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No passado dia 14 de julho, no Altice Arena, tive oportunidade de 

assistir a um dos melhores concertos que alguma vez assisti: aos Il 

Divo.  

 

Lisboa foi uma das cidades escolhidas para receber a tour dos 15 

anos dos Il Divo - Timeless - pelo que estava expectante. É um gru-

po que acompanho há muitos anos, que prima pela singularidade e 

sempre imaginei que os seus concertos seriam diferentes. 

  

Tudo aquilo que eu imaginava foi completamente superado. Foi 

um concerto indescritível. Os Il Divo presentearam a audiência com 

um espetáculo inigualável que superou todas as minhas expectati-

vas. Os quatro membros têm um carisma único e vozes fantásticas 

pelo que transmitem ao público uma experiência mágica difícil de 

explicar.  

 

Foi sem dúvida um dos melhores concertos que já assisti e voltan-

do a Portugal espero ter oportunidade de os voltar a ver. 

 

Agradeço ao Clube Galp por proporcionar estes momentos únicos 

aos seus Associados.  

Joana Campos 

www.clubegalpenergia.com 

Destaques Il 
 

Divo 
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Gostámos muitos das férias no 

Oceanário. O que gostámos mais 

foi dos peixes balão que têm picos 

e dos tubarões mas há lá todos os 

peixes. Sabias que há uma raia vio-

la, um peixe unicórnio e um tuba-

rão pijama? E não é só peixes; há 

também anfíbios (sapos, cobra do 

mar e lagartos). 

 

Andámos sempre ao pé dos ani-

mais. É preciso cuidado porque 

alguns dos animais são tóxicos e 

não podemos tocar neles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomos ver o sitio onde dão comida 

aos peixes e o Gui deu comida ao 

tubarão touro com uma rede e não 

teve medo. 

 

Também gostámos muito dos pas-

seios que fizemos. Fomos a uma 

espécie de casa (Museu de Arte 

Viva no Pavilhão do Conhecimen-

to) onde havia escorregas, bolas, 

fomos à tigela do cão que é uma 

piscina e vimos a estátua do cão e 

do gato. Também tem uns fones 

onde podemos escolher a vida do 

cão ou do gato. 

E podemos cheirar e ouvir tudo o 

que eles cheiram e ouvem.  

 

Fomos ao teleférico e fizemos um 

passeio de barco onde fomos visi-

tar o Vasco. Há 225 medusas que 

podemos  ver no lago que foram 

trazidas de diferentes locais pela 

equipa do Oceanário.  

  

Aprendemos muito sobre os ani-

mais e fizemos cartazes e dese-

nhos para fazer política para não 

deitar lixo para o mar.  

 

Queremos ir no-

vamente para as 

férias no Oceaná-

rio.  

  

 

Guilherme Rosa  

(7 anos)  

e  

Gonçalo Rosa  

(4 anos) 

 

Férias Debaixo de Água 
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Quando chega o festival 

Vamos com muita alegria 

É sempre uma animação 

Certo que será um grande Dia! 

 

Com tantas atividades 

Ficamos mesmo cansados 

Mas de coração cheio 

Voltamos a casa maravilhados 

 

 

 

A minha prima Matilde 

Ajudou a pintar 

Juntas dançamos com o Panda 

No palco vamos arrasar 

 

O Panda é mesmo fixe 

Mais 5 lhe vou dar 

O Panda é meu amigo 

Para o ano quero voltar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Pinto (4 anos)  

 

com (muita) ajuda dos pais  

 

e prima Matilde (9 anos) 

Festival Panda 
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O regresso de Muse adivinhava-se 

épico, em consonância com o ál-

bum que dava o nome à tour, o 

oitavo do trio: Simulation Theory. 

 

Nos últimos anos a banda tem tido 

uma abordagem muito interventi-

va e este concerto foi recheado de 

mensagens subliminares.  

 

Com uma componente muito tea-

tral, o concerto pautou-se por uma 

crítica à sociedade moderna atual, 

que vive em simulações e formata-

da, longe da realidade e cega dos 

verdadeiros problemas do mundo 

retratada em vídeo por um mons-

tro fechado numa caixa e do qual 

se tenta libertar.  

 

Essa libertação dá-se quando se 

ouvem e cantam palavras em unís-

sono como They will not force us 

(...) We will be victorious,  que re-

forçam a ideia que a força e a mu-

dança está em todos nós, e é essa 

mesma sociedade que tem o po-

der de fazer a diferença.  

 

Neste concerto houve de tudo, 

bailarinos futuristas que apareciam 

de todo o lado (até suspensos), 

óculos led e coloridos, mensagens 

chavão, edição de vídeo live num 

ecrã gigante led de uma qualidade 

do outro mundo, um monstro gi-

gante insuflável (a fazer lembrar a 

mascote icónica Eddie dos Iron 

Maiden), os habituais balões que 

saltitaram durante a última música 

para o público, confettis, fogo, e 

claro, a  guitarrada épica e única de 

Matt Bellamy. 

 

Foram 2 horas de um concerto 

inesquecível, com uma produção 

gigantesca e de uma atenção ao 

detalhe fora do comum.  

 

Épico, é pouco.  

 

Foi muito mais. 

 

 

Tatiana Mota 

Olá Clube Galp. 

 

Passei uma semana em julho na 

colonia de férias do Oceanário e 

diverti-me muito. 

 

Aprendi muitas coisas sobre os pei-

xes, sobre os oceanos e sobre o 

nosso planeta.  

 

Aprendi que o plástico é  nosso 

inimigo e que devemos reciclar e 

reutilizar as coisas de plástico, para 

não irem parar aos oceanos. 

 

Fizemos jogos em zonas reserva-

das do Oceanário e vimos dar co-

mida na superfície do aquário. 

 

Cada dia tivemos atividades dife-

rentes e saímos para passear, fo-

mos ao Pavilhão do Conhecimen-

to, andámos de barco, andámos 

de teleférico e visitámos a floresta 

submersa. 

 

Os monitores são muito fixes e a 

comida muito boa. Adorei e quero 

voltar! 

 

Beijinhos da Rita – 7 anos 

Férias debaixo 
de água 

Muse: Simulation Tour 
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Após a boa experiência do ano 

passado, foi o segundo ano que o 

Dinis foi para a colónia do ZOO, 

desta vez combinado com amigos 

o que tornou tudo mais divertido e 

inesquecível.  

 

Este ano, destacaram-se as ativida-

des divertidas, a brincadeira e cla-

ro o contacto com os animais.  

 

A oportunidade de tratar, interagir 

e alimentar as diferentes espécies 

são sempre motivo de conversa 

com muita excitação e alegria no 

caminho para casa.  

