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A FENACERCI, através da Campanha Pirilampo Mágico, desde 1987 

tem sido um dos maiores símbolos de Solidariedade Social, tendo 

como fundamento o Respeito, a Solidariedade e a Inclusão para as 

Pessoas com Deficiência Intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência pessoal ao longo dos anos ensinou-me que as “más 

coisas” não acontecem só aos outros. Assim, devemos ajudar os 

outros porque um dia poderemos ser nós a precisar de ajuda. 

   

A minha coleção começou em 1998 e desde essa data a Família Piri-

lampo Mágico não parou de crescer. Faltam alguns … mas esses 

foram as minhas filhas que trataram deles. 

 

Este ano de 2019, ao qual juntei mais uns colegas, não foi exceção.  

 

Emília Carvalho 

Destaques Pirilampo 
Mágico 

03 jan  - Cirque du Soleil: Corteo 
 

08 jan - Alabama Gospel Choir 
 

09 jan - A celebration of John Williams 
 

10 jan - Concerto de Ano Novo 
 

12 jan - The Beatles Tribute 
 

14 jan - Noite de Música Espanhola: 
Concerto de Aranjuez 
 

19 jan  - Shrek 
 

19 jan - James Arthur 
 

01 fev - Harry Potter: The Exhibition 
 

01 fev - Giselle 
 

02 fev - Dream Theater 

Próximas 
Iniciativas 
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Foi no passado dia 11 de maio que, 

no Casino Estoril, nos foi proporci-

onado pelo Clube Galp assistir ao 

espetáculo The Incredible World 

Tour of Violin de Ara Malikian. 

 

Este violinista, de origem libanesa 

e ascendência arménia, tem em 

palco uma postura completamente 

revolucionária, uma vez que, para 

ele, a música é para todos e todos 

devem ter-lhe acesso, seja clássica 

ou popular.  

 

Tratou-se de um projeto que conta 

a própria história de Ara, desde os 

primeiros acordes tocados, à des-

coberta de Paganini e às incursões 

pelo pop e pelo rock.  

 

Um espetáculo! 

 

Continuem assim, Clube Galp, a 

disponibilizar espetáculos de gran-

de qualidade aos seus Associados, 

familiares e amigos. 

Foi com um enorme prazer estar 

presente e fazer parte da grande 

final Nacional de karting do Club 

GALP, após garantir essa presença 

no apuramento, no Kartódromo 

de Évora, com um 4º lugar e tendo 

o meu filho Guilherme Reis a con-

quistar o 1º no apuramento. 

 

Na final, foi um privilegio conhecer 

os colegas que já correm há algum 

tempo e de alguma forma com a 

experiencia necessária para man-

terem os lugares de topo, em es-

pecial os colegas do norte. 

 

Foi uma final muito disputada, nu-

ma pista que não conhecia e que 

por sinal muito bonita de se fazer, 

consegui o 4º lugar também na fi-

nal com alguma sorte, devido a 

alguns toques dos adversários que 

permitiram que os ultrapassa-se. 

 

Senti uma enorme energia positiva 

entre todos, foi uma experiencia 

inesquecível na companhia de co-

legas de vários pontos do País. 

Terminamos esta experiência com 

um magnifico almoço no restau-

rante Carlos dos Leitões.  

 

De salientar mais uma vez, e como 

tem sido hábito,  que o Clube Galp 

faz escolhas top. 

 

Bem haja a todos e uma boa conti-

nuação nestes eventos que sem 

duvida enriquece- nos em todas as 

formas possíveis .   

 

Um especial muito obrigada ao 

Clube Galp. 

 

Boas Energias para todos! 

 

 

 

Cláudio Saraiva Reis 

Ara 
Malikian 

A minha participação na Final do 
Karting em maio 
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Quem de nós não gostaria de ter a 

admiração de tanta gente aos 90 

anos... o Altice Arena estava reple-

to de uma multidão bastante hete-

rogénea em termos de idade, afi-

nal a sua produção musical atra-

vessa várias gerações. 

 

Surpreende-nos e cativa-nos a ida-

de deste mestre das bandas sono-

ras, que acredito terem sidos re-

pletos de muita realização profis-

sional! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As suas músicas conduzem-nos 

aos filmes e suscitam a curiosidade 

em perceber a sua participação 

nos mesmos. 

 

O trabalho deste compositor é o 

de “compor” mais uma persona-

gem do filme, transportando-nos 

para uma sentida vivência das 

emoções dos filmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostei muito da surpresa da parti-

cipação da “nossa” Dulce Pontes 

que já há muito tempo colabora 

com o compositor Ennio Morrico-

ne de uma forma tão criativa e pro-

fissional!  

 

Acrescento ainda a minha grande 

admiração pela participação no 

concerto do coro e da soprano Su-

sanna Rigacci  no tema “Ecstasy of 

Gold”. 

 

Com muita pena minha não ouvi 

temas da minha banda sonora fa-

vorita deste compositor, mas con-

vido quem não a conhece a ouvi-la: 

“Era Uma Vez na América” . 

 

 

Filomena Castanheira 

 

 

 

 

 

 

Concerto do maestro e compositor   
Ennio Morricone: 6 de maio no Altice Arena 
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Um excelente serão, foi a noite de 

4 de maio, proporcionado pelo Clu-

be Galpenergia, com já vai sendo 

hábito, desta vez no palco do Tea-

tro Villaret. 

 

Podemos ver dois grandes artistas 

em palco, Jose Pedro Gomes e Ana 

Bola, juntos a formarem um casal, 

que foram apelidados da treta. 

 

A igualdade e as diferenças entre 

homens e mulheres são tema da 

peça, não deixando de abordar a 

atualidade: o casamento, os filhos 

e não esquecendo o bairro onde 

moram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intenção de fazer rir, apesar de 

os temas serem muito interessan-

tes e responsáveis na vida de um 

casal, foi conseguido, grandes gar-

galhadas foram ouvidas na sala e 

seguidas de muitas palmas, que 

foram merecidas. 

 

Gostei muito, obrigada Clube Gal-

penergia. 

 

 

 

Manuela Garrido 

Foi no passado dia 1 de maio no 

Estádio do Restelo… 

 

Um excelente concerto para juntar 

gerações em torno dos Metallica.  

