
Querido Clube Galp, 

 

Eu e os amigos Dinis e Tiago fomos à colónia de férias do ZOO. 

 

Vimos a apresentação dos golfinhos, das aves e dos répteis. Falámos com 

os tratadores dos animais e até  tocámos numa cobra!! Fomos visitar a 

cozinha onde preparam a alimentação, ajudámos a preparar o almoço  e 

fizemos uma casinha para os passarinhos. 

 

Foi muito divertido e aprendemos muito sobre os animais e conhecemos 

alguns que estão em vias de extinção como o panda-vermelho que é o 

meu preferido. 

 

Para o ano quero ir outra vez! 

 

Beijinhos 

 

Rita (7 anos) 
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Verão, escolinha fechada, pais sem apoio dos avós… E agora? 

 

Os meses de Verão são e serão sempre uma dor de cabeça para os pais que, como nós, não têm com quem deixar as suas 

crianças. 

 

Para além do custo extra que todas as atividades envolvem, tem que ser algo com interesse e que suscite curiosidade para 

que as crianças, e refiro-me crianças com 4 anos, fiquem entusiasmadas e se situam confortáveis. 

 

O Afonso sempre gostou muito de animais mas também sempre demonstrou algum receio, pelo que uma experiência no 

ZOO seria interessante não só para conhecer mais acerca dos animais que adora, como ultrapassar alguns receios. 

 

E assim foi!  

 

Todos os dias o Afonso ia curioso para saber como ia ser o seu dia.  

 

O primeiro dia, como não conhecia nenhum amiguinho, foi mais desconfortável mas os monitores do Atelier onde ficou fo-

ram espetaculares e rapidamente conseguiram obter a sua confiança. 

 

A forma como os Ateliers estavam construídos, motivou bastante o Afonso.  

 

Sob o lema Toca e Descobre, em que as crianças aprendem através da experimentação e da vivência de situações, com o 

auxílio de técnicas, como jogos, expressão plástica e expressão corporal, que apelam ao interesse das crianças na aquisição 

de aprendizagens relacionadas com a biodiversidade e para a consciência de problemas relativos à conservação das espé-

cies e, em simultâneo, para o desenvolvimento de valores e atitudes favoráveis ao respeito pela natureza. 

 

Uma experiência a repetir, sem dúvida! 

 

 

Neuza Ribeiro  

Colónia de Verão no ZOO 
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Inscrevi os meus filhos na colónia de férias de 5 dias do ZOO em agosto, através do Clube Galp, com a certeza de que seriam 

umas férias diferentes, cheias de história para contar e muitas novidades nestas vidas pequeninas. Para além de se verem 

num contexto diferente, com amigos e professores novos, iriam estar perto da bicharada de uma forma única. 

 

No primeiro dia lá foram excitados, mas tímidos e receosos, não conheciam ninguém e ainda não tinham percebido o tama-

nho da surpresa que os aguardava. Depois de uma querida receção por parte das monitoras, atentas e animadas, lá os dei-

xámos de coletes de tratadores vestidos, mochilas às costas e… mãozinhas dadas! A vantagem de ter filhos com 17 meses 

de diferença é que são sempre a companhia certa um para o outro…que descanso! Viemos de coração ansioso mas com a 

certeza que ao fim do dia lá estariam os dois de sorrisão! À tarde quando os fomos buscar estavam radiantes, muito sujos 

(sinal de paródia certa!) e orgulhosos do dia cheio de aventuras que tinham vivido. 

 

Logo nesse dia foram conquistados pela visita aos golfinhos, pela animação da grupeta (pelo carinho das monitoras) e pela 

comida deliciosa num tal de “restaurante-de-meninos-que-se-chamava-Savana”! Tudo muito à séria, como se quer aos 3 e 5 

anos. 

 

Os dias seguintes foram de absoluto entusiasmo na chegada ao ZOO, sem hesitações, cheios de confiança nos coletes que 

vestiam, nas aventuras que os esperavam e na bicharada que ainda tinham para conhecer. Pelo meio dos passeios sei que 

fizeram trabalhinhos, pinturas e recortes, aprenderam músicas, comeram lanches em picnics ao ar livre, assistiram a apre-

sentações de pássaros e de répteis, seguraram em animais que eu nunca conseguiria segurar, e trouxeram conhecimentos 

variados, do tipo diferença entre cobra e serpentes, macaco-aranha e gorila, “o que é que come a suricata”!  