 

Como pai, voltou a correr tudo 

bem, com facilidade na recolha e 

entrega das crianças, e no trato 

com os monitores.  

 

Continua a ser um protocolo ven-

cedor do nosso Clube.   

 

Nuno Borges Isaías 

 

 

 Colónia de 
Verão no ZOO 

Colónia de Férias  
Debaixo d’Água 
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Olá, eu sou o Manuel e estive pelo 

4ºano de férias no ZOO. Dei comi-

da aos animais e fizemos jogos. 

  

O meu animal favorito é o Falcão 

Peregrino, que há no ZOO nas 

apresentações das aves. 

 

Gostei muito das minha monitoras, 

Alice e Rita, que foram muito di-

vertidas. 

 

Manuel Vilão 8 anos 

 

 

 

Férias no ZOO 
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Era uma vez, uma menina chama-

da Maria que adora brincar nos 

insufláveis.  

 

Então os seus pais resolveram fa-

zer-lhe uma surpresa e comprar os 

bilhetes para o Festival dos Insuflá-

veis no Clube Galp e levá-la aos Jar-

dins do Casino no Estoril para ela 

dar asas à sua imaginação. 

 

Quando lá chegámos, os olhos de-

la brilhavam ao ver tanto insuflável 

junto e fez a pergunta que se im-

punha: 

 

Maria: Posso brincar em todos 

eles? 

 

Quando lhe dissemos que sim, pu-

lou de alegria, dançou, valeu a pe-

na ver tanto contentamento junto. 

 

Este Festival proporciona que os 

pais também sejam crianças por 

um dia, e claro os pais também 

aproveitaram e passámos os 3 uma 

tarde de insuflável em insuflável. 

 

 

Ele havia insufláveis com água, 

com espuma, grandes, pequenos, 

altos, baixos…. 

 

Até houve tempo para dançar e 

fazer jogos “do antigamente”. 

 

Foi de tal maneira bom que não 

nos queríamos vir embora e ficou 

combinado se houvesse outra inici-

ativa destas iríamos novamente. 

 

Obrigado por mais uma FANTÁSTI-

CA atividade. 

 

 

Ana Isabel Cerqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ano fiquei muito contente 

com a edição do NOS Alive. 

 

É sempre uma ótima oportunidade 

para descontrair e criar memórias 

com amigos. 

 

A experiência foi fantástica.  

 

Tive sorte de assistir a três dias de 

concertos memoráveis. 

 

Esta não foi a primeira vez que re-

corri aos bilhetes através do Clube 

Galp.  

 

E mais uma vez estes não desiludi-

ram. 

 

Estou ansiosa para repetir a experi-

ência já no próximo ano. 

 

 

Carlota Castro 

 

 

 

 

 

Festival dos Insufláveis NOS Alive 
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 Colónia de Férias no Oceanário de Lisboa 
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Gilberto Gil regressou ao Centro 

Cultural de Belém, em Lisboa, dia 

19 de julho, com o seu novo espe-

táculo OK OK OK.  

 

Previamente esteve em digressão 

pelo Brasil, tendo chegado à Euro-

pa no Verão. 

 

Em Lisboa o local escolhido para 

acolher este artista foi o Centro 

Cultural de Belém.  

 

Confesso que se trata de uma das 

salas mais bem conseguidas e mais 

bem estruturadas para apresentar 

este tipo de espetáculos. 

 

Gilberto Gil apresentou neste con-

certo interpretações do universo 

particular de OK OK OK, a par com 

o seu repertório de sucessos que 

são também crónicas da vida e his-

tória do Brasil, como Pai e Mãe ou 

Se eu Quiser Falar com Deus, temas 

interpretados com voz e violão du-

rante o espetáculo. 

 

 

 

Em palco foi acompanhado por 

uma banda de 8 elementos: Bem 

Gil na guitarra, Domenico Lan-

cellotti e José Gil nas percussões e 

bateria, Bruno Di Lullo no baixo, 

Danilo Andrade no piano, Diogo 

Gomes e Thiago Queirós nos so-

pros e Nara Gil nos coros.  

 

Um elenco de luxo para acompa-

nhar Gilberto Gil, contando ainda 

com a participação especial da can-

tora Roberta Sá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, um espetáculo que con-

seguiu juntar todos os ingredien-

tes e mais alguns para tornar este 

espetáculo simplesmente incrível! 

 

 

 

André Domingos 

 

 

Gilberto Gil 
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Comecei a frequentar o ATL do 

ZOO aos 6 anos (portanto há 8 

anos) e nunca me canso de repetir, 

é mesmo de todos os ATLs o meu 

preferido. 

 

Nas férias do ZOO fazemos diver-

sos jogos e atividades que nos per-

mitem conhecer mais sobre os ani-

mais: características, habitats, dis-

tribuição geográfica, estatuto de 

conservação, modo de vida, dieta, 

..., conseguimos visitar sítios que 

são interditos ao público: clinica 

veterinária, áreas restritas, jardins, 

cozinha (onde é preparada a ali-

mentação dos animais), entre ou-

tros e ter encontros com tratado-

res que nos permitem esclarecer 

as nossas dúvidas em relação a co-

mo tratam, o que comem e como 

se organizam os animais no Jardim 

Zoológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também, por vezes, temos a sorte 

de fazer ou ver fazer o enriqueci-

mento ambiental de uma espécie. 

 

Permite-nos, assim, entrar dentro 

de algumas instalações e ver como 

se colocam os alimentos de forma 

a que o animal se sinta em casa, ou 

seja, que o espaço onde se encon-

tra e a forma como é colocado o 

alimento se assemelhe o mais pos-

sível com o seu habitat natural.  

Uma das missões do Jardim Zooló-

gico é a conservação, o que o faz 

participar em campanhas (este 

ano estava a decorrer, no jardim 

da conservação, a campanha 

“Quebra o silêncio pelas aves de 

canto ” cujo objetivo era parar as 

atividades de tráfico ou o uso das 

aves de canto para concursos de 

vocalizações de modo a que a flo-

resta não fique silenciosa, ou seja, 

que as espécies possam permane-

cer no seu habitat). 

 

As minhas férias no Jardim Zoológico 
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Um dos meus jogos preferidos da 

semana foi o último de sexta-feira, 

que consistia em arranjarmos for-

ma dos nossos ZOOs serem aceites 

pela EAZA (European Association 

of Zoos and Aquaria), da qual o 

Jardim Zoológico de Lisboa faz 

parte, de forma a que houvesse 

mais reprodução e condições pro-

picias à vida desses animais.  