 

Relembrar, e cantar, novos temas, 

entre tantos outros clássicos, sem-

pre acompanhados pelo excelente 

público.  

 

Tivemos ainda o privilégio de os 

ouvir interpretar a Minha Casinha 

dos Xutos e Pontapés e a devida 

homenagem a João Ribas e aos 

Censurados. 

 

Um espetáculo que nunca será es-

quecido! 

Mara Pereira 

Metallica Casal da Treta 
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No dia 25 de maio fui assistir à dra-

matologia de 21 obras de Caravag-

gio representadas em palco por 

atores. 

 

A representação foi exibida num 

palco em plena igreja de São Ro-

que, a música e o ambiente em si 

eram majestosos e transportavam-

nos para um ambiente religioso. 

 

Os atores representavam os qua-

dros, após adequarem a indumen-

tária em pleno palco, sem trocar 

uma palavra, muito organizados e 

de seguida representavam o qua-

dro, posicionando o corpo e as ex-

pressões faciais das obras.  

 

Foi um espetáculo diferente do 

que estamos habituados, muito 

envolvente e que nos transportou 

para a época da renascença. 

 

Valeu! pela abordagem diferente 

desta arte! 

 

Maria Antónia David 

 

O dia 25 de maio foi um ótimo dia 

para uma prova de Karts!  

 

O campeonato interno do Clube 

Galp decorreu, mais uma vez, em 

Évora e contou com 19 participan-

tes. 

Fomos recebidos pelos organiza-

dores e instruídos acerca das re-

gras do kartódromo e de seguran-

ça.  

 

A prova consistiu em 15 minutos 

iniciais para reconhecimento da 

pista e estabelecimento da ordem 

de partida, seguidos de meia-hora 

de prova.  

 

A adrenalina e velocidade domina-

ram a pista!! 

 

 

  

Após a corrida, exaustos, valeu-

nos o prometido convívio no res-

taurante O Cortiço, onde pudemos 

recuperar energias. 

 

A experiência foi (como sempre) 

enriquecedora, especialmente pe-

lo convívio entre os participantes.  

 

O nosso agradecimento e incenti-

vo para que iniciativas destas con-

tinuem a existir!  

 

(Um pedido especial para que este 

convívio deixe de se denominar 

“Prova de Karts Masculinos” e pas-

se a integrar as ótimas condutoras 

do sexo feminino também!). 

 

 

Inês Laginha 

 

Quadros Vivos 
de Caravaggio 

Karting 25.05.2019 
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Dada a distância significativa até 

Cabeça Gorda,-Beja, torna-se acon-

selhável a deslocação ser efetuada 

no dia anterior, o que fizemos pe-

las 15h de sábado, dia 25 de maio. 

 

A deslocação correu sem sobres-

saltos e chegados á vila a preocu-

pação era levantar os dorsais de 

prova e procurar um café com tele-

visão, pois jogava o Clube de cora-

ção (SCP) e é quanto baste… 

  

Alguns colegas conhecidos de ou-

tras equipas foram chegando tam-

bém e o convívio que estes even-

tos nos proporciona é extraordiná-

rio, pelo que fomos aumentando 

as mesas, as doses de caracol cozi-

do e a imperial. 

 

Já com a noite instalada, tivemos 

um dos motivos porque este even-

to tem participantes de distantes 

pontos do País: chegar ao local de 

refeições do evento e estar à nos-

sa disposição sopa, fêveras, entre-

meada, sardinhas, entre outras 

iguarias. 

 

Sinal da gentileza com que esta 

gente alentejana sabe como bem 

receber. 

 

Por fim, era tempo de descansar, 

pois a prova do dia seguinte seria 

exigente, pelo que nos dirigimos 

para o Turismo Rural previamente 

reservado pelo Clube Galp. 

As instalações eram acima da mé-

dia, a quinta tinha piscina, pelo que 

era consenso geral que antes do 

regresso a casa no dia seguinte 

podermos usufruir da mesma. 

 

7.30h da manhã e tocava o desper-

tador, era hora de nos preparar-

mos para o evento e a exaltação 

que estas provas colocam nos par-

ticipantes torna-se engraçada, com 

toda a gente a remexer as coisas 

na procura de não esquecer de na-

da para a prova. 

 

9.00h: sinal de partida e chegou a 

altura que todos ambicionávamos, 

primeiros km sempre com muita 

gente mas algumas subidas vão 

quebrando o pelotão e podemos 

usufruir melhor de toda a beleza. 

BTT: Por terras do Mato 
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A pratica do BTT evidencia muito 

do que a natureza nos proporcio-

na: dos montes e vales, dos ribei-

ros e charcas, dos estradões ou 

dos single tracks. Chegados á meta 

era hora de nos refrescarmos e 

revivermos em grupo todos os 

bons momentos de cada um, sen-

do de unânime opinião a excelente 

marcação do percurso. 

 

Voltamos á Quinta para o refres-

cante banho, arrumamos tudo na 

carrinha e voltamos ao evento pa-

ra almoçar, voltando a ter uma 

ementa diversa e continuava dis-

tinta a simpatia de quem nos ser-

via a refeição. 

 

Por tudo o acima exposto, se reve-

la o cuidado e o excelente trabalho 

que a organização colocou neste 

evento, dando para perceber por-

que os atletas voltam todos os 

anos, reforçando os motivos para 

que em 2020 voltemos a participar, 

pois também pela parte do Clube 

Galp tudo correu exemplarmente. 
 

Obrigado a todos. 

 

Vasco Costa 

 

Acordei no  meio da noite  

A querer voltar para o concerto 

backstreet   

Com o boy 

Estava “Incomplete” 

E “Everybody” 

Não entendeu  

Queria “Quit playing games” 

E ele (Kevin) the call me. 

  

Voltei á adolescência com 

os  Backstreet Boys 

E show me the meaning of being 

lonely … 

  

 

 

Podes ainda “Shape of my heart” 

Acredita que don´t go” “Breaking 

my heart”. 

  

E de novo “As long as you love 

me” 

Voltas a crer que “ I what it that 

way” 

Para no fim  “I ´ll never break your 

heart” 

Because  this  boys band the back-

street is the one! 