 

É incrível a segurança que têm desde então no 

convívio com os animais, eles que tinham medo 

de gatos, agora pedem-nos para termos um leão 

em casa! 

 

(Nota máxima para a organização do departamen-

to pedagógico do ZOO, para a excelente qualida-

de das monitoras, para o programa elaborado e 

pela parceria do Clube Galp!) 

 

Filipa Fialho Lage, Maria Rita (5 anos) e Tiago (3 anos) 

As incríveis férias no ZOO - Maria Rita e Tiago Lage 
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E chegou o mês de agosto finalmente!!! 

 

Pronta para recarregar baterias no sol da Caparica durante uma semana completa e aproveitar também do maior evento da 

zona “SOL DA CAPARICA”  (organizado pela Câmara de Almada com a parceria do grupo Chiado)  e dedicado à música lusó-

fona e que decorre no Parque Urbano da Costa da Caparica. 

 

Assim, solicitei ao Clube Galp, de modo a usufruir das vantagens que proporciona aos Associados, um passe de 4 dias para 

poder desfrutar de todos os momentos mais importantes do evento. 

 

E lá fui eu rumo ao sul, com a agenda do festival  para poder consultar sempre que necessário: 

 

 
 

O primeiro dia (15/8) contou com DAMA, David Carreira, Mayra Andrade, Anselmo Ralph, Matias Damásio e 

Rich&Mendes no Palco Sagres e no Palco Fullest os Linda Martini (entre outros). Este palco tinha a música tão al-

ta que tive de fugir para não rebentar os meus tão sensíveis tímpanos.  

 

No Palco Comédia ( estreia este ano) o tão esperado Eduardo Madeira. 

 

Já no segundo dia (16/8), o melhor em minha opinião, estiveram presentes Luísa Sobral (fantástica com as suas explicações 

antes de cada canção), Luis Represas (pela primeira vez neste festival) aproximando-se do público e a Mariza que veio can-

tar junto ao meu grupo. Foi muito interventiva, adaptando as canções ao festival, e o Seu Jorge. O Carlão, sempre presente, 

sempre igual a ele próprio!!! 

 

Sol da Caparica 
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Até o nosso Primeiro Ministro António Costa esteve presente neste dia. 

 

No terceiro dia (17/8) o dia mais esperado dos jovens e com lotação esgotada, contámos com Ludmilla,  Gabriel O Pensador, 

Boss AC, Capitão Fausto, Richie Campbell, entre outros, no palco Sagres.  

 

No último dia (18/8) também quis acompanhar os mais pequenos do Grupo. Contou com jogos muito dinâmicos que fizeram 

a delícia dos mais pequenos  e os artistas como Capicua, Pedro Geraldes, o recreio da Anita (fenómeno digital com 70 mi-

lhões de visualizações no youtube) E a partir das 19 horas o Parque virou discoteca.  

 

Mas já não contaram com minha presença!!! Fugi da confusão…. 

 

Este festival, apesar de deixar muito lixo, e dos moradores da zona não gostarem muito, mexe com a Costa da Caparica. 

 

Nestes 4 dias não se pode utilizar o carro pois não se encontra um lugar para o largar!! Mas vale a pena pelo tipo de espetá-

culo que é: lusófono e único. 

 

Espero que para o ano a Câmara volte a concretizá-lo!!! E o Clube apoie!! 

 

Maria Joaquina Antunes 

Sol da Caparica 
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Numa bela manhã do dia 24 de agos-

to, iniciamos o Mini Cruzeiro no Sado, 

onde fomos degustar uma saborosa 

mariscada e, esperávamos, a presença 

dos golfinhos. 

 

Na companhia do representante do 

Clube, o colega Carlos Silva, saímos do 

Bairro e passamos por Sete-Rios, on-

des recolhemos os colegas que aí se 

encontravam e saímos pela Ponte de 

25 abril.  

 

Até chegarmos à Ponte houve, ou não 

tivéssemos num sábado de agosto, 

uma certa lentidão devido ao trânsito, 

mas a partir da mesma foi sempre a 

andar. 

 

Para nosso prazer, atravessamos a 

Serra da Arrábida, que nos brindou 

com as suas paisagens espetaculares.  

 

Chegando a Setúbal tivemos de 

aguardar pelo Mil Andanças que, devi-

do a problemas que desconhecemos, 

se atrasou um bom bocado.  

 

Embarcamos e demos início ao pas-

seio na busca dos golfinhos e da ma-

riscada.  

