
Em tempos tinha visto a mesma peça e quando, através do Clube Galp, 

tive conhecimento desta nova encenação achei que era uma boa oportu-

nidade de ir ao teatro em família.  

 

A peça é hilariante, tem um ritmo fantástico, com bons atores, numa sala 

óptima.  

 

Gostámos verdadeiramente.  

 

Parabéns ao Clube Galp pela 

selecção. 

 

João Soares Silva 
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Tudo começou num desafio entre amigos, e como os nossos filhos também queriam ir, lá marcamos a comparência de to-

dos. Inicialmente eramos 9, mas como houve um doentinho, fomos só 6. 

 

No dia 22/09, combinamos todos para ir tomar o pequeno-almoço, porque os nossos pequenos só iam correr depois de ter a 

barriga confortável ☺ 

 

Quando partimos a euforia foi tanta que os pequenos correram tudo nos primeiros 5 km, ficando cansados e quase a desis-

tir, mas por entre brincadeira e traquinices conseguimos chegar com muito esforço mas em boa companhia. 

 

Uma experiência engraçada a repetir novamente ☺  

 

Dora Baião  

 

 

Corrida do Tejo 
 

Corrida do Tejo Kids 
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Em agosto a minha família regressou a Lisboa, depois de uma grande experiência de 2 anos no Rio de Janeiro.  

 

Como é normal num momento de mudança como esse, o primeiro mês foi dedicado a toda a logística de repatriação… Atu-

alizar documentos de identificação, arrumar e limpar a casa, receber malas e bens do Brasil, adaptar as crianças às suas no-

vas escolas, contextos e rotinas, enquanto nós, os adultos, iniciávamos também um novo trabalho, numa nova área e fun-

ção.  

 

No meio de toda esta agitação, havia um desafio! Como entreter o nosso filho mais velho, na primeira semana de setembro, 

quando ele ainda não tinha escola e os pais já estavam a trabalhar? Onde encontrar atividades lúdicas e educativas capazes 

de o cativar?  

 

Felizmente, através do Clube Galp, ficamos a conhecer as colónias de férias do Jardim Zoológico de Lisboa!  

 

Foi a solução perfeita! No primeiro dia de manhã, a caminho do ZOO, ainda havia algumas dúvidas e resistência: “Pai, mas tu 

vais ficar lá comigo? Eu não conheço os outros meninos… Quem é que me vem buscar? Eu afinal (!!!!) não gosto de ani-

mais…”.  

 

Mas ao final desse primeiro dia, o caloiro já estava rendido às Colónias…  

 

Foi uma semana de grande entusiasmo pelos novos amigos, pelos jogos e brincadeiras, pelo contacto próximo e diário com 

tantos animais “selvagens”. As viagens diárias de regresso a casa, no carro, alternavam entre o entusiamo a contar as peri-

pécias e o sono, irresistível face a tanto cansaço. 

 

No último dia, o nosso filho apresentava aos pais e aos avós, com muito orgulho, os trabalhos feitos na Colónia, os novos 

amigos e os seus monitores.  

Por fim, já em casa, surgiu a pergunta que confirmou a aposta ganha: “Pai, Mãe, para o ano posso voltar às Colónias?”…  

Podes filho, podes sim… 

 

Carlos Miguel Albuquerque 

Colónia de Verão no ZOO de Lisboa 
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A “viagem” muito humorada ao uni-

verso das tragédias, comédias, peças 

históricas e sonetos do dramaturgo 

inglês William Shakespeare proporcio-

naram um ótimo serão no passado dia 

27 de setembro de 2019.  

 

A peça As Obras Completas de William 

Shakespeare em 97 minutos, uma co-

média condensada e passada a alta 

velocidade, ofereceu uma visão trans-

versal das obras deste dramaturgo.  

 

As cerca de 2 horas foram suficientes 

para revisitar entre outras obras co-

mo Romeu e Julieta, Otelo e Hamlet, 

numa perspetiva plena, lúcida e com 

uma pitada de crítica.  

 

 

O facto da peça ser interpretada pelo 

exímio trio de atores (Pedro Pernas, 

Rúben Madureira e António Pires), 

que em vários tempos da peça intera-

giam diretamente com o público, aca-

bou por adicionar uma maior dinâmi-

ca à atuação capturando, ainda mais, 

a atenção e compromisso do público. 