 

Ana Félix 

BTT Backstreet Boys 

Karting 25.05.2019 
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Escolhido o dia 01 Maio, dia do tra-

balhador, para a aventura à algum 

tempo proclamada por alguns ami-

gos do Pedal: “Percorrer a Ecopis-

ta do Ramal de Mora”. 

 

São 7:30 da manhã, sopra uma bri-

sa matinal como a dizer bom dia 

para a nossa aventura. 

 

Pela Auto Estrada A6 com o raiar 

do Sol à nossa espreita, chegamos 

a Évora, cidade com raízes que re-

montam ao tempo do Império Ro-

mano, e assim estávamos nós, tal e 

qual uns conquistadores, prontos 

para o assalto aos 63 km que nos 

aguardavam. 

 

Preparadas as meninas - entenda-

se biclas - procuramos o inicio do 

circuito com o GPS do nosso guia a 

não querer ajudar e a fazer de nós 

uns carrinhos da feira. 

 

Ultrapassado este contratempo, 

entramos no percurso de terra ba-

tida onde encontrámos muitos ca-

minhantes, bom dia aqui, bom dia 

ali, lá vamos partindo o caminho, 

pedalada a pedalada, sempre 

acompanhados pelo montado 

alentejano. 

 

Primeira paragem na antiga esta-

ção de Arraiolos e, como era espe-

rado, completamente ao abando-

no.  

Tiradas as fotos da praxe, siga via-

gem que o calor começa a dar os 

primeiros sinais e a aventura ainda 

estava a 1/3. 
 

Com os primeiros km após Arraio-

los, começa a aventura. Os bovinos 

são  agora presença permanente, 

não fosse o nosso campino a por 

ordem no trilho e estaríamos em 

dificuldades.  

 

Os obstáculos vão surgindo Km 

após Km, as vedações são agora a 

nossa dificuldade, assim como ve-

getação que ali cresceu por falta 

de manutenção, pois se em alguns 

casos era possível saltar, noutros, 

era necessário encontrar alternati-

vas. 

Ecopista de Mora 
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Sempre bem dispostos e com algu-

mas amolgadelas, sim amolgade-

las, porque a distração mandou 

algum pessoal ao tapete, lá fomos 

encontrando as soluções necessá-

rias no cumprimento do nosso 

objetivo, chegar a Mora inteirinhos 

para o repasto onde fomos acolhi-

dos pela corporação dos bombei-

ros locais, onde tomamos uma ba-

nho retemperador antes do belo 

almoço serviço no Restaurante lo-

cal. 

 

Uma aventura em grande, com 

pessoas enormes. 

 

Deixemos abaixo um resumo so-

bre a vida do Ramal Ferroviário de 

Mora: O Ramal (Linha de Ponte de 

Sor ou Linha de Mora) - inaugura-

do em 1908 - servia de prolonga-

mento da Linha de Évora até ao 

concelho de Mora.  

 

Infelizmente este ramal nunca te-

ve muita procura quer de passagei-

ros, quer de mercadorias, tendo 

sido encerrado em 1987 e desde 

então ficou completamente ao 

abandono. 

Assim, a Ecopista do Ramal de Mo-

ra resulta da conversão deste anti-

go ramal ferroviário em Percurso 

pedonal e ciclável, sendo mais uma 

parceria da Refer com, agora, três 

Concelhos alentejanos: Évora, Ar-

raiolos e Mora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teotónio Tavares 

Ecopista de Mora 
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Pretende-se com o texto abaixo 

publicar um breve relato da 

viagem a Cuba que o Clube Galp – 

Núcleo Centro organizou em maio 

de 2019 e também um conjunto de 

depoimentos de alguns dos 

participantes valorizando assim 

este referido relato. 

 

17 de maio de 2019 – Saímos de 

Lisboa e fomos apanhar balanço a 

Madrid para finalmente entrarmos 

num longo voo que nos levou a 

Cuba e mais concretamente à sua 

Capital Havana, onde fomos 

recebidos pelo calor tropical 

cubano, pela simpática Kizzy 

(nossa guia local) e por um hotel 

bastante amplo e com óptimos 

quartos, onde nos aguardava uma 

refeição ligeira dado o tardio do 

horário de chegada. 

 

18 de maio de 2019 - Depois de 

uma merecida noite de descanso, 

saímos pela manhã para começar 

ao nosso passeio que nos levou a 

Pinar Del Rio, na zona oeste da Ilha 

de Cuba, e local de vastíssimas 

plantações de tabaco.  

Antes do almoço visitamos uma 

pequena fábrica de charutos local. 

 

Após o almoço, este sempre 

acompanhado dos ritmos musicais 

cubanos, visitamos a gruta do 

Índio onde tivemos um ligeiro e 

refrescante passeio de barco. 

 

Seguimos para Vinales onde 

pudemos aprender todo o 

processo do fabrico artesanal dos 

charutos muito bem explicado 

pelo camponês Nelson e que no 

final nos brindou com uma 

verdadeira degustação dos puros. 

 

Regressamos ao hotel em Havana, 

onde tivemos o nosso jantar. 

 

“Viagem a Cuba 

 

Destino há anos desejado. O sonho 

realizou-se!!! 

 

Lá estavam os majestosos edifícios 

coloniais, alguns bastante degra-

dados e outros em processo de 

recuperação ou já recuperados.  

 

Os carros clássicos de cores vivas e 

brilhantes. A praia de areia branca 

e azul turquesa. Os símbolos da 

revolução que marcaram a minha 

geração, bem como os famosos 

charutos.  

 

Vi tudo o que esperava ver e vi 

também nos guias locais: amor, 

paixão e dedicação nas descrições 

que nos fizeram, quer se tratasse 

da apresentação duma fábrica de 

charutos, duma sala de espetácu-

los, dum espaço religioso ou da 

produção de uma bebida muito 

apreciada: Rum.  

 

No Museu do Rum, em Havana, 

conhecemos a sua história e o pro-

cesso de produção desde a cana 

do açúcar à famosa bebida.  