Sobre os golfinhos nem rasto e segun-

do nos informaram parece que foram 

passar o fim-de-semana noutras para-

gens, mas a deceção não tirou o apeti-

te de saborear um bom almoço.  

 

Fundeamos em frente à Praia da Fi-

gueirinha e embalados pelas ondas 

comemos, bebemos, conversamos e 

recordamos tempos idos. 

  

No regresso pela Ponte Vasco da Ga-

ma, passamos pelo Bairro e termina-

mos em Sete-Rios. 

 

 

 

 

 

Foi um dia bem passado, aliás como é 

normal em passeios do Grupo Despor-

tivo, com boa companhia e melhor 

disposição. 

 

Esperando agora por novos passeios 

… 

 

Até breve. 

 

 

Jose Ralão  

 

Mini Cruzeiro Enoturístico  
no Sado 
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Realizou-se, no passado dia 31 de 

agosto, no Complexo Desportivo do 

Bairro Petrogal, mais um jogo de fute-

bol de 11 na categoria de veteranos 

entre a equipa do Freiria Futebol Clu-

be e o Clube Galp - Núcleo Centro. 

 

Este histórico encontro que se realiza 

há seguramente mais de 30 anos, é 

muito mais que um jogo de futebol, 

trata-se de um encontro de amigos 

que não deixam de buscar a vitória 

dentro das quatro linhas.  

 

Participaram também as equipas do 

Pombal XXI, União dos Santos Sport 

Clube e A. D. Bobadelense, proporcio-

nando uma excelente manhã de prati-

ca desportiva. 

 

Seguiu-se o almoço de confraterniza-

ção, onde todos os participantes pu-

deram degustar o excelente porco no 

espeto disponibilizado pelo Clube 

Galp. 

 

O próximo encontro vai realizar-se na 

Freiria, no dia 9 de maio de 2020 a 

partir das 17 horas. 

 

Diamantino Ventura 

Manhã 
Desportiva 
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Foi possível, mais uma vez, aos filhos 

dos Associados do Clube Galp Núcleo 

Centro terem acesso a uma experiên-

cia de férias única na My Camp.  

 

Esta instituição que conta já com mui-

tos anos de experiência na realização 

de campos de férias e programas es-

colares, combina atividades de aven-

tura com um ambiente saudável, 

onde a relação criada entre a família 

MyCamp aliada à segurança  em todos 

os momentos, faz com que todos os 

que visitam este campo de férias não 

o esqueçam. 

 

As crianças e jovens que por norma 

participam nesta atividade têm a 

oportunidade de criar amizades para 

a vida, superar os seus medos, ganhar 

autoestima, autoconfiança e autono-

mia e por tudo isso uma grande von-

tade de voltarem ano após ano. 

 

Em 2019, não foi exceção e os grupos 

que participaram saíram certamente 

mais ricos.  

 

Parabéns ao Clube Galp - Núcleo Cen-

tro. 

 

 

Realizou-se entre 7 e 10 de agosto a 

Edição 2019 do mais icónico Festival 

Português de Verão: o MEO Sudoeste. 

 

Este ano os cabeças de cartaz foram 

Anitta, Steve Aoki, Post Malone, Kura, 

Russ, Vini Vici, Rita Ora e Timmy Trum-

pet, que em conjunto com muitos out-

ros nomes da música, tornaram estes 

dias inesquecíveis. 

 

A Herdade da Casa Branca na Zambu-

jeira do Mar, uma vez mais se encheu 

de juventude portuguesa e es-

trangeira para assistir a momentos de 

música incomparáveis.  

 

Esperamos pela edição de 2020 para 

ver o que nos reserva, mas que cer-

tamente não nos dececionará. 

 

 

 

 

 

 

Este Verão a minha filha teve a opor-

tunidade fantástica de participar na 

Colónia de Férias de Verão no ZOO de 

Lisboa, com o lema “Aprender, explo-

rando”.  

 

Se o primeiro dia começou com algu-

ma timidez, o saldo final daquela se-

mana foi de grande satisfação e ale-

gria.  

 

E todos lá em casa aprendemos coisas 

novas, porque a cada final de dia ha-

via uma “palestra” sobre conservação 

da natureza. 

 

O ZOO de Lisboa tem a capacidade de 

educar as crianças através de ativida-

des divertidas, demonstrando que é 

possível aprender brincando. Aliás, é 

essa a melhor forma! 

 

Nas palavras da Ema: “Gostei muito 

de aprender sobre os animais e tam-

bém gostei de fazer novos amigos. 

Gostei de fazer gelados para os babuí-

nos e vê-los à luta para comê-los.”.  