 

Cada dia da semana tinha um te-

ma: 2ª feira - mamíferos marinhos 

(assistimos à apresentação dos 

golfinhos); 3ª feira - mamíferos ter-

restres; 4ª feira - répteis 

(assistimos à apresentação das co-

bras e lagartos); 5ª feira - aves 

(assistimos à apresentação das 

aves em voo livre); 6º feira - con-

servação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, penso que a experiência 

do ATL acaba por nos fazer adqui-

rir uma visão diferente acerca do 

que é realmente o Jardim Zoológi-

co.  

 

Adorei a semana que lá estive, e 

todas as outras dos anos anterio-

res (e não, não é tão repetitivo co-

mo a maioria pensa).  

 

Recomendo a todas as crianças e 

jovens curiosos e que (como eu) 

adoram o mundo animal e conhe-

cer coisas novas sobre o mesmo. 

R 

 

R

Rita Rodrigues (13 anos) 

As minhas férias no Jardim Zoológico 
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Pouco depois de chegar ao palco, 

Rod Stewart disse logo ao que vi-

nha: “Vai ser uma noite divertida. 

Vamos dar um concerto de duas 

horas, vamos tocar 23 músicas e 

tenho um joelho magoado, mas 

estou com um bom ânimo”.  

 

Depois limpou o suor da cara com 

um lenço e continuou a coxear de 

um lado para o outro à frente da 

banda.  

 

Sir Roderick David Stewart esteve 

nesta noite no Altice Arena, em 

Lisboa, para apresentar o novo ál-

bum Blood Bed Roses. 

 

Esta história começou algumas ho-

ras antes, quando o fanático adep-

to do Celtic de Glasgow - ele nas-

ceu em Londres, mas tem ascen-

dência escocesa - decidiu visitar o 

Estádio do Jamor para assistir ao 

primeiro treino da época do Bele-

nenses.  

 

Problema: Rod Stewart tem 74 

anos. 

 

 

E, como acontece com qualquer 

idoso (rock star ou não), as esca-

das podem ser trágicas.  

 

O músico escorregou, caiu sobre o 

joelho direito e pronto: lá se foram 

as correrias em palco durante a 

noite. 

 

Ficaram as músicas, uma banda 

com músicos experientes e a ima-

gem de uma estrela que já não es-

tá no auge das suas capacidades. 

 

Assistir a um concerto de Rod 

Stewart é um sentimento estra-

nho.  

 

Aquele fulgor e excitação foram 

substituídos por simpatia e cari-

nho. 

 

O concerto terminou, como seria 

de esperar, com uma sequência de 

killers songs, como ele lhe chamou: 

Sailing, Do Ya Think I’m Sexy, Baby 

Jane, Rollin’ Tumblin.  

 

Esta conclusão acabou por resumir 

o sentimento do concerto: foi bo-

nito. 

 

O nosso Presidente da República 

assistiu ao concerto do músico bri-

tânico e, depois do concerto, Mar-

celo Rebelo de Sousa foi aos basti-

dores onde posou para uma selfie 

com Rod Stewart. 

 

Hoje foi uma noite mágica.  

 

Rod Stewart deu um espetáculo 

inesquecível com casa cheia e uma 

energia que certamente ninguém 

vai esquecer.  

 

O público foi absolutamente mara-

vilhoso e hoje terminamos o dia de 

coração cheio. 

 

 

Obrigado Clube Galp  

Rod Stewart 
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Este ano, e à semelhança do ano 

passado, passei mais uma semana 

das minhas férias escolares no 

MyCamp e, como era de esperar, 

adorei! 

 

Mais um ano em que não só as ati-

vidades e a própria organização 

superaram expectativas, mas tam-

bém o espírito de equipa e entrea-

juda. 

 

Jogos didáticos com muitas garga-

lhadas e brincadeira  à mistura e o 

convívio com tanta gente diferen-

te, desde colegas do colégio aos 

novos amigos, monitores e staff, 

tornaram esta semana especial.  

 

Uma experiência inesquecível e 

muito enriquecedora. 

 

Conhecer gente nova é um grande 

desafio mas é também aquilo que 

mais gosto deste tipo de férias. 

 

Para o ano volto a repetir! 

 

 

Joana Traquina 

 

Pelo segundo ano,  nas férias de 

verão, fui para o myCamp. 

  

Desde monitores, organização, 

atividades e novos amigos que fiz, 

foram experiências inesquecíveis. 

 

Foi uma semana com muitos jogos, 

muitas atividades, muita conversa 

e muitas gargalhadas. 

 

Este ano havia novas ativida-

des  radicais, que me ajudaram a 

vencer um dos meus medos (as 

alturas).  

 

A entreajuda e o espírito de equipa 

foram características sempre pre-

sentes em todas as atividades e 

durante toda a semana. 

 

Ficará para sempre na minha me-

mória estas semanas no myCamp 

que espero poder vir a repetir. 

 

 

Carlota Dias 

 

 

 

O muito aguardado 14.º álbum de 

estúdio de Madonna - Madame X – 

lançado este ano, apresenta como 

primeiro tema retirado do álbum: 

Medellín, com a colaboração da 

superestrela colombiana Maluma.  

O Clube Galp – Núcleo Centro pro-

cedeu ao sorteio de quatro exem-

plares do cd e os contemplados 

foram: 

 

Carlos Canhão 

Pedro Oliveira Gomes 

Ana Catarina Pedrosa Afonso 

José Santos Andrade 

myCamp Sorteados 
Madonna 
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Lá fomos para o Redondo obser-

var mais estes maravilhosos traba-

lhos efetuados pelos habitantes 

daquela Vila. 

 

Esta visita teve como objetivo pro-

porcionar, mais uma vez, aos Asso-

ciados, familiares e amigos do Clu-

be Galp - Núcleo Centro, um salu-

tar convívio que, sem iniciativas do 

género, quase poderemos afirmar 

serem muito difíceis de acontecer.  

 

Proporcionou também poder esta-

belecer-se uma comparação entre 

o colorido das Festas do Redondo 

e as de Campo Maior que anterior-

mente tínhamos visitado.  

 

As parecenças dos Coloridos são 

evidentes, embora as diferenças, 

talvez só possam ser analisadas 

com maior cuidado pelos visitan-

tes, dependendo, talvez, do gosto 

de cada um.  

Certo é poder afirmar-se que a Cri-

atividade, o Bom Gosto e o gene-

roso Trabalho daquelas gentes es-

tão bem presentes nestas festivi-

dades locais. 

Apenas como pormenor menos 

positivo, o facto da visita ter sido 

programada para a parte da ma-

nhã e não para a da tarde, onde 

talvez, pudéssemos desfrutar de 

um ambiente mais festivo, devido 

à maior afluência de visitantes. 

 

Mas, mesmo sendo de manhã, deu 

para observar todas as Ruas muito 

bem Ornamentadas transmitindo a 

todos que lá vão, uma sensação de 

rara beleza. 