 

Destacamos também a visita a 

uma produção artesanal de charu-

tos, onde o anfitrião nos descre-

veu o longo processo dos seus pu-

ros, desde a plantação até à degus-

tação.  

 

Viagem a Cuba: 17 a 26 de maio de 2019 
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O detalhe do cultivo, da rega, da 

recolha das folhas e da sua seca-

gem, assim como a forma delicada 

como são selecionadas e torcidas 

as diferentes folhas para a elabora-

ção do charuto.  

 

Igualmente apreciamos a descri-

ção feita pela guia da igreja de São 

Juan de los Remédios na informa-

ção detalhada quer da arquitetura 

do edifício de estilo barroco cuba-

no, quer do secretismo nos prepa-

rativos das festas da cidade e dos 

seus santos padroeiros.  

 

De referir também a simpática jo-

vem bailarina e cantora de ópera 

que nos mostrou uma belíssima 

sala de espetáculos recentemente 

restaurada.  

 

Resumindo, foi a nossa primeira 

viagem com o Clube Galp e gostá-

mos imenso do programa, dos 

companheiros e da organização 

sendo nossa intenção participar 

em próximas viagens. 

 

Obrigado pelas atenções dispensa-

das.” 

 

Tereza e David Santos 

 

 

19 de maio de 2019 – Já mais 

adaptados ao fuso horário, ao 

calor e ritmo cubano, saímos em 

direção a Santa Clara, conhecida 

pela terra de Che Guevara, 

imortalizado por “Hasta La Victoria 

Siempre”, frase que o imortaliza 

por toda a história cubana e 

mundial. 

 

Argentino de origem, morreu em 

combate na Bolívia, conheceu 

Fidel Castro no México onde 

delinearam a retomada de Cuba 

aos EUA, teve uma passagem pelo 

Congo (África), foi representante 

de Cuba na ONU, médico de 

formação.  

 

Em Santa Clara vistamos o 

mausoléu e museu a Che Guevara 

e também o trem blindado que foi 

descarrilado por Che e seus 

comparsas em 1958. 

 

Esse ato é considerado como um 

dos golpes finais e decisivo para a 

vitória dos revolucionários.  

 

Após o almoço passagem por 

Santo Spiricut e chegada a 

Trinidad, terceira cidade a ser 

fundada em Cuba (em 1514) e que 

tem um centro histórico muito 

interessante o qual percorrermos a 

pé sempre rodeados de muita 

animação musical.  

 

Jantamos e pernoitamos em 

Trinidad. 

 

20 de maio de 2019 – O dia 

começou em Trinidad com a visita 

a uma olaria, seguido da Ermida da 

Nossa Senhora da Candelária de La 

Popa, da Catedral da Santíssima 

Trindade e do Museu Romântico 

no Palácio Brunet.  

 

Antes do almoço, vistamos o Bar 

La Canchanchara onde, para além 

de degustarmos uma bebida ,com 

o mesmo nome, tivemos direito a 

uma aula de dança. 

Viagem a Cuba: 17 a 26 de maio de 2019 
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E sempre acompanhado dos 

calientes ritmos cubanos. 

 

Seguimos para Cienfuegos, onde 

apanhamos um barco que nos 

levou à Fortaleza de Nossa 

Senhora de Jagua, onde fomos 

recebidos pela curadora que nos 

deu uma detalhada explicação do 

objetivo da construção, pela Coroa 

Espanhola, em 1745.  

 

Seguimos para o almoço no Clube 

Naval, com uma fantástica vista 

para o Caribe.  

 

De tarde, visita  a pé de Cienfuegos 

que, tendo tido uma forte 

presença francesa, se destacou 

pelo seu glamour exponenciado na 

sua praça central.  

 

Ao fim do dia, seguimos para Cayo 

de Santa Maria, onde nos 

esperavam dois dias de pleno relax 

em resort cinco estrelas.  

 

 

 

 

Para chegar a Cayo de Santa Maria, 

que é uma ilha, tivemos que 

percorrer uma estrada construída 

que a liga a ilha mãe Cuba por 

cerca de 50 km. 

 

"Os edifícios e carros do século 

passado fazem-nos recuar no tem-

po, ao mesmo tempo que ficamos 

fascinados com as paisagens, a cor 

da água do mar e as pequenas ci-

dades por onde vamos passando. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viagem a Cuba: 17 a 26 de maio de 2019 
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Cuba é também Calor. Tudo trans-

mite calor: música, dança, sol, chu-

va, praia" 

 

Os meus agradecimentos ao Clube 

Galp e a ti, Manuela e Kizzy por 

mais uma viagem super agradável, 

por terras maravilhosas e cheia de 

boa disposição. 

 

Tânia Garcia 

 

21 e 22 de maio de 2019 – Dois 

verdadeiros dias de Dolce fare 

niente, ou seja, de papo pró ar para 

retemperar energias da primeira 

parte intensa da viagem a Cuba. 

 

Águas calientes, muita animação, 

muito sol, muita interacção entre 

todos os participantes do grupo, 

possibilidade de conhecer ainda de 

forma mais pormenorizada a vida 

do povo cubano e atividades 

propostas e disponíveis para todos 

os gostos. 

 

23 de maio de 2019 – De manhã 

cedo, regresso a Havana passando 

por Remédios.  

Em Remédios encontra-se a 

Catedral San Juan dos Remédios. 

 

Catedral católica mais antiga de 

Cuba, construída em 1545 e 

reedificada entre 1660/1690 com 9 

altares do estilo barroco e está 

inscrita como monumento 

nacional cubano.  

 

Uma particularidade chamou-me à 

atenção: o facto de que durante 

todos os dias de maio os devotos 

deixarem flores no altar de Maria. 

 

Depois do almoço, fizemos um 

passeio de barco até à aldeia Taina 

para observar uma comunidade 

índia e uma visitação do cativeiro 

de crocodilos.  

 

De tarde, de regresso a Havana, 

tivemos um dos momentos mais 

aguardado da viagem que foi a ida 

ao famoso bar Floridita, bar de 

eleição de Ernest Hemingway onde 

lá dentro tem uma estátua sua, e 

onde pudemos degustar um 

fantástico daiquiri.  

 

 

Regresso ao hotel que nos tinha 

acolhido nos primeiros dias em 

Havana, onde tivemos o nosso 

jantar. 