 

Ana Rosário e Ema (6 anos) 

Colónia de 
Verão no ZOO 

MyCamp MEO Sudoeste 
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No âmbito de parceria com a Taba-

queira, o Clube Galp – Núcleo Cen-

tro disponibilizou aos seus Associa-

dos, familiares e amigos, a preços 

particularmente concorrenciais, 

IQOS, num máximo de 2 aparelhos 

por pessoa. 

 

De entre a gama disponibilizada, 

destaca-se o IQOS 2.4 PLUS, que 

utiliza Tecnologia HeatControl™ 

para garantir o verdadeiro sabor 

do tabaco e é um equipamento 

intuitivo e fácil de usar constituído 

por um sistema com duas partes: 

um Carregador de Bolso e um Dis-

positivo. 

 

Em acréscimo, realce também para 

o IQOS 3 que tem um design com-

pacto e ergonómico. Foi melhora-

do com o novo sistema Protec-

tPlus™, conferindo mais fiabilidade 

e maior proteção do equipamento 

IQOS (resistência ao impacto, tes-

tes de desempenho, uma bateria 

mais duradoura e um comparti-

mento de aquecimento melhora-

do).  

 

 

 

 

 

Foi ainda disponibilizado o Kit 

IQOS 3 Multi. OIQOS 3 MULTI é 

a solução mais recente com 

Tecnologia HeatControl™. Per-

mite 10 utilizações consecuti-

vas, tendo sido concebido co-

mo uma solução tudo-em-um 

de formato de bolso, garantin-

do pelo menos 10 utilizações 

consecutivas sem recarrega-

mento.  

IQOS 
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Marcado para o dia 31 de agosto, o 

Clube Galp - Núcleo Centro levou a 

efeito o Convívio Anual, de várias mo-

dalidades, no Complexo da Bobadela 

e o Ciclismo esteve presente, como 

habitualmente, tendo à disposição 

dos interessados dois percursos de 

distância e dificuldade distintas, es-

tando assim reunidas as condições de 

participação para todo e qualquer 

amante da modalidade. 

 

Eram cerca de 8.50h quando cheguei 

ao Complexo Desportivo, a tempo de 

preparar a bike e todos os acessórios 

comuns nas minhas voltas, sendo in-

dispensáveis a câmara de ar, os des-

montas, a bomba de ar, o conjunto de 

chaves, o bidon com água e uma barra 

de cereais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chegada de alguns rostos já conhe-

cidos nestas andanças intervala a pre-

paração da bike com algumas palavras 

entre o grupo, sempre num clima de 

boa disposição e entreajuda necessá-

ria para os pequenos contratempos 

que vão aparecendo, como seja o de 

alguém se esquecer de algo em casa 

ou alguma peça está a criar proble-

mas no normal funcionamento da bi-

ke, mas todos ajudam e tudo se resol-

ve a contendo. 

 

Este ano, com o intuito de levar o gru-

po dos “menos preparados” até lo-

cais mais altos, a secção surpreendeu 

com o transporte nas carrinhas do 

Clube, das bikes e atletas até á Vila de 

Santa Eulália. 

 

Assim foi possível levar o grupo a lo-

cais que, pela dificuldade física de su-

bidas até ao local, poderia levar-nos a 

fazer o trilho e single tracks a descer, 

ideia ótima e muito bem aceite pelos 

participantes. 

 

A foto de grupo para simbolizar o 

evento é tirada, é efetuado o briefing 

para todos estarem de posse da infor-

mação sobre o trajeto do passeio e a 

segurança a ter no mesmo, são identi-

ficados os líderes do grupo, é dada a 

partida e lá vamos curtir a manhâ des-

portiva. 

 

 

Manhã Desportiva: Ciclismo 
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Os percursos estavam marcados para 

a Mata do Paraíso nas Vilas de Santa 

Eulália e Zambujal e efetivamente fo-

ram bem escolhidos os trilhos, a bele-

za da vegetação envolvente, as paisa-

gens sobre o Rio Tejo, Lisboa e do 

outro lado Bucelas, eram por si só já 

um grande ganho, mas os single 

tracks foram excecionais, o percurso 

estava top.  

 

Entretanto estávamos a aguardar a 

junção com o outro grupo que foi fa-

zer o track mais longo e toca o telefo-

ne a avisar sobre alguns problemas 

técnicos (corrente partida) já bem 

próximo do nosso grupo, pelo que 

fomos em ajuda e depois de resolvi-

do, e num só grupo, era tempo de 

regressar. 