 

Após esta maravilhosa visita, conti-

nuámos a nossa viagem convívio 

com destino ao Alandroal, mais 

propriamente até ao “Restaurante 

A Maria” onde fomos presentea-

dos com um Almoço tipicamente 

alentejano que conseguiu satisfa-

zer, certamente, todos os presen-

tes.  

 

Realço para o elevado grau de pro-

fissionalismo e simpatia da Proprie-

tária e seus colaboradores que me 

leva a afirmar ser um Restaurante 

que em Família ou em Grupo vale 

bem a pena voltar a visitar.  

Bem dispostos, ainda tivemos tem-

po de visitar a linda Vila de Monsa-

raz que sempre proporciona a 

quem a visita um passeio bastante 

agradável, pelos seus Becos e Rue-

las dentro das suas Muralhas e ulti-

mamente também enriquecida pe-

la deslumbrante vista sobre a La-

goa do Alqueva e sua envolvente. 

 

A prevista visita a Estremoz, mais 

propriamente à Herdade das Ser-

vas onde nos seria proporcionada 

uma Prova de Vinhos, não foi pos-

sível devido ao facto desta Herda-

de ter suspendido temporariamen-

te estas iniciativas tão do nosso 

agrado. 

 

Apesar desta forçada substituição 

a que a Organização teve que ace-

der, tanto dos locais como das 

Herdades a visitar, não se notou 

qualquer desagrado entre os parti-

cipantes e até fomos surpreendi-

dos positivamente pela simples 

visita a Monsaraz que já descreve-

mos e também pela forma como 

fomos recebidos na nova Adega: 

Grandiosas Festas da Vila do Redondo  
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A  ADEGA da ERVIDEIRA.  

 

Ali, Jovens Enólogas, transmitiram-

nos saber devido aos elevados co-

nhecimentos técnicos que possu-

em sobre todas as fases das Videi-

ras, desde o seu Plantio e trata-

mentos até à colheita das Uvas 

que depois de passarem pelas res-

petivas fases de transformação 

nos levam até aos nossos maravi-

lhosos vinhos que nos fazem sentir 

orgulhosos da sua qualidade que já 

ombreiam com os melhores que se 

bebem por esse Mundo fora. 

 

Pelo meio de todas as suas explica-

ções, fomos provando os diversos 

Bons Vinhos que nos foram ofere-

cendo, desde os Brancos aos Tin-

tos e Espirituosos, todos eles fa-

zendo as nossas delícias.  

 

Após tudo isto, passámos à fase da 

Compra e a ADEGA da ERVIDEIRA 

deve ter ficado bastante agradada, 

pois as compras pareceram-me ter 

sido bastante generosas.  

 

 

E pronto! Agradados com tudo o 

que nos foi proporcionado, lá re-

gressámos, muito bem, às nossas 

casas, convictos de que queremos 

participar em mais convívios des-

tes, sempre organizados pelo nos-

so Clube.  

                                                  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Moreira 

 

 

 

Redondo (continuação) 
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O jantar queirosiano seguido da 

peça de teatro Os Maias, de Eça de 

Queirós, no jardim da Quinta Mont 

Fleuri em Sintra, foi uma experiên-

cia inesquecível, que encheu a vis-

ta e a alma. 

 

Foi uma verdadeira viagem ao sé-

culo XIX, ao tempo e espaço onde 

tudo se passou, que poderia ser o 

aqui e agora, não fosse esta cróni-

ca de costumes da vida lisboeta 

desenvolver-se num certo tempo 

que insiste em perdurar na socie-

dade portuguesa – bem ou a mal, 

salve-se (a)moral! 

 

Num ambiente chique a valer de-

senrolou-se um jantar de pessoas 

cujos brasões, títulos honoríficos e 

condecorações se desconheciam –

exceção feita ao Senhor Presiden-

te da Câmara, que em muito aju-

dou a marcar a cadência e a nobre-

za do evento. 

 

Mesmo sem se saber os apelidos 

compostos que possuíam e ainda 

que com a mais variada indumen-

tária, sentiu-se o júbilo de 

quem  partilhava a vontade de per-

sonificar a obra mais bem acabada 

de Eça de Queirós e a curiosidade 

de ali encontrar um diletante e 

sensual Carlos, um excêntrico e 

eterno romântico João da Ega ou 

até mesmo um simultaneamente 

provinciano e cosmopolita Dâmaso 

Salcede. 

 

E foi assim que, com a luz do entar-

decer e o vento ainda quente de 

um belíssimo dia de verão (à la Sin-

tra), tudo começou com uns toma-

tes recheados à la Cohen, o intem-

poral bacalhau e tantas outras 

iguarias, em que nem as queijadas 

foram esquecidas! 

 

A esse belo repasto seguiu-se um 

pequeno passeio até a um encan-

tador recanto da Quinta, onde, 

bem de perto e ao ar livre, pude-

mos assistir à peça num cenário 

em que a luz da lua e os holofotes 

harmoniosamente se combinaram, 

assim como cada ato foi intercala-

do com projeções multimédia de 

passagens do filme.  

 

 

Tudo isto em sintonia, lembrando-

nos de como é possível integrar a 

natureza e o progresso. 

 

Foi com toda esta envolvência que 

só a magia de Sintra propicia  que 

assistimos a uma peça repleta de 

diálogos fascinantes, que nos fize-

ram recordar a riqueza da nossa 

língua e a contrariedade em que 

todos vivemos e aprendemos a 

aceitar, sempre e quando não nos 

falte a paixão! 

 

“O português nunca pode ser ho-

mem de ideias, por causa da paixão 

da forma. A sua mania é fazer belas 

frases, ver-lhes o brilho, sentir-lhes 

a música. Se for necessário falsear a 

ideia, deixa-la incompleta, exagera-

la, para a frase ganhar em beleza, o 

desgraçado não hesita... Vá-se pela 

água abaixo o pensamento, mas 

salve-se a bela frase.” 

 

 

Gisela Andrade 

Jantar Queirosiano 
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Passaram 10 anos desde a Galp -  

Portugal e Espanha - se “uniram” 

desportivamente. Digo passaram, 

porque a ideia voltou a surgir e, 

após alguns meses de diálogo e 

preparação entre os núcleos des-

portivos, foi possível realizar nova-

mente uma Final Ibérica Clube Galp 

em Futsal, disputada em Alcoben-

das. 

 

Esta Final Ibérica aconteceu nos 

passados dias 27 e 28 de julho de 

2019 e foi disputada pelas equipas 

campeãs de cada núcleo desporti-

vo de Portugal (Norte, Centro e 

Sul) e uma equipa de Espanha for-

mada por colegas de Alcobendas.  