 

Definitivamente é uma peça de teatro 

a não perder, aconselhável a jovens 

dos 12 aos 85 anos!  

O meu Obrigado ao Clube Galp por 

esta oportunidade. 

 

 

 

Tiago Pina Beirão 

 

 

 

Realizou-se, no passado dia 21 de se-

tembro, em Cascais, a 3ª edição do 

festival Fado à Beira-Mar.  

 

Este festival, realizado no Parque Pal-

mela, contou com a presença de al-

guns dos maiores nomes da música 

portuguesa e neste dia foi Carminho 

que nos brindou com a sua música. 

  

Trata-se de um espetáculo que dá 

oportunidade a novos e surpreenden-

tes talentos de apresentarem a sua 

arte de cantar e tocar o Fado Vadio, 

no ambiente refrescante do parque, 

ao mesmo tempo que o público pode 

usufruir da gastronomia tradicional-

mente portuguesa.  

 

Esperemos que em 2020 possamos 

assistir à 4ª edição do festival.  

  

 

As Obras Completas de William 
Shakespeare em 97 minutos 

Carminho 



 

 
www.clubegalpenergia.com 5            # 269 setembro 2019  

 

A Secção de Pesca Desportiva do Clu-

be Galp – Núcleo Centro, vem exer-

cendo a sua atividade, há cerca de 

quatro décadas, na representação do 

Clube em diversas provas e campeo-

natos, onde destacamos o Campeona-

to Interno entre Associados e seus 

familiares diretos.  

 

Campeonato interno composto por 

quatro provas, onde os primeiros oito 

classificados ficam apurados para par-

ticipar na Final Nacional do Clube 

Galp, onde irão estar em competição 

com os também classificados dos 

campeonatos efetuados no Clube a 

Norte e Sul. 

 

Foi neste contexto que, no passado 

dia 28 de setembro, se realizou a 3ª 

prova na Barragem de Arnóia em Óbi-

dos, prova ganha pelo Rui Reis (na 

foto) com 17,180 kg de carpas.  

 

Uma excelente prova, onde os luga-

res seguintes foram obtidos pelo Rui 

Batalha, com 16,050 kg, e pelo José 

Cruz com 13,400 kg.  

 

A 4ª e última prova está marcada para 

o dia 2 de outubro na Barragem do 

Maranhão, onde ficará decidida toda 

a atual luta pelos lugares cimeiros. 

 

Campeonato Interno de Pesca Desportiva 

Rui Reis 

Class. Pescador 
Peso 

(Kg) 

1º Rui Reis 17,180 

2º Rui Batalha 16,050 

3º José Cruz 13,400 

4º Hugo Sousa 12,450 

5º Daniel Bertelo 10,420 

6º Fernando Moreira 6,760 

7º Tobias Rasteiro 6,410 

8º Rui Sousa 4,525 

9º José Couvinha 3,265 

10º Camilo Marques 3,150 

11º Joaquim Rodrigues 1,905 

12º Jorge Cunha 1,735 

13º José Brás 0,620 
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Algumas experiências são efetivamen-

te entusiasmantes não só pela grande 

envolvência das mesmas mas também 

porque nos transmitem a responsabi-

lidade de enorme desafio e a sempre 

necessária superação individual, fa-

zendo-nos sair indubitavelmente da 

nossa zona de conforto, mas isto é a 

essência e a força da vida que me 

mantém VIVO.  

 

A Prova MADRID LISBOA NON STOP é 

um sonho com mais de 3 anos, tendo 

vindo sempre a ser inviabilizada a sua 

concretização por várias razões, que 

passaram principalmente por não 

conseguir elementos suficientes para 

a equipa, pois “os números” assustam 

um pouco quem trabalha e não tem 

muito tempo para treinar. 

 

Mas em 2019, não sem algumas difi-

culdades, foi finalmente possível par-

ticipar na maior prova de BTT por eta-

pas NON STOP e para perceberem do 

que se trata, os números são: 918 par-

ticipantes, 332 equipas, 25 atletas a 

solo, mais de 350 viaturas em carava-

na (na sua maioria autocaravanas) 770 

km e o limite de 55 horas para termi-

nar a prova. 