 

Durante o resto do trajeto o anda-

mento continuou em ritmo de passeio 

e como habitualmente nestas circuns-

tâncias foi um trocar de pormenores 

vividos individualmente no percurso 

entre os colegas, revivendo os bons 

momentos e dificuldades tidas no per-

curso. 

 

Chegados ao Complexo Desportivo já 

o fumo do porco no espeto envolvia o 

ambiente, a máquina da imperial des-

taca-se pela positiva, mas primeiro 

ainda era tempo de arrumar as 

bikes e do banho retemperador. 

 

Também, como o Clube nos tem 

habituado, comida e bebida não 

faltaram, o célebre porco no espe-

to estava divinal e o convívio com 

colegas de outras modalidades foi 

também salutar. 

 

 

 

 

 

 

Por fim, agradecer a excelente ideia da 

carrinha colocar os atletas menos experi-

entes num ponto estratégico, a escolha 

do percurso foi top, o almoço estava ex-

celente e assim se passou uma BELA MA-

NHÂ a fazer o que mais gosto, numa boa 

companhia, numa organização 5*. 

 

 

Luis Marques 

 

 

Manhã Desportiva: Ciclismo 
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CALOROSO 

 

RECOMENDÁVEL 

 

ACOLHEDOR 

 

TRANSVERSAL 

 

ORIGINAL 

 

Estes são os cinco adjetivos que 

melhor descrevem uma semana in-

crível no Festival do Crato… 

 

Foi na última semana do mês de agos-

to que parti de mochila às escotas, 

geleira numa mão e tenda noutra em 

direção ao caloroso Alentejo, em bus-

ca de uma semana entre amigos e tan-

tos outros jovens! 

 

Chegamos por fim à alegre vila do Cra-

to, eu e o meu grupo de amigos, e 

instalámo-nos num improvisado par-

que de campismo num grande des-

campado, por baixo de uns escassos 

sobreiros, e começaram logo as aven-

turas: novas amizades, novos 

“vizinhos”, jantaradas feitas em volta 

de um fogão portátil, partilhas de ex-

periências… criações de laços fortes! 

 

Durante o dia a rotina era acordar na 

tenda, a transpirar do calor e seguir 

sem demora para as piscinas munici-

pais onde passávamos todos os dias, 

a refrescarmo-nos do calor que se faz 

sentir no verão em terras alentejanas. 

 

Ao final do dia esperava-nos um ba-

nho coletivo nos chuveiros do recinto, 

com um lindo pôr de sol de fundo, e 

de seguida toda uma preparação para 

o outfit noturno.  

 

Por fim chegava o auge do nosso dia: 

a música, os concertos, os tão espera-

dos artistas!  

 

 

 

 

 

Ivete Sangalo, Gavin James, Gipsy 

Kings, Profjam e Karetus foram só 

alguns dos nomes mais marcantes 

que pisaram o palco do festival e que 

fizeram as nossas noites inesquecíveis 

e memoráveis!  

 

Noite dentro, dançávamos ao som de 

espetaculares DJ´s, que nos anima-

vam e faziam ficar acordados quase 

até ao nascer do sol… 

 

Certamente foi uma experiência mar-

cante e que ficará para toda a vida, 

em 2020 esperemos que seja para re-

petir a dose!   

 

Clara Minhoto 

 

 

Crato 2019 
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Thanks for the Dance não é uma colecção comemorativa de lados B e excertos mas, sim, uma colheita inesperada de novos temas, entu-

siasmantes e vitais, uma continuação do último trabalho do mestre. 

 

Alguns meses após o falecimento do seu pai, Adam Cohen retirou-se para uma garagem convertida no seu quintal, ao fundo da rua on-

de vivia o seu pai, para voltar a trabalhar com o mesmo e estar na companhia da sua voz. Da sua colaboração anterior em You Want It 

Darker, existiam alguns esboços musicais, por vezes, pouco mais do que a parte vocal. Leonard pediu ao filho que concluísse essas le-

tras. 

 

 

 

 
 

 

Para se inscreverem neste sorteio os Associados do Clube Galp – Núcleo Centro devem enviar, até ao dia 01 de setembro próximo, um 

mail para o endereço interno “Clube GalpEnergia – Secretaria” ou telefonar para a Secretaria do Clube Galp - Núcleo Centro através do 

número 21 724 05 31 (extensão interna 10 531). 

 

Sorteio Leonard Cohen 
Thanks for the dance 