 

De forma a promover o convívio 

entre todos, as equipas de Portu-

gal juntaram-se e fizeram-se à es-

trada na 6ª feira anterior.  

 

Após algumas horas de viagem 

sem sobressaltos, chegamos a Ma-

drid e logo fomos saborear o que 

há de bom no país vizinho.  

 

Baterias carregadas, mas a preci-

sarmos de uma boa noite de des-

canso, porque no dia seguinte ha-

via uma meia-final para ultrapas-

sar. 

 

Sábado, dia 27, de manhã tempo 

livre para um pequeno passeio pe-

las ruas de Madrid.  

 

Após o almoço-convívio, seguimos 

então para o Pavilhão em Alcoben-

das onde se disputaram as duas 

meias-finais, das quais saíram ven-

cedoras as equipas do Núcleo Cen-

tro e de Espanha.  

 

Domingo, dia 28, após um peque-

no-almoço que nos carregou a to-

dos com energia positiva, eis que 

se disputa o apuramento do 3º e 4º 

classificado, bem como a ansiada 

final.  

 

Após uma 1ª parte equilibrada, a 

equipa Galpgeste (em representa-

ção do Núcleo Centro) mostrou o 

seu poderio. 

Mostrou também o porquê de ter 

sido a última campeã Ibérica Clube 

Galp de futsal. Acabou por vencer 

o jogo de forma tranquila, revali-

dando assim o título. 

 

Almoço convívio organizado pelos 

colegas de Espanha, no qual se en-

tregaram lembranças de participa-

ção, sem distinção de classificação.  

 

Sim, porque o que mais importava 

era festejar esta união desportiva 

entre a Galp e o Clube Galp numa 

lógica ibérica, após um longo inter-

regno. 

 

Um bem-haja aos núcleos pelo es-

forço na concretização deste even-

to e em especial aos colegas de 

Alcobendas que nos receberam de 

braços abertos. 

 

No futebol e no trabalho, só há 

uma forma de crescer e vencer: 

cooperação em equipa! 

 

André Ferreira 

Final Ibérica 
Madrid, 27 e 28 de julho de 2019 
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Como a minha filhota Maria está a 

dar o ciclo da água na escola, nada 

melhor do que a levar a passear ao 

Aqueduto das Águas Livres, pensei 

eu quando vi o comunicado do Clu-

be Galp na copa do meu piso! 

 

Assim foi, nesse mesmo dia à noite 

falei com a Maria que aceitou logo 

esta ideia sem questionar ou arran-

jar “desculpas” para não ir.  

 

Confesso que me surpreendeu! 

 

Foi então que no dia 13 de julho 

depois do almoço nos deslocámos 

até à Calçada da Quintinha onde 

iniciámos a visita com o Sr. José (o 

nosso guia)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a visita ao Aqueduto o Sr. 

José foi-nos explicando como o 

aqueduto funcionava e por que 

motivo foi construído, tudo novo 

para a Maria que super interessada 

ia ouvindo atentamente as explica-

ções do nosso guia. 

 

Ficou muito interessada em saber 

mais sobre “o senhor” que assalta-

va pessoas no cimo do aqueduto, 

mas no fim percebeu que esses 

episódios já remontam a tempos 

antigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando à matéria da escola um 

fato curioso é que a concretização 

desta obra implicou o recurso às 

nascentes de água das Águas Li-

vres integradas na bacia hidrográfi-

ca da serra de Sintra, na zona de 

Belas, a noroeste de Lisboa e que 

o trajeto escolhido coincidia, em 

linhas gerais, com o percurso do 

antigo aqueduto romano.  

 

A sua construção só foi possível 

graças a um imposto denominado 

Real de Água, lançado sobre bens 

essenciais como o azeite, o vinho e 

a carne. 

 

E assim foi passada a nossa tarde 

que terminou comigo e a Maria a 

deliciarmo-nos com um gelado pa-

ra repor calorias! 

 

 

 

Luisa Miranda 

Caminhada - Aqueduto das Águas Livres 
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Slipknot, a banda de Iowa, conhe-

cida pelas máscaras que usam e 

que define cada membro da ban-

da, assim como os macacões que 

usam nos seus espetáculos, são de 

facto, uma banda enigmática e mí-

tica na “Golden Era” do Nu-Metal. 

 

Confesso que Slipknot era a minha 

banda preferida na adolescência, 

daí poder ser um bocado parcial 

mas, as palavras são sinceras e ho-

nestas, não sei ser de outra forma, 

portanto, podem acreditar quando 

digo que eles (Slipknot) estão para 

ficar e isso, é muito boa notícia pa-

ra os fãs deste género musical. 

 

O palco está montado, o pano que 

tapa o palco, com que costumam 

começar os concertos está pronto 

a descer, assim que a intro (música 

“515”) acabe mas, antes disso, ain-

da fomos premiados com um “For 

Those About to Rock (we salute 

you)”, um dos hinos incontorná-

veis dos AC/DC. 

 

 

 

 

O pano cai, o grito incrível de Co-

rey Taylor dá mote ao início da lou-

cura em palco e fora dela e o públi-

co começa a libertar a energia con-

tagiosa nestes concertos.  

 

Que melhor maneira de premiar 

estes fãs ávidos da banda, do que 

começar com duas das músicas 

pelas quais, esta banda ficou co-

nhecida.  

 

Começamos com um dos state-

ment mais usados pela banda, 

“People = Shit” e de seguida, vem 

a música “(Sic)”, pelo meio tive-

mos direito a músicas do novo ál-

bum, como seria de esperar, 

“Unsainted” foi a quarta música 

no alinhamento e, pelos vistos, fi-

caram por aí, em relação ao novo 

álbum, perceberam a ironia? 

  

Na verdade eu percebo porque 

não exploraram o novo álbum, a 

não ser a música mais comercial do 

álbum (falo da Unsainted), as ou-

tras não entraram no alinhamento. 

 

 

Porque, este concerto foi de co-

meback, foi para agradar aos fãs, 

foi para os pôr a revisitar os cd’s 

antigos, foi para chamar os 

“Maggots” de volta (nome dado 

aos fãs de Slipknot). 

 

Este ano, aparecem a solo de novo 

na Altice Arena, e agora sim, irão 

tocar muito mais músicas do novo 

album, na verdade, isto é de génio 

ao nível do marketing, acredito 

que muita gente não pense sequer 

nisto mas, não deixa de ser estra-

tégia. 

 

Por ser estratégia, é mau?  

 

Nada disso, antes pelo contrário, 

como vos disse, sou fã da banda já 

há muitos anos e o concerto do 

ano passado, serviu exatamente o 

seu propósito e eu agradeço que o 

tenham feito, aliás, vemo-nos na 

Altice Arena no dia 17 de agosto 

certo? 