 

 

 

Mas iniciando esta fenomenal 

“travessia”, depois de formada a 

equipa é hora de começar a treinar e 

para terem uma ideia do que passei, 

iniciei os treinos em novembro de 

2018 com ajuda de treinador, para par-

ticipar na prova em setembro de 2019. 

 

Fui criando condição física aceitável, 

era preciso ir participando nalgumas 

provas para mudar o ship e aproveitei 

para participar num outro “desafio” 

de nome SERPA160, que, como o no-

me indica foram 160 km em BTT, guia-

dos por GPS, que se traduziram em 

sensivelmente 10 horas de percurso e 

ultrapassando os 2000 metros de alti-

metria, mas era preciso sair da zona 

de conforto pois da minha prestação 

no NON STOP dependiam mais 3 cole-

gas de equipa. 

 

Dia após dia, treino após treino, che-

gou a altura de partir, lá me juntei à 

equipa e rumámos a Madrid em auto-

caravana alugada para o efeito, onde 

já chegámos ao fim do dia. 

 

A estrutura da organização da prova 

era algo impressionante, fazer certifi-

cação dos atletas e das inscrições, 

seguros, levantar dorsais, gps, brin-

des, cupões de bebida hidratante, fo-

tos da equipa enfim, viver aquele am-

biente foi um bom cartão-de-visita 

para “remexer” o estômago e por 

momentos até me achei “atleta”. 

 

Tudo regularizado em termos de par-

ticipação, era tempo de relaxar, ir jan-

tar e descansar para no dia seguinte 

enfrentarmos a difícil prova. 

 

BTT: Madrid / Lisboa 
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8.00h toca o despertador mas nin-

guém precisou dele, a responsabilida-

de era grande e a adrenalina estava 

alta, tomar o pequeno-almoço refor-

çado, passar pelo hipermercado para 

levantar as garrafas de água e isotóni-

cos (2 carros cheios), carregar na au-

tocaravana e rumar para a partida, 

que, claro, já estava toda engalanada, 

fazer o briefing e o amigo Lélio Varela 

foi quem teve honras de ir fazer a 1ª 

etapa, com partida para as 12.00h, 

não sem antes o speaker, os presiden-

te de câmara e da organização do 

evento discursarem. 

 

O cenário estava montado num cam-

po de futebol, eram centenas de atle-

tas na partida mas as bancadas tam-

bém estavam repletas de familiares. 

 

Mas também amigos, atletas, curiosos 

e amantes da modalidade, nunca esti-

ve num palco com este ambiente in-

descritível e pronto…….PARTIDA! 

 

A Equipa tinha como principal “meta” 

conseguir acabar dentro do tempo 

limite, o tempo de prova ou classifica-

ção eram secundários, pois nenhum 

dos elementos tinha experiência nes-

tas provas e não sabíamos as dificul-

dades que um NON STOP nos podia 

colocar. 

 

Rumámos na autocaravana para o 

local de início da 2ª etapa e chegados 

lá o espanto era grande ao vermos 

que já lá estavam perto de uma cente-

na de autocaravanas e atrás de nós 

vinham aparecendo muitas mais, mas 

era necessário preparar o atleta que 

iria partir na 2ª etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece fácil? Não é! Tem de comer 

uma refeição ligeira, vestir-se para a 

prova, colocar telemóvel com auricu-

lar, como estava de chuva era neces-

sário analisar o tempo e optar por le-

var impermeável vestido ou na mochi-

la, colocar dorsal na bike, gps com 

etapa ativa, bidon de água, bebida 

isotónica no camelbag, barras, barra 

energética, gel, camara de ar suplen-

te, spray anti-furo, ferramenta, elo 

rápido para a corrente, gps suplente 

na mochila, comprimido para as cai-

bras, no caso de etapa noturna mon-

tar luz traseira de sinalização, luz po-

tente para a frente, outra luz suplente 

já montada também e por fim mais 

um ou outro acessório a gosto pesso-

al.  

 

BTT: Madrid / Lisboa 
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Ainda ir fazer ligeiro aquecimento an-

tes de ir para a meta esperar pelo co-

lega que terá de lhe passar o 

“transponder”, sinalizador ligado a 

satélite, que permite à organização 

acompanhar todos os elementos em 

prova. 

