram a 

normalidade no meu ritmo cardía-

co.  

 

Em Alhandra, entrámos em ritmo 

calmo na ciclovia que nos levava 

até Vila Franca de Xira, ladeando 

esta sempre o rio Tejo o que tor-

nou o percurso de beleza invulgar, 

com as luzes dos candeeiros a bri-

lhar no espelho de água do rio. 

 

Chegados a Vila Franca, era tempo 

de comer a celebre fruta ou barra 

de cereais, tirar a foto de praxe, 

iniciar o regresso e nada melhor 

para incentivar o grupo que uma 

prometida pequena refeição, algu-

res em Alverca. 

 

Passeio noturno até Vila Franca de Xira 
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Ui, voltamos à pedalada forte, 

acompanhei como pude, mas o 

grupo também ajudou e lá chega-

mos ao restaurante Cantinho da 

Adanaia, onde nos esperava o ge-

rente Bruno, com espaço especial-

mente reservado para o grupo e 

não menos surpreendente a tra-

vessa de aperitivos (salada de pol-

vo, queijo, ...) que deliciou o gru-

po, não só pelo apetite que a volta 

causou, mas também pela qualida-

de apresentada. 

Em termos de qualidade da comida 

nada havia a apontar não fosse es-

te Restaurante um dos melhores 

da zona, mas estava reservada ou-

tra deliciosa surpresa sobre o no-

me de prego no pão. 

 

Foi surpreendente para mim, que 

não tenho participado nestes 

eventos, a forma como até aqui 

tudo estava a decorrer e de repen-

te dei conta de mim a pedalar, ofe-

gante, com a barriga confortável  

 

mas com as pernas a ralharem co-

migo, o retorno até ao Bairro era 

imprescindível fazer, mas com a 

experiente ajuda do guia e dos 

seus conselhos, estabilizei a respi-

ração e consegui chegar ao final 

sem danos de maior. 

 

No final, algum cansaço era certo 

que teria de sentir, mas o sorriso 

nos lábios relembrou-me dos boni-

tos trilhos que fizemos, da beleza 

das ciclovias por onde passamos, 

do companheirismo, 

das brincadeiras que 

foram aparecendo en-

tre colegas, da soberba 

refeição servida e essa 

excelente experiência 

foi deveras superior ao 

esforço que despendi, 

motivando-me para 

participar em próximos 

eventos. 

 

Um muito obrigado à 

organização e aos cole-

gas participantes. 

 

João Freixo 

Passeio noturno até Vila Franca de Xira 
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O Curso  Vinhos – nível 1, promovi-

do pelo Clube Galp e realizado no 

Hotel Marriot, teve por objetivo 

dar a conhecer um pouco mais so-

bre a origem do vinho, processos 

de produção, estágio e envelheci-

mento, análise sensorial, principais 

aromas presentes num vinho, … 

 

As expectativas foram largamente 

superadas, em grande parte tam-

bém devido à qualidade do forma-

dor (Luís Gradíssimo) que rapida-

mente nos colocou à vontade para 

colocarmos todas as dúvidas, por 

mais absurdas que parecessem. 

 

 

 

 

 

Em jeito de partilha deixo-vos com 

algumas curiosidades apresenta-

das durante o curso: 

 

Clima propício à produção 

de vinhos está normalmen-

te entre o Paralelo 30 e o 

50, tanto no Hemisfério 

Norte, como no Sul; 

 

França, Itália e Espanha, 

são os 3 maiores produto-

res de vinho (por ordem 

decrescente) e represen-

tam ~60% da produção 

mundial; 

 

 

 

 

Principais castas a nível 

mundial são: Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Pinot 

Noir, Cabernet Sauvignon e 

Merlot; 

 

O importante para a guarda 

de um vinho são os taninos 

e a acidez (principalmente 

este), pelo que ao contrário 

do que se diz os vinhos 

brancos têm tanta 

“guarda” como os vinhos 

tintos, uma vez que tipica-

mente até têm mais acidez; 

 

Colheitas tardias são vinhos 

sem adição de adição de 

aguardente, ao contrário 

dos vinhos fortificados, co-

mo são o vinho do Porto, 

vinho da Madeira e Mosca-

tel. 