 

Pedro Cruz  

VOA with Slipknot 
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No passado dia 27 de julho de 

2019, tive a oportunidade de estar 

presente na primeira edição do 

Unite with TomorrowLand em Por-

tugal, na invicta cidade do Porto.  

 

Foi uma experiência única, com 

uma parte dos concertos realizada 

ao vivo em palco por parte de DJs 

internacionais e nacionais e outra 

parte com concertos a serem 

transmitidos em direto da Bélgica 

para diferentes países. 

 

 

 

 

 

Foi-nos dada a oportunidade de 

estarmos na tenda VIP, o que nos 

permitiu conhecer desde DJs naci-

onais e internacionais, nomeada-

mente um dos nossos preferidos 

Diego Miranda, e youtubers portu-

gueses, como o Wuant e o Win-

doh, com os quais tivemos a sorte 

de falamosr e tirar fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, foi uma grande experi-

ência e talvez dos melhores espe-

táculos em que já estivemos pre-

sentes, é certamente uma experi-

ência a repetir numa futura edição 

deste grande ícone da música ele-

trónica. 

 

Pedro Sousa 

Gonçalo Castro  

Unite With Tomorrowland 
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Espanha, final da década de 1930. A vitória iminente das tropas franquis-

tas na Guerra Civil obriga milhares de pessoas a abandonar o país, numa 

perigosa viagem através dos Pirenéus. Entre eles, Roser Bruguera, uma 

jovem viúva, e Víctor Dalmau, médico e irmão do falecido marido de Ro-

ser. Em França, conseguem embarcar no Winnipeg, um navio fretado 

pelo poeta Pablo Neruda que transportou mais de 2 mil espanhóis até ao 

Chile - essa longa pétala de mar, de vinho e de neve -, onde são recebidos 

como heróis. 

 

Víctor e Roser integram-se com sucesso na vida social do país de acolhi-

mento, durante várias décadas, até ao golpe de Estado que derruba Sal-

vador Allende, parceiro de xadrez de Víctor Dalmau. Os dois amigos de 

toda uma vida são de novo forçados ao exílio, mas, como diz a autora, se 

vivermos o suficiente, todos os círculos se fecharão.  

 

Isabel Allende propõe-nos uma via-

gem através da história do século XX. 

 

Para se inscreverem neste sorteio os 

Associados do Clube Galp – Núcleo 

Centro devem enviar, até ao dia 01 de 

julho 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). 

 

 

 

julho de 2019 …. já passou muito 

tempo mas foi uma semana muito 

divertida!  

 

Para além de aprendermos novas 

palavras de inglês fizemos muitas 

atividades engraçadas com passei-

os divertidos! O que eu gostei mais 

foi fazer esculturas de barro – para 

além de me ter sujado muito, di-

verti-me com os amigos e amigas 

do Grupo! O meu melhor amigo 

também foi e por isso gostava que 

tivesse sido mais tempo de Coló-

nia! Todos os dias fomos passear, 

como por exemplo ao Maat, brin-

car com os burros no Magoito – 

donkeys in Magoito e aprendemos 

coisas novas! Aprendemos cores, 

animais, alimentos, figuras geomé-

tricas e muito mais coisas! 

 

Este ano gostava de repetir a se-

mana de Inglês no Fun Languages 

porque sei que têm novas surpre-

sas para nós e que nos vamos di-

vertir muito – will be very funny !!! 

 

Francisco, 8 anos 

Sorteio Longa Pétala de Mar 

 

 

Fun Languages 
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Foi uma grande alegria termos visi-

tado, por volta do mês de julho, a 

Festa dos Tabuleiros. 

 

Mas não foi só à cidade do Nabão 

que a nossa visita foi dedicada. 

 

Pois antes fomos visitar o muito 

enigmático Castelo de Almourol.  

 

Lá de cima, tem-se a oportunidade 

de apreciar uma belíssima paisa-

gem.  

 

Este local, tão anteriormente de-

fensivo, serve hoje de apreciado 

estandarte do passado já bem re-

moto. Que nos faz sonhar em tem-

pos idos. E com outras existências. 

 

Depois fomos visitar Tomar e o seu 

Convento de Cristo.  

 

Foi uma visita muito agradável. 

Mas o movimento era muito. Pelo 

que estivemos no local, onde ho-

ras mais tarde estaria o também 

muito enigmático Prof. Marcelo. O 

nosso Presidente. Que também ele 

se deslocava aquelas festividades. 

Também foi muito agradável ir ou-

vir o fado, à Lanterna do Fado. Foi 

um belo jantar . 

 

A Festa dos Tabuleiros vimos em 

plano privilegiado. Almoçamos em 

“local alto”, onde deu para ficar, 

querendo, e olhar a festa que des-

filava cá em baixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas à vinda para Lisboa, já à tarde, 

e coisa complicou-se.  

 

Era tal a movimentação de gente 

que tivemos que esperar, durante 

algumas horas pelo nosso autocar-

ro. E esperamos placidamente nu-

ma rotunda.  

 

Longe, na altura, estaríamos de 

adivinhar os tempos que se aproxi-

mavam. Onde o contacto entre 

pessoas é tudo menos aconselha-

do. Fiquem bem e cuidem-se. E po-

dendo… 

 

DIVIRTAMSEMAZÉ!!! 

Celeste Silveira 

Festa dos Tabuleiros 
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A colónia de férias de verão no ZOO de Lisboa é uma atividade promovida pelo Clube Galp há já vários anos e é 

destinada a grupos de crianças entre os 3 e os 5 anos e entre os 6 e os 16 anos.  

 

Para o grupo dos mais pequeninos, são propostos ateliers interativos com o lema Toca e Descobre, ateliers es-

ses de descoberta, investigação e aprendizagem através do método ativo com o objetivo de adquirir conheci-

mentos cognitivos assim como outros saberes e competências sociais e instrumentais.  

 

Pretende-se apelar ao interesse das crianças por aprenderem sobre biodiversidade, conservação de espécies e 

respeito pela natureza. 

 

Já os mais crescidos têm como lema Aprender Explorando onde podem ver como contribuir para transformar o 

nosso planeta num sítio melhor para viver. 

 

Esta atividade do Clube é sempre muito participada, uma vez que existe uma grande flexibilidade de datas de 

participação e onde os pais sabem que o tempo de férias dos seus filhos é aproveitado de forma lúdica e didáti-

ca e sempre do seu agrado. 

No ZOO 
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No passado dia 21 de julho, o Clube 

Galp - Núcleo Centro propôs-se a 

efetuar a travessia Lisboa- / Fátima 

em bicicleta de estrada. 