 

Chegado o atleta, um dos colegas tira-

lhe o “transponder” da mochila e co-

loca-o na mochila do atleta que vai 

partir, confirmando entretanto que as 

luzes estão acesas por forma a não 

ser desclassificado por falha de con-

trolo, enquanto outro colega ajuda o 

atleta que terminou a prova, dando-

lhe bebida recuperadora já anterior-

mente preparada, ficando-lhe tam-

bém com a bike que levará a lavar e 

lubrificar antes de a colocar na Auto-

caravana, enquanto o rider toma ba-

nho e vai tomar refeição disponibiliza-

da pela Organização e por fim é hora 

de partir para a meta da etapa seguin-

te. 

 

Esta foi a rotina em todas as etapas, 

sem parar, sem dormir, sempre a tra-

balharmos em prol do atleta que esti-

vesse em prova. 

 

 

 

Eu fiz a 4ª etapa com 55 km (noturna) 

e com partida cerca das 1,30h da ma-

nha e fiz a 8ª etapa (maratona) com 

102 km e com partida cerca das 14h, o 

tempo chuvoso não ajudava a termos 

umas etapas mas fáceis em termos de 

piso, mas tudo estava a correr bem, a 

equipa estava motivada, os tempos 

de prova estavam acima das expetati-

vas e isso trouxe alguma ansiedade 

em termos classificativos pondo mais 

pressão aos atletas mas todos soube-

ram conviver com a mesma, sabendo 

colocar como prioritário o objetivo de 

terminar a prova acima de qualquer 

aumento de velocidade que viesse 

depois comprometer a equipa com 

alguma queda ou problema técnico 

resultante dessa atitude. 

Na última etapa já todos estávamos 

ansiosos pela META mas a chuva ao 

longo das etapas fez estragos no 

equipamento, o gps deu logo sinais 

de problema e logo retornou à meta 

para trocarmos o mesmo, tendo vin-

do mesmo esse a dar problemas e a 

bloquear a 20 km da meta. 

 

Seriam cerca das 3 da manhâ quando 

tal sucedeu, a equipa já aguardava 

ansiosa a sua chegada em Alenquer 

mas o telefone toca a avisar do suce-

dido, muito embora estivesse inserido 

num grupo, quando estas coisas nos 

acontecem abrandamos sempre um 

pouco na esperança de resolver o pro-

blema. 

BTT: Madrid / Lisboa 
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E isso resultou no afastamento para 

os outros atletas e quando procura-

mos recuperar sem certeza do percur-

so, só podemos trazer problemas e 

consciente disso optou pela melhor 

solução nestas situações, que é PA-

RAR. 

 

Ligou para a equipa e a indicação da-

da era de esperar por outro atleta 

mais atrasado e vir na sua roda, mas a 

sorte não esteve do nosso lado e de-

morou mais de 30 minutos até que 2 

atletas espanhóis aparecessem e com 

eles viesse a terminar a prova. 

 

Mas a alegria era imensa mesmo as-

sim tendo em conta todos os pensa-

mentos iniciais, pois tínhamos ultra-

passado largamente as expetativas 

em todos os pontos, chegados sem 

problemas físicos nem mecânicos, 

fazendo 39h e 58m de prova para um 

limite de 55h e traduzindo-se num es-

petacular 46º lugar com cerca de 300 

equipas inscritas. 

 

Pessoalmente foi uma vivência im-

pressionante, poder estar presente 

numa organização ao maior nível do 

que faz na Europa, integrando uma 

equipa com pessoas fabulosas, foi um 

viver cada minuto de forma intensa e 

gratificante. 

 

Por fim uma palavra de “nothing is 

impossible” para todos os que gosta-

vam de participar em algo que lhes 

parece inatingível, lutem pelos vossos 

ideais e não se esqueçam, larguem 

muito suor nos treinos que compen-

sa. 

 

Uma palavra de agradecimento a to-

dos os que tornaram possível esta 

aventura: 

 

Clube Galp 

Movefree 

Renato Ferreira 

Asota 

 

 

 

Texto elaborado por José Cruz 

BTT: Madrid Lisboa 
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Ainda não havia tido oportunidade de 

conhecer a bela cidade de Viana do 

Castelo.  

Visitei-a este ano e dela gostei muito. 

É para mim uma das mais bonitas ci-

dades do país.  

Na mesma visita tivemos oportunida-

de descobrir que teve grande partici-

pação nos Descobrimentos Portugue-

ses.  