 

“Caro Amigo, 

 

Em primeiro lugar um abraço; obri-

gado pelo carinho. 

 

Chegámos, 4 Tugas, ao aeroporto 

na hora marcada na expetativa de 

encontrar gente conhecida; vimos 

o Bruno Lopes e eureka…vimos 

também o Paulo Rua, e eureka ou-

tra vez…percebemos que tería-

mos que fazer o check-in, lá fomos 

para a fila, sem noção se quem es-

tava á nossa frente e atrás eram 

do grupo do Clube Galp, se viaja-

vam sozinhos ou faziam parte de 

outra organização. 

 

Viagem super tranquila até Ma-

drid.  O António e a esposa senta-

ram se no fila anterior á minha, 

conversámos pontualmente sem 

fazer ideia de que iriamos passar 

10 dias juntos.  

Viagem a Cuba: 17 a 26 de maio de 2019 
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Coisas que acontecem aos novatos 

nestas vidas. A paragem em Ma-

drid permitiu perceber que o Rena-

to era nosso, mas também a Ana 

Maria… 

 

Chegados a Cuba, finalmente per-

cebi quem eram os nossos parcei-

ros de viagem  e, afinal, com quem 

iria disfrutar do que acabaram por 

ser 10 fantásticos dias.  

 

Os detalhes e pormenores da via-

gem, assumo que o Bruno os terá 

reportado.  

 

O que verdadeiramente apreciei 

foi o espirito de grande convivên-

cia entre todos os que participa-

ram na viagem, a empatia que se 

gerou não só entre os que já se 

conheciam – Luis, Tânia, Manuela, 

as Manas… - e os que, como nós, 

não conhecíamos ninguém.  

 

Mas que prazer foi conviver com a 

Teresa, o David, o Sr. Amilcar, e 

todos os outros.  

 

 

 

Acima de tudo prezo as relações 

humanas e esta foi uma experiên-

cia absolutamente fantástica… 

 

No demais, Cuba é Cuba, com toda 

a sua beleza mesclada com uma 

enorme pobreza.  

 

É por estas e outras experiências 

que devemos estar gratos por tu-

do o que a vida nos vai conceden-

do.  

 

Esta foi também uma viagem que 

nos deixa muita matéria para refle-

xão; penso no que vi todos os dias. 

 

Termino agradecendo á Manuela, 

Kizzy e ao meu Amigo pelo esforço 

que fizeram para que esta viagem 

corresse sem qualquer incidente, 

em perfeita tranquilidade e confor-

to – fantástico o late check-out e o 

lanchinho do último dia.” 

 

 

Alberto Jacob 

 

 

 

24 de maio de 2019 – Dia inteira-

mente dedicado à visita de San 

Cristobal de La Havana, nome ori-

ginal da Capital cubana, fundada 

em 1519.  

 

Começamos a visita pelo Forte de 

la Real Fuerza, uma das fortifica-

ções mais importantes de Havana 

e que é Património da Humanida-

de da UNESCO.  

 

Visitamos o Capitólio, que nos 

mostrou um edifício grandioso e 

de grande importância para Cuba, 

com um grau de conservação assi-

nalável, do lado visitamos o Gran 

Teatro de Havana, com uma beleza 

arquitetónica impressionante.  

 

De seguida continuamos a visita 

pedonal de Havana e paramos an-

tes do almoço no famoso bar Bo-

deguita del Medio, onde ao som 

dos ritmos musicais calientes de 

Cuba, degustamos um Mojito, afa-

mada bebida cubana que é feita à 

base de rum branco originário de 

Cuba.  
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Após o almoço continuação da visi-

ta por Havana, passando pela Pra-

ça das Armas, Praça de São Fran-

cisco de Assis e Palácio dos Capi-

tães.  

 

Ao fim da tarde, regressamos ao 

hotel.  

 

À noite, saímos em charmosos car-

ros descapotáveis típicos cubanos 

para jantar e assistir ao deslum-

brante espetáculo musical de cor e 

alegria contagiantes, na Tropicana, 

que nos proporcionou uma noite 

muito muito agradável num ambi-

ente tipicamente cubano, onde 

toda a essência da sua cultura nos 

ficou entranhada. 

 

25 de maio de 2019 – Último dia da 

nossa aventura cubana. Saímos 

pela manhã do nosso hotel e visitá-

mos, entre outros, o Museu da Re-

volução Cubana, a famosa fábrica 

de charutos Cohiba, o Museu Ha-

vana Club, onde pudemos degus-

tar um típico rum cubano e o Mer-

cado de San Jose, onde pudemos 

comprar uns últimos regalos.  

Regressamos ao hotel onde, após 

um banho refrescante e uma refei-

ção ligeira, seguimos para o aero-

porto para regresso a Portugal, 

passando por Madrid. 

 

“MAIS UMA BELA VIAGEM 

 

A viagem a Cuba foi mais um su-

cesso do Clube Galp, facilitado pela 

qualidade, bom entendimento e 

boa disposição do grupo de 30 ex-

perimentados turistas, e enorme-

mente enriquecido pela grande 

simpatia, sabedoria e disponibilida-

de da Kizzy, a nossa magnífica guia 

local, que a todos deixou sauda-

des. 

Sucesso sem surpresas, já que as 

viagens do Clube são conhecidas e 

desejadas, por serem cuidadosa-

mente planeadas, organizadas e 

acompanhadas, permitindo visitar 

tudo o que de interessante haja 

em cada local dos percursos esco-

lhidos. 

 

 

 

A prová-lo, note-se que visitámos 

quatro dos nove locais que, em 

Cuba, estão classificados pela 

UNESCO como sendo Património 

Mundial.  

 

Todos os que estão na metade oci-

dental da ilha, onde viajámos. 

 

Nesta viagem, nem houve aquilo a 

que chamo “stress por excesso de 

trabalho turístico”, pecadilho de 

algumas viagens que tentam ver 

tudo e ir a todo lado. 

 

E não houve porque o programa, 

em boa hora, incluiu um intervalo 

de dois dias completos (3 noites) 

num muito agradável e bonito 

resort em Cayo de Santa Maria. 