 

Foi escolhido o emblemático Bair-

ro da Petrogal, na Bobadela, para a 

partida dos mais de 130 km que 

ligam este local até ao Santuário 

de Fátima, contando-se com 6 

“bravos” do pelotão. 

 

A partida foi dada às 8 horas, não 

sem antes, haver o primeiro per-

calço do passeio com o furo 

(primeiro…) do nosso colega Bru-

no Silva, que assim teve de efetuar 

uma mudança de pneu à Formula 1 

para não atrasar os seus colegas 

nesta aventura! 

 

Iniciamos com ritmo calmo, com 

passagens por Póvoa de Santa Iria 

e Alhandra, pela Nacional 10, sen-

do que a primeira paragem para 

um café e para recuperar do forte 

vento de frente que se fazia sentir, 

foi no Carregado.  

 

Depois deste estímulo bem portu-

guês, os bravos retomaram o seu 

percurso até à próxima paragem 

em Santarém, sabendo que tería-

mos uma longa subida pela frente 

e onde nos esperava a Carrinha do 

Clube com reabastecimento líqui-

do e sólido, para retemperar e re-

carregar os atletas. 

 

A partir da terra do pampilho, o 

forte calor e vento fez-se sentir no 

esforço dos ciclistas, os km come-

çaram a pesar nas pernas e depois 

de Torres Novas tivemos de en-

frentar outra longa subida para 

uma última paragem em Minde 

(junto ao nosso posto de abasteci-

mento), permitindo a reposição 

dos líquidos e descanso de alguns 

colegas que deram por terminada 

a sua aventura, devido a proble-

mas técnicos. 

 

Faltava mais uma subida (Covão do 

Coelho), sabíamos que seria a mais 

difícil e agora com o grupo mais 

reduzido lá iniciamos o 

“sacrifício”. 

Mas teríamos de ter mais alguns 

percalços até Fatima e um furo lo-

go no início da subida atrasou dois 

colegas, tendo mais à frente já de-

pois da exigente subida de Moitas, 

o nosso azarado colega voltou a 

furar, tendo então feito um novo 

pit-stop, desta vez com troca de 

roda de uma das bicicletas com 

problemas técnicos (ainda bem 

que não tinha sido em nenhum dos 

pneus….) 

 

Depois deste último percalço, de 

140 km e mais de 7 horas de dura-

ção de viagem, os bravos do Clube 

Galp conseguiram chegar ao San-

tuário de Fátima para assim con-

cluir esta aventura e acender a vela 

de mais uma conquista pelo Clube. 

 

Tempo para fotografias e sorrisos, 

seguindo-se hora de tomar um ba-

nho reparador e de seguida  espe-

rava-nos uma bela refeição do Res-

taurante A Serra, onde uma enor-

me posta de bacalhau assado deli-

ciou os demais. 

 

Bobadela a Fátima 
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O trajeto de retorno a casa foi efe-

tuado nas carrinhas do Clube, com 

a troca dos pequenos pormenores 

e dificuldades que abrilhantaram a 

Travessia e que fizeram de mais 

esta iniciativa do Clube Galp um 

exemplo a seguir de organização. 

 

Parabéns e estarei na próxima!! 

 

Bruno Oliveira Silva 

Bobadela a Fátima 
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O verão de 2019 foi surpreendido 

pela possibilidade de crianças e 

jovens dos 9 ao 17 anos participa-

rem num curso de verão em Ingla-

terra, enriquecido pela experiência 

de um fim-de-semana na capital – 

Londres. E foi assim que quatro 

jovens – direta ou indiretamente 

ligados ao Clube Galp – travaram 

conhecimento entre si, antes de 

embarcarem nesta aventura ingle-

sa. 

 O objetivo era mergulha-

rem na língua do país, mas tam-

bém desenvolverem competências 

sociais e relacionais, para além das 

inerentes à responsabilidade e ma-

turidade necessárias a quem viaja 

pela primeira vez sem a presença 

nem o apoio de quaisquer familia-

res. 

 Na manhã de quinta-feira, 

dia 11/julho, as nossas três meninas 

e o seu cavaleiro andante – o único 

rapaz do grupo – encontraram-se, 

no aeroporto, com a group leader 

que os acompanharia durante toda 

a experiência e, bem cedinho, mo-

chila às costas, aí vão eles rumo a 

terras de Sua Majestade. 

 Sem incidentes de percurso 

(apenas com a barriga a dar horas, 

em resultado da sovinice da TAP 

que não serviu nem uma migalha 

durante o voo), a chegada ao hotel 

onde ficariam as duas noites se-

guintes fez-se de metro. Era então 

tempo de reconfortar o estômago 

e, para isso, nada melhor do que 

um tradicional prato de fish and 

chips; o resto da tarde passou-se 

em passeio de reconhecimento 

pela cidade, 

com o dia a 

terminar em 

jantar e na 

primeira noi-

te de descan-

so fora de 

casa. 

 A sexta-feira foi dedicada a 

explorar alguns dos espaços mais 

emblemáticos de Londres, nomea-

damente, o Shakespeare’s Globe 

Theatre, o Museu Madame Tussau-

d’s e, ainda, o Kensington Palace. 

Para concluir este dia de surpresas 

e cultura, nada melhor do que as-

sistir ao vivo a um West End Show, 

no caso concreto, o musical Mam-

ma Mia que por lá, no Novello Thea-

tre, ainda continua em cena… 

 Mas passar por Londres em 

final de semana e não dar uma es-

capadela ao mítico Portobello Road 

Market, o mercado que invade as 

ruas de Notting Hill, é um pouco 

como “ir a Roma e não ver o Pa-

pa”, por isso, a manhã de sábado 

foi passada a explorar as bancas e 

banquinhas e a absorver a atmos-

fera única deste espaço. 

Curso de Verão em Burgess Hill e  
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 A experiência londrina esta-

va prestes a terminar: havia que 

“recolher” um grupo de estudan-

tes franceses na estação de King’s 

Cross, aproveitando o momento 

para relembrar viagens de outros 

mundos, nomeadamente, o mun-

do de Harry Potter, pois a famosa 

“plataforma 9 ¾” fica ali mesmo…  

  

 Completo este primeiro 

grupo com cerca de quatro deze-

nas de jovens franceses, seguiu-se 

o percurso de autocarro até à es-

cola. 

  

 Finalmente, ali estava ele, o 

espaço que havia de servir de lar 

aos nossos jovens durante as duas 

semanas que se aproximavam: 

Burgess Hill for Girls é uma escola 

para raparigas, fundada em 1906 

por Miss Beatrice Good, situada 

em Sussex desde 1928 e rodeada 

por um fantástico “campus” que 

permite aliar os desafios do corpo 

aos desafios da mente. 