E também teve muita actividade rela-

cionada com a pesca do bacalhau. 

Viana é cheia de palácios brasonados, 

muitos conventos e outras tantas 

igrejas. Das mais variadas épocas e 

para todos os gostos. 

Visitámos também a bela localidade 

de Ponte de Lima que é muito carac-

terizada pela sua arquitetura medie-

val.  

E banhada pelo Rio Lima, dizem que 

ela é a mais antiga vila de Portugal. 

Visitamos também Valença, que é ci-

dade raiana e também ela muito bela,  

Fomos a Carreço, onde tivemos opor-

tunidade de fazer uma caminhada a 

pé por locais belíssimos. Diria mesmo 

paradisíacos.  

Seguiu-se Caminha também ela muito 

bela e muito recomendável de ser visi-

tada.  

Por fim veio Vila Nova de Cerveira.  

À despedida fomos ver no cimo de um 

monte, no Monte de São Paio um 

enorme Cervo em escultura.  

É diminuto quando visto cá de baixo.  

Porém lá em cima é gigantesco. E mui-

to belo. 

Fiquem bem! 

 

Celeste Silveira 

 

 

A jornalista Isabel Nery trouxe-nos no 

seu novo livro, a primeira biografia de 

Sophia de Mello Breyner Andresen, 

no ano em que se assinalou o cente-

nário do seu nascimento. 

 

A autora percorreu lugares e pessoas 

que fizeram parte da história de So-

phia, como o Porto, a Grécia, Lagos, 

ou entrevistando mais de 60 pessoas, 

do pescador José Muchacho, ao ami-

go Manuel Alegre, até ao ensaísta 

Eduardo Lourenço, passando por 

companheiros das letras e da política. 

Só assim foi possível completar a bio-

grafia que faltava sobre a primeira 

portuguesa a receber o Prémio Ca-

mões e a única mulher escritora com 

honras de Panteão Nacional, a quem 

muitos gostavam de ter visto atribuí-

do o Prémio Nobel. 

A Direção do Clube Galp – Núcleo Cen-

tro sorteou, entre os seus Associados, 

quatro exemplares desta biografia e 

os contemplados foram: 

 

Maria João Cavalheiro 

Ana Parreira Almeida 

Marta Marques Castro 

José Santos Andrade 

Sorteados 
Sophia 

Viagem às capitais de distrito 
de Portugal 

Viana do Castelo 
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O público da estreia ao vivo da canto-

ra norte-americana Billie Eilish em Por-

tugal era maioritariamente composto 

por teenagers, muitos deles acompa-

nhados pelos pais.  

 

No meio de 20 mil espectadores tam-

bém havia, claro, quem, com qualquer 

idade, ali fosse pela curiosidade de ver 

ao vivo um fenómeno que já marcou 

2019.  

 

Quem não sabia ao que ia (alguns 

pais, certamente) terão ficado surpre-

endidos com o que viram e ouviram. 

 

O concerto começou com um dos hits 

mais poderosos e dançáveis do dis-

co When We All Fall Asleep, Where Do 

We Go? (o único álbum de Billie Ei-

lish): Bad Guy.  

 

E todo o público cantou a letra, pala-

vra a palavra, em uníssono. Um imen-

so coro de vozes que quase abafou 

em muitos momentos de Billie.  

 

Essa foi uma rotina em grande parte 

do concerto, num mar de gente ilumi-

nado pelos pequenos mas intensos 

pontos de luz dos telemóveis, que 

também não tiveram descanso duran-

te toda a noite.  

A grande força de Billie Eilish em 

palco é que, quase sempre, parece 

mesmo aquilo que é: uma miúda 

de 17 anos a cantar as suas can-

ções para um público que a adora. 

Não há grupos de bailarinos em 

palco, trocas de roupas exuberan-

tes, luzes complexas e cenografias 

carregadas de adereços.  

Há um baterista, um músico (o 

irmão mais velho de Billie, Finneas 

O'Connell) que alterna entre te-

clas, guitarras e baixo e Billie Eilish, 

vestida como se tivesse ido ter 

com os amigos a um centro co-

mercial ou passear no parque, per-

correndo o palco de lês a lês.  

Os três ecrãs, com destaque para 

o maior, central, atrás do palco, 

complementaram eficazmente as 

canções, muitas vezes com ima-

gens que remeteram diretamente 

para os vídeoclips. 