 

Que mais se pode querer do que, 

em regime de tudo incluido, e sem 

compromissos de horários, des-

cansar numa praia de águas cáli-

das, calmas e cristalinas, em que, 

mais do que tomar-se banho, se 

pode “estar de molho”, à conver-

sa?  

Viagem a Cuba: 17 a 26 de maio de 2019 



 

 
www.clubegalpenergia.com 16                            # 265 maio 2019 

 

 

Conversa que se pode continuar 

na piscina enquanto, encostados 

ao bar aquático, nos vamos delici-

ando com refrescantes mojitos, 

daiquiris ou margaritas! 

 

Quanto ao trabalho turístico pro-

priamente dito, deve fazer-se no-

tar que: 

 

Ao viajarmos por Cuba, em que a 

beleza das paisagens é enorme, e 

é evidente a riqueza passada dos 

traçados e arquitetura urbana,  de-

paramo-nos com demasiadas vi-

sões que entristecem e chocam, 

como seja o estado de degradação 

de habitações e edifícios, tanto em 

Havana, como nas cidades de pro-

víncia, bem como a visível pobreza 

de muitas zonas.  

 

Sendo notório o esforço de recu-

peração e restauro, principalmente 

quanto a edifícios históricos, ainda 

há muito a fazer, mas mesmo mui-

to. 

 

 

 

É bom saber-se que tanto os cuida-

dos de saúde como a prestação do 

ensino, em todos os níveis, são 

gratuitos, universais e de reconhe-

cida qualidade, mas conhecemos 

situações que até nos custa a com-

preender, como seja o ordenado 

mensal médio ser de 30 euros, e 

de 60 euros o de um médico ou 

engenheiro no topo de carreira, 

factos que justificam visíveis práti-

cas de economia paralela e genera-

lizados esquemas de mercado ne-

gro.  

 

Mas vale mesmo a pena visitar Cu-

ba, para além dos circuitos mais 

habituais das suas praias, convi-

vendo com um povo afável e aco-

lhedor, com uma alegria que se 

reflete na sua música, ouvida por 

todo o lado. 

 

Não sendo meu propósito referir 

tudo o que vimos ou onde estive-

mos, reportagem que outros , com 

certeza, melhor farão, quero , no 

entanto, realçar  

 

 

Em Havana: 

 

- O centro histórico, a chamada Ci-

dade Velha, começada a construir 

em 1519, e classificado como Patri-

mónio Mundial. Nele se concen-

tram os mais importantes, bonitos 

e bem restaurados monumentos e 

edifícios. 

 

A não perder, um passeio na Praça 

Velha e na Praça de Armas, e visi-

tas ao magestoso Capitólio, à Igre-

ja de São Francisco de Assis, ao Pa-

lácio dos Capitães Generais, à Cate-

dral e ao Forte do Morro. 

 

- Um passeio , mesmo que seja cur-

to, na longa marginal, o célebre 

Malecón, de preferência ao pôr do 

sol. 

 

-  Beber um daiquiri no El Floridita, 

e um mojito no Bodeguita del Me-

dio, bares celebrizados por Ernest 

Hemingway.  
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Mas o que não faltam são bares e 

restaurantes em que apetece en-

trar. 

 

- Um inevitável passeio num dos 

descapotáveis americanos dos 

anos 40/50, de cores vistosas e, 

quase todos, impecavelmente con-

servados. Tornaram-se um ícone 

de Havana, mas também os há, às 

dezenas, nas outras cidades. 

 

- Finalmente, e como nós fizemos, 

terminar a viagem jantando e assis-

tindo ao espetáculo no Clube Tropi-

cana. Comida e ambiente muito 

agradáveis, e um show bastante 

bom, ricamente preparado, pleno 

de cor, luz e alegria musical. 

 

Vale de Viñales: 

 

Na parte mais ocidental do país, e 

classificado com Património Mun-

dial, é impressionante a sua beleza 

e a imensidão dos seus horizontes, 

com o seu magnífico arvoredo e 

altas falésias, com rochas estra-

nhamente erodidas e onde merece 

visita a gruta Cueva del Indio. 

Santa Clara: 

 

Cidade fundada em 1689, é cele-

brada pelo seu significado no êxito 

da revolução de 1958. Justifica-se 

uma visita ao mausoléu e monu-

mento que homenageiam Che 

Guevara e um passeio no bonito 

Parque Leôncio Vidal. 

 

Trinidad: 

 

Cidade do século XVI, com um cen-

tro histórico classificado como Pa-

trimónio Mundial. Na sua Plaza 

Mayor apetece demorarmo-nos, 

porque é cheia de vida, de acolhe-

dores bares e restaurantes, e de 

ricos edifícios de estilo colonial, 

com especial destaque para a igre-

ja da Santíssima Trindade. 

 

Cienfuegos : 

  

Fundada por franceses, em 1819, é 

conhecida como a pérola do Sul. 

Na margem de uma linda baía , o 

seu centro histórico também está 

classificado como Património Mun-

dial.  

 

Na generalizada beleza da sua ar-

quitetura, e do traçado das suas 

ruas, destaca-se o Parque Marti  

homenageando José Marti, um 

dos maiores heróis cubanos na lu-

ta pela independência.” 

 

Luis Carneiro 

 

26 de maio de 2019 – Chegada a 

Lisboa, nem para todos este era o 

destino final, mas imensamente 

satisfeitos com a nossa viagem a 

terras Cubanas onde fomos acolhi-

dos de forma muito hospitaleira 

por todo o povo cubano e em es-

pecial pela nossa guia local Kizzy, e 

seguramente que estes dias, quan-

do mais tarde recordados, nos tra-

rão à memória os fantásticos mo-

mentos que em conjunto vivenciá-

mos. 

 

 

Obrigado Clube Galp 
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A Direção do Clube Galp – Núcleo 

Centro vai proceder ao sorteio, en-

tre os seus Associados, de quatro 

exemplares do CD: Variações – Ban-

da Sonora. 

 

Armando Teixeira assumiu a pro-

dução musical e, através das famo-

sas cassetes de António Variações, 

deu corpo às músicas que ele gra-

vara na garagem, com músicos 

amadores, no final dos anos 70. 