Apreendidas as noções básicas foi 

chegado o tempo de identificar os 

diferentes aromas de um vinho, 

tendo sido apresentados diversos 

aromas (baunilha, café, suor de 

cavalo, ...). 

Curso de Vinhos - nível 1 
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O segundo e último dia o Curso 

desenrolou-se sempre de copo na 

mão, tendo tido lugar 1 prova cega 

de 12 vinhos, entre brancos, tintos, 

novos e envelhecidos (o mais anti-

go era de 1989).  

 

Foi em clima de muito boa disposi-

ção que posteriormente foi servido 

o Jantar com direito a novos vi-

nhos, havendo sempre o cuidado 

por parte do formador da correta 

harmonização entre vinho e prato. 

 

Em resumo, resta-me brindar a 

mais esta excelente iniciativa do 

Clube Galp e desafiar-vos a inscre-

verem-se nas próximas! 

 

 

João Ribeiro Chambel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da crítica ao império dos 

telemóveis e das redes 

sociais ao elogio do si-

lêncio, passando pela 

acérrima defesa da liber-

dade de expressão e pe-

la metafísica do pecado, 

estes textos tanto falam 

de Cristiano Ronaldo co-

mo de Kierkegaard ou 

do Candy Crush.  

 

 

 

 

 

Pelo caminho, desmonta-se o mito 

da auto-ajuda, discutem-se eternos 

problemas de linguagem que só a 

RAP apoquentam, questionam-se 

intolerâncias alimentares e o com-

plexo de Édipo, e levantam-se 

questões prementes para os casais 

da sociedade atual, como a esco-

lha entre ter filhos ou ser feliz para 

sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se inscreverem neste sorteio 

os Associados do Clube Galp – Nú-

cleo Centro devem enviar, até ao 

dia 01 de novembro próximo, um 

mail para o endereço interno 

“Clube GalpEnergia – Secretaria” 

ou telefonar para a Secretaria do 

Clube Galp - Núcleo Centro através 

do número 21 724 05 31 (extensão 

interna 10 531). 

 

Copo na Mão Sorteio Ricardo Araújo Pereira 
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A Direção do Clube Galp – Núcleo 

Centro sorteou, entre os seus As-

sociados, quatro exemplares de 

Não Sou O Único, biografia de Zé 

Pedro, guitarrista dos Xutos & Pon-

tapés, escrita pela sua irmã Helena 

Reis.  

 

E os contemplados foram: 

 

Marta Marques Castro 

 

José António Henriques 

 

Carlos Santos Manuel 

 

Ana Isabel Andrade 

Nem tudo o Tempo Levou é a his-

tória do quotidiano de uma família 

cuja avó se perde para a triste pro-

tagonista, que é a doença de 

Alzheimer. 

 

Uma avó, uma filha e uma neta 

atravessam a história e a proble-

mática da demência de formas 

bem diferenciadas, mas que de 

certa forma se complementam. 

 

No seu período inicial, dada a au-

sência de diagnóstico, a pessoa 

que sofre de demência é frequen-

temente incompreendida. 

 

Toda a família se vê confrontada 

pelo desafio que é enfrentá-lo atra-

vés da capacidade de se colocar ao 

lado de quem sofre deste mal. 

 

Traz novos desafios difíceis de ge-

rir não só para a pessoa que pade-

ce da doença, como para quem a 

rodeia. 

 

O quadro de demência de um ele-

mento da família, desgasta e sacri-

fica os cuidadores e/ou família. 

É uma história comovente, real e 

com algum sentido de humor. 

 

Pode mexer com as pessoas por-

que é uma história comum a muita 

gente, tanto de forma direta como 

indireta. 

 

Conhecemos sempre alguém que 

padece desta doença terrível. 

 

No fundo, esta é uma forma de 

lidar com a situação através dos 

afetos, que é o que fica no final: 

Amor, família, paciência e dignida-

de. 

 

Gostei da peça, do elenco e do es-

paço. 

 
Paula Durão 

Sorteados 
Zé Pedro 

Nem tudo o vento levou 