Ouviram-se todas as excelentes 

canções pop com que esta miúda 

marcou 2019. 

 

 

 

My Strange Addiction, You Should See Me 

a Crown (num arranque de concerto que 

deixou os fãs quase sem fôlego), Wish 

You Were Gay, All the Good Girls Go to 

Hell, Bury a Friend…e terminou de novo 

com Bad Guy. 

 

Tem o mundo a seus pés, aos 17 anos, 

Billie Eilish não é uma estrela pop para 

teenagers como tantas outras.  

 

A geração que cresceu com as redes soci-

ais revê-se nesta mistura de angústias e 

entusiasmo.  

 

Bem-vindo ao mundo de artistas já nasci-

dos no século XXI. 

 

Foi uma noite de triunfo, a estreia de Bil-

lie Eilish em palcos portugueses.  

 

Com as canções no centro de tudo e um 

coro de milhares de vozes a ecoarem no 

Altice Arena. 

 

 

Obrigado Clube Galp . 

Billie Eilish - Lisboa, 4 de setembro de 2019 



 

 
www.clubegalpenergia.com 12                            # 269 setembro 2019 

 

Decorreu, no passado dia 7 de setem-

bro, o 20º Passeio Motard organizado 

pelo Clube Galp.  

 

Um percurso de cerca de 300 km es-

perava os mais de uma centena de 

motards que responderam ao desafio.  

 

Depois de um pequeno briefing, a ca-

ravana motard partiu de Lisboa (sede 

da Galp) rumo ao Cais do Lago Azul 

(Ferreira do Zêzere) para uma viagem 

de barco pela Barragem de Castelo de 

Bode.  

 

Atendendo ao número de participan-

tes, e à necessidade de cumprimento 

de horários, a organização optou pelo 

trajeto em autoestrada com paragem 

técnica na área de serviço de Aveiras 

de Cima. 

 

Durante o passeio no barco pela Albu-

feira da Barragem, e enquanto nos 

íamos deslumbrando com as maravi-

lhosas vistas, foi servido um almoço 

buffet de luxo.  

 

O bom ambiente reinante entre os 

participantes, a qualidade da comida 

e a beleza da paisagem fez com que 

nem se desse pelas quatro horas pas-

sadas a bordo.  

Chegada a hora do regresso, o mes-

mo fez-se por estradas nacionais, o 

que nos permitiu usufruir mais ainda 

das bonitas paisagens de Portugal.  

 

Uma última paragem técnica na Barra-

gem dos Patudos (Alpiarça) para as 

despedidas da praxe e destino a casa. 

 

De salientar o enorme civismo e cum-

primento das regras de segurança 

demonstrado por todos os participan-

tes.  

 

Pela minha parte uma palavra de agra-

decimento ao amigo Joaquim Ferro 

pelo convite que me permitiu disfru-

tar de excelente dia. 

 

Texto de Casimiro Gomes  

 

Passeio Motard 
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Happy Holi 

 
Relato de um excelente e inesquecível 

passeio, em que todos os intervenien-

tes, incluindo os vários elementos da 

natureza, ajudaram. 

 

Início de um passeio pela sempre bela 

Serra da Arrábida num dia de sol. 

 

Chegada a Setúbal e embarque no 

moderno barco Mil Andanças. 

 

Seguiu-se uma curta viagem até um 

abrigo seguro na península de Tróia, 

onde se deu início a uma confraterni-

zação com uma alegre mistura de ma-

risco, boa companhia, vinho da região 

de Setúbal, pão, música. 

 

Na última parte da Viagem pelo mar 

de Setúbal, lá estavam os incríveis 

golfinhos com os seus majestosos sal-

tos e mergulhos. 

 

Proporcionou-se assim um dia memo-

rável para todas as idades, em família 

ou com amigos, com a excelente or-

ganização do Clube Galp, já habitual. 

 

Joaquim Lobão 

 

Cruzeiro no 
Sado Realizou-se no passado dia 8 de setembro, na envolvente ao Estádio da Luz em 

Lisboa, mais uma Edição do Maior Festival do Mundo de Música e Cor – o Happy 

Holi! 

 

Já na sua 7ª Edição este festival de abrangência mundial coloriu uma vez mais a 

nossa Capital não só pelas Colorblast’s lançadas que sucessivamente davam uma 

cor fantástica ao ambiente, mas também pela juventude que envolve todo o fes-

tival e a música alegre e ritmada que torna a animação ainda bem maior! 