 

Toma o comprimido, Teia, Perdi a 

memória, Canção de engate ou Que-

ro dar nas vistas, tema inédito en-

contrado no espólio de António 

Variações, são, para além de Na 

Lama, algumas das canções que 

compõem a banda Sonora do filme 

de tributo à primeira estrela da 

pop portuguesa. 

 

 

 

 

Para se inscreverem devem, os As-

sociados do Clube Galp – Núcleo 

Centro, enviar, até ao dia 01 de fe-

vereiro próximo, um mail para o 

endereço interno “Clube GalpEner-

gia – Secretaria” ou telefonar para 

a Secretaria do Clube Galp - Núcleo 

Centro através do número 21 724 

05 31 (extensão interna 10 531). 

 

 

 

 

 

Da crítica ao império dos telemó-

veis e das redes sociais ao elogio 

do silêncio, passando pela acérri-

ma defesa da liberdade de expres-

são e pela metafísica do pecado, 

estes textos tanto falam de Cristia-

no Ronaldo como de Kierkegaard 

ou do Candy Crush.  
 

Pelo caminho, desmonta-se o mito 

da autoajuda, 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. 

 

E os contemplados foram: 

 

Pedro Vaz 

Mário Santos 

José António Henriques 

Carla Silva Albuquerque 

 

Sorteio  
Variações - Banda Sonora 

Sorteados 
RAP 
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No passado dia 31 de maio tive a 

grande oportunidade de participar 

no espetáculo Maxime Cabaret, 

que aliou um cativante show onde 

subiram ao palco músicos, dançari-

nas, comediantes, mágicos, menta-

listas, malabaristas, entre outras 

artes performativas, enquanto foi 

servido um jantar inesquecível a 

cargo do chef Luca Bordino: qua-

tro surpreendentes pratos, numa 

gloriosa ode ao espírito do vaude-

ville. 

 

Tratou-se de uma noite muito bem 

passada que se afigurou a uma via-

gem no tempo onde o passado 

vintage foi revisitado numa ousada 

combinação de sabores e música. 

 

Mais um espetáculo que recomen-

do de entre tantos que nos são 

proporcionados pelo Clube Galp.  

 

 

 

 

Meados de maio. Programa exce-

lente de passeio pedonal noturno 

pelas ruas e vielas de Lisboa. 

 

Ainda Lusco-fusco, convergimos 

aos pés do cavalo de D. José I, pa-

ra dar início à nossa caminhada no-

turna sobre o estuário e o som de 

jovens artistas que por ali estavam 

cantarolando.  

 

O Luar prometido, não estava no 

seu esplendor.  

 

Os farrapos do céu não ajudavam à 

luminosidade esperada, contudo o 

quadro, por si só, valeram os elogi-

os ao artista. 

 

Pelas ruas movimentadas fomos 

subindo, a cada um dos pontos de 

descanso/observação desde o Lar-

go das Portas do Sol, o Beco dos 

Loios, Obra do tributo Amália, Rua 

dos Cegos, o miradouro de Sophia 

de Melo Breyner, Ascensor da Bi-

ca, Elevador da Glória entre ou-

tros.  

 

 

O turbilhão de vozes nos mais in-

decifráveis linguajares, acompa-

nham-nos pelas ingremes vielas, 

de chão empedrado, onde mou-

ros, em tempos depositaram a sua 

sabedoria, por estreitos caminhos. 

 

Cada um dos miradouros, nos con-

ta histórias, desse mesmo lugar, 

ou do que se consegue vislumbrar 

de lá, que nos foram contadas pelo 

acompanhante, ou mesmo por al-

guns de nós, que por curiosidade 

as sabíamos. 

 

Lisboa é mágica.  

 

Mesmo que o luar estivesse, em 

grande parte ausente. Subindo, 

descendo, observando, ouvindo os 

barulhos do gentio … Alegre. 

 

 

Maria José Carreiras 

Caminhada de Lua Cheia 
Maxime 
Cabaret  

Show 
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No seguimento do Campeonato 

Interno de 2019 do Clube Galp – 

Núcleo Centro, decorreu, no passa-

do dia 04 de maio, a 2ª prova de 

Pesca Desportiva, na ribeira de 

Raia em Mora. 

 

Esta prova foi efetuada num local 

dotado de excelentes condições, 

notando-se tanto na limpeza dos 

pesqueiros como num parque de 

merendas muito cuidado, toda 

uma preocupação camarária em 

criar boas condições para assim 

motivar neste caso os pescadores 

a virem usufruir deste magnífico 

espaço. 

 

Sob um forte calor, a prova teve a 

participação de 13 pescadores e foi 

ganha pelo José Cruz, que já havia 

ganho a anterior posicionando-se 

assim no 1º lugar da classificação 

geral.  

 

Os segundo e terceiro lugares fo-

ram obtidos pelo Francisco Novo e 

pelo Daniel Bertelo, respetivamen-

te, tendo-se assim criado uma con-

dição de grande competitividade e 

animação nos lugares cimeiros da 

Classificação Geral. 

 

 

No final houve lugar a uma chur-

rascada entre todos os interveni-

entes, promovendo-se desta for-

ma o convívio entre todos em am-

biente de satisfação e de grande 

beleza natural.  

 

 

 

 

 

 

 

Num belo dia de Sol e depois de 

um bom almoço em família, nada 

seria mais adequado do que uma 

caminhada para ajudar a digestão! 

 

Assim foi, pelas 15:00h, concentrá-

mo-nos na Calçada da Quintinha 

onde começa o Aqueduto das 

águas Livres e onde fomos encami-

nhados pelo nosso guia que nos 

acompanhou durante toda a cami-

nhada que terminou pelas 17 ho-

ras. 

 

Foram 2horas de caminhada em 

jeito de passeio repleta de conver-

sas muito interessantes e com curi-

osidades muito engraçadas. 

 

Após o Aqueduto ter entrado em 

funcionamento, em 1748, toda 

uma nova rede de chafarizes e fon-

tes foi construída na cidade, ali-

mentados pela gravidade, como 

por exemplo o Chafariz da Espe-

rança.  

 

Desde logo, também, a capacidade 

do aqueduto foi aumentada. 