  

 

 

 Estava, então, completo o 

grupo que viria a integrar as ativi-

dades dos próximos dias: quatro 

portugueses, mais de quatro deze-

nas de franceses e cinco italianos, 

com as três meninas portuguesas a 

ocuparem um quarto com vista 

para o campo de vólei e o jovem 

português a partilhar o seu quarto 

com um dos estudantes italianos.  

 E a partir daqui, foram três 

horas diárias de aulas de inglês, 

organizadas por grupos de nível e 

subdivididas em três momentos 

distintos: primeira parte em torno 

de um tema e do vocabulário a ele 

inerente, segunda parte ocupada 

com estruturas gramaticais e, final-

mente, a parte final da aula preen-

chida com trabalho de grupo e res-

petiva apresentação. 

 Ao almoço seguia-se um 

tempo ocupado com atividades 

diversificadas: havia a possibilida-

de de escolher, diariamente, entre 

dois desportos e, ainda, uma se-

gunda atividade diferente, como 

pintura, por exemplo. Estes mo-

mentos viriam a revelar-se tão – ou 

mais – eficazes que as manhãs, na 

aquisição de competências linguís-

ticas, na capacidade e à vontade 

para comunicar em inglês em con-

texto e tempo reais, mas também 

na formação individual, enquanto 

elementos integrantes de grupos 

heterogéneos, respeitadores da 

diversidade humana e cultural que 

os caracterizava.  

 

 

… Fim de Semana em Londres 
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 Depois do jantar, ainda ha-

via tempo para mais algumas ativi-

dades em grupo antes do descan-

so diário… 

 

 Com um clima a fazer lem-

brar o verão português – a chuva 

rareou, lembrando que o aqueci-

mento global não é, de todo, uma 

falácia – e a alimentação em modo 

“comia-se” (parece que o melhor 

foi mesmo uma “espécie” de baca-

lhau servido ao jeito de fish and 

chips), este tempo de curso que 

mais soube a férias foi, ainda, com-

plementado com várias saídas de 

caráter cultural ou, simplesmente, 

lúdico. 

 As visitas foram distribuídas 

por três dias inteiros e duas tardes 

ao longo das duas semanas, respe-

tivamente, Cambridge, Ports-

mouth e Thorpe Park, para além 

de Hever Castle e Brighton. 

 No que a Cambridge diz res-

peito, a universidade dispensa 

apresentações e consta que foi 

bastante proveitoso e agradável o 

tempo gasto a visitar o King’s Colle-

ge e as quase duas horas de auto-

carro que a separam de Sussex; 

importa relembrar que a Universi-

dade de Cambridge é a segunda 

universidade mais antiga a funcio-

nar no Reino Unido (desde 1209) e 

já “deu ao mundo” mais Prémios 

Nobel do que qualquer outra insti-

tuição (mais de noventa). 

 

  

 

Curso de Verão em Burgess Hill e  
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 Já Hever Castle valeu, essen-

cialmente, pelo exterior de labirín-

tica vegetação e fontes refrescan-

tes; os jardins pré-isabelinos e este 

pequeno castelo – sede da família 

Bolena – situam-se em Hever, uma 

pequena povoação do condado de 

Kent. 

 

 Na deslocação a Brighton, o 

objetivo – concretizado – era visi-

tar o Royal Pavillion: antiga residên-

cia real, construída em estilo indo-

sarraceno (estilo predominante na 

Índia, no século XIX), foi residência 

do futuro rei Jorge IV, quando es-

te, a conselho do seu médico, se 

refugiou na cidade de Brighton pa-

ra usufruir da sua localização à bei-

ra-mar. O palácio, além de majesto-

so e imponente no seu interior, 

está rodeado por um revigorante e 

refrescante complexo de parques 

e jardins.  

 

 As restantes duas visitas 

(de dia inteiro) levaram os nossos 

intrépidos aventureiros até ao 

Thorpe Park e à cidade de Ports-

mouth.  

 No Thorpe Park o objetivo 

era… adrenalina: muiiiitas monta-

nhas russas e demais atrações radi-

cais para um dia de intensidade 

única! 

 

 Já na última visita progra-

mada, os jovens foram surpreendi-

dos pela visita ao Mary Rose Mu-

seum: um museu que tem como 

núcleo central um navio afundado 

em 1545 (o Mary Rose) e resgata-

do das águas em 1982; a partir daí, 

tem vindo a ser recuperado e cons-

titui, hoje, uma das experiências 

mais interessantes para quem se 

interessa por História, em especial 

pela época de Henrique VIII 

(século XVI). 

 E assim chegavam ao fim 

dezasseis intensíssimos dias, vivi-

dos entre as aprendizagens acadé-

micas e um misto de culturas euro-

peias (portuguesa, inglesa, france-

sa e italiana)! 

 

 De uma experiência algo 

assustadora (pelo desconhecido) 

no início, esta passagem pelo Rei-

no Unido, no verão de 2019, mar-

cou o início de uma nova fase na 

maturidade dos nossos jovens. Fi-

caram marcas – muitas e todas 

elas gratificantes: antes de mais, o 

à vontade na língua inglesa, mas 

também os amigos que perduram 

até hoje, o enriquecimento cultural 

que as visitas proporcionaram, as 

memórias carinhosas com que se 

recordam os professores (em es-

pecial, a Nehl, a Anna e a Domitille) 

e, acima de tudo, as portas que se 

abriram para a autonomia e inde-

pendência pessoais! 

 

 

Catarina Gomes 

… Fim de Semana em Londres 
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Na manhã de 06 de julho, um dia de 

sol e bastante calor, decorreu o 2º 

Torneio de Padel do Clube Galp, no 

RacketsPro, ou Clube Nacional de Pa-

del, na Rua de São Bento, em Lisboa. 

 

Foi mais um bom momento de conví-

vio entre colegas, com muito suor, 

águas, sumos e limonadas, durante os 

jogos, devido à energia que se impri-

miu e à elevada temperatura que se 

fazia sentir☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final foi generosamente oferecido 

um cocktail, com muitos salgados, 

sandes variadas, fruta, doces e com 

outro tipo de bebidas, já permitidas 

após os jogos e tudo pensado para 

repor as calorias perdidas… 

 

Quero deixar, uma vez mais, uma pa-

lavra de agradecimento e os parabéns 

ao Clube Galp pela iniciativa e exce-

lente organização.   

 

 

Venham mais destes eventos despor-

tivos e saudáveis!  

 

Já estamos ansiosos pelo próximo, 

talvez no início de 2020, para que o 

ano corra da melhor - e com todos em 

grande forma!                                                     

 

Isabel Anjos.                          

 

 

 

 

 

 

 

Torneio Clube Galp no RacketsPro São Bento 