 

Pesca Desportiva: Ribeira de Raia Travessia do Aqueduto

Class. Pescador  

1º José Cruz 

2º Francisco Novo 

3º Daniel Bertelo 

4º Rui Sousa 

5º Hugo Sousa 

6º Fernando Moreira 

7º Rui Reis 

8º Américo Escaleira 

8º Tobias Rasteiro 

10º Jorge Cunha 

11º José Couvinha 

12º José Brás 

13º Joaquim Rodrigues 
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Esse aumento derivou das crescen-

tes necessidades de água potenci-

adas pelo crescimento demográfi-

co da cidade. Os sucessivos au-

mentos do Aqueduto, principal-

mente a montante, tinham o obje-

tivo de fazer chegar até ele mais 

água, totalizaram um comprimen-

to de 58 135 metros de galerias 

subterrâneas e também elevadas. 

 

O caminho público por cima do 

Aqueduto esteve fechado desde 

1837, em parte devido aos crimes 

praticados por Diogo Alves (o Pan-

cadas), um criminoso que lançava 

as suas vítimas do alto dos arcos 

depois de as roubar, simulando um 

suicídio, e que foi enforcado. Foi o 

último condenado à morte da His-

tória de Portugal. 

 

De agradecer ao Clube Galp esta 

tarde onde o tempo esteve exce-

lente, tendo-nos aquecido durante 

toda esta caminhada em que parti-

cipei com família e amigos! 

 

 

Joana Marques 

 

Durante a semana que antecedeu 

recebi uma newsletter do Clube 

Galp que acabou por preencher o 

nosso serão de sexta-feira. 

 

Pelas 21:30h, no Teatro Armando 

Cortez, iniciou-se a peça Monólo-

gos da Vagina, texto de Eve Ensler 

com Júlia Pinheiro no papel princi-

pal. 

 

O nome e a descrição deste espe-

táculo prometia… e as expetativas 

foram ultrapassadas! 

 

Júlia Pinheiro estreou-se como 

atriz nesta peça, ao lado de Paula 

Neves e Joana Pais de Brito.  

 

Presentes num espetáculo que 

compilou vários pequenos monó-

logos sobre temas e problemas 

associados à mulher: do sexo à 

imagem corporal, da menstruação 

à violação, da prostituição à mas-

turbação. 

 

Da mutilação genital feminina ao 

orgasmo, do amor aos vários no-

mes que usamos para denominar a 

vagina.  

 

O órgão sexual feminino esteve 

em destaque e foi visto em toda a 

peça como uma ferramenta de ca-

pacitação das mulheres. 

 

Todos os textos desta peça foram 

escritos pela dramaturga e ativista 

americana Eve Ensler, que a cada 

ano escreve um novo monólogo 

para este projeto em constante 

mutação — que tem sido apresen-

tado em vários países através de 

diferentes intérpretes. 

 

O espetáculo dura cerca de uma 

hora e é repleto de imensas garga-

lhadas e boa disposição!  

 

Mais uma vez o Clube Galp não me 

deixou ficar mal! Obrigado! 

 

 

João Silva 

Monólogos da Vagina Travessia do Aqueduto 
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Foi no passado dia 4 de maio de 

2019 que se realizou a 8ª Edição da 

Corrida/Caminhada Dona Estefâ-

nia, mais que um evento desporti-

vo marcante e bastante participa-

do, o cariz solidário do mesmo so-

brepõe-se a qualquer outro propó-

sito, pois a recolha de verbas re-

verte para a Liga dos Amigos 

do Hospital Pediátrico D. Estefânia. 

  

A missão de sensibilização da ne-

cessidade de construção de um 

Hospital Pediátrico em Lisboa vai 

conquistando adeptos e assim po-

tenciar esta onda de solidariedade 

cada vez mais intensa, cada vez 

mais emergente. 

 

É de referir que participaram algu-

mas individualidades ligadas ao 

atletismo nacional, como Carlos 

Lopes e Rosa Mota, e o facto de 

simultaneamente se comemorar o 

Dia da Mãe, deu ao evento um sen-

tido ainda mais especial. 

 

Luísa Ventura 

Numa noite, no final de maio - que 

ainda não era de verão - o Teatro 

Tivoli, bem no coração de Lisboa, 

abriu as suas portas para vivermos 

o “Sonho de uma noite de verão”, 

uma peça escrita por William Sha-

kespeare (Stratford-upon-Avon, 

1564 - Stratford-upon-Avon, 23 de 

abril de 1616), em 1595. 

 

Mas, tratando-se de um clássico do 

teatro, o espetáculo que vimos foi 

de filme: ao fundo do palco, a Lis-

bon Film Orchestra pegava música 

à peça, transformando-a num mu-

sical, coisa que o seu autor estaria 

longe de imaginar que fosse possí-

vel.  

 

Mas foi.  

 

E, de repente, já não estávamos 

em 1595, mas sim, em 2019, e as 

personagens não falavam, canta-

vam.  

 

Uma espécie de fábula (en)

cantada sobre encontros e desen-

contros, magia, traquinices, humor 

e amor.  

Durante duas horas, entramos no 

sonho da jovem atriz Sissi Martins 

que, pelos poderes mágicos dos 

sonhos, se vê transformada em 

Helena e, assim, envolvida na ten-

tativa de Demétrio de impedir o 

matrimónio entre Hérmia e Lisan-

dro.  

 

Entretanto, do outro lado da flo-

resta, os ciúmes de Oberón por 

Titânia levam-no a tomar uma ati-

tude drástica perante a sua indife-

rença: pedir a colaboração do elfo 

Puck.  

 

E toda a gente sabe o que aconte-

ce quando se pede ajuda a um el-

fo: confusão. Um espetáculo que 

nos devolve a fantasia que outrora 

vivemos, dos tempos em que acre-

ditávamos em fadas e feitiços! 

 

Há quem defenda que não se deve 

mexer em material sagrado - e a 

obra de Shakespeare qualifica-se 

como tal -, mas se for para mexer, 

ao menos que seja para nos pôr a 

mexer!   

Tatiana Mota 

8ª Corrida  
Dª Estefânia 

Sonho de uma noite de verão 