 

No fim do dia a roupa branca com que saí de casa veio transformada num autênti-

co arco-íris de diversos pantones numa tarde/noite muito bem passadas com mui-

ta folia e cor! 

 

Obrigado Clube Galp 
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A Direção do Clube Galp – Núcleo Cen-

tro vai proceder ao sorteio, entre os 

seus Associados, de quatro exempla-

res do CD dos Xutos e Pontapés: 40 

Anos A Dar No Duro. 

 

"40 Anos A Dar No Duro" chegou pa-

ra celebrar a estrada dos Xutos e junta 

40 canções inesquecíveis, autênticos 

hinos do rock n' roll nacional, ordena-

dos por ordem cronológica. De-

pois, cada um de nós poderá ordená-

los por ordem de importância na ban-

da sonora das nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O icónico Sémen, do álbum 78/82, é o 

tema escolhido para a abertura do 

disco que passa pelos vários momen-

tos da veterana banda portuguesa. 

 

Para se inscreverem devem, os Associ-

ados do Clube Galp – Núcleo Centro, 

enviar, até ao dia 01 de setembro pró-

ximo, um mail para o endereço inter-

no “Clube GalpEnergia – Secretaria” 

ou telefonar para a Secretaria do Clu-

be Galp - Núcleo Centro através do 

número 21 724 05 31 (extensão interna 

10 531). 

Sorteio Xutos e Pontapés 
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World Doctors Orchestra 
Lisboa, 20 setembro 2019 

 A estreia mundial de “Arsis e Thesis” marcou o concerto do passado mês de se-

tembro em Lisboa da World Doctors Orchestra, que teve o alemão Stefan Willich, 

fundador desta orquestra, como maestro, e o português Bruno Graça, como so-

lista no clarinete. 

 

A magnífica actuação incluiu também obras de Mozart – “Don Giovanni” - e 

Bruckner – “Quarta Sinfonia” - na sonora sala da Fundação Calouste Gulbenkian, 

em Lisboa. 

 

Criada em 2008, esta peculiar orquestra envolve cerca de uma centena de médi-

cos de todo o mundo que, duas a três vezes por ano, trocam as suas batas bran-

cas e os seus estetoscópios, pelas casacas negras e os seus instrumentos, para 

um concerto beneficente. 

 

Neste caso dos concertos em Portugal, primeiro dia em 

Lisboa e segundo dia na Casa da Música no Porto, as recei-

tas reverteram para a associação Health4Moz, que traba-

lha em Moçambique, com o objetivo de reconstruir o Hos-

pital Central da Beira, depois da passagem do ciclone Idai. 

 

A orquestra estreia-se em Portugal por iniciativa de um dos 

membros do agrupamento, Bernardo Duque Neves, que 

ingressou nesta formação em 2014. 

 

Noite fantástica ao som de brilhantes obras da música clás-

sica mundial e com o nobre propósito da ajuda humanitária 

ao povo moçambicano. 

 

Obrigado Clube Galp 
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No passado dia 13 de setembro, no 

Campo Pequeno, foi interpretado o 

legado da banda Queen ao mundo, 

por Queen Symphonic. 

 

Pela faixa etária presente na praça de 

touros de Lisboa, esta encontrava-se 

na presença de muitos que ainda pre-

senciaram a vida de Freddie Mercury, 

mas também com alguns jovens, que 

apesar de não ouvirem a banda na 

rádio, tiveram curiosidade de escutar 

esta diferente versão de músicas dos 

anos 70, 80 e 90. 

 

Este espetáculo foi realizado pelos 

vocalistas Jenna Lee James, Jon 

Boydon, Rachael Wooding e Peter 

Eldridge, acompanhados por músicos 

britânicos, músicos da Lisbon Film 

Orchestra e da Banda da PSP, que por 

sinal deram uma cor bastante engra-

çada ao espetáculo. 

 

Richard Sidwell, maestro responsável 

pelo projeto, revelou através de uma 

entrevista grandes expectativas para 

este espetáculo. Escusado será dizer 

que, na minha opinião e dos demais 

que vibraram com música após músi-

ca, todas elas foram concretizadas 

com enorme sucesso. 

 

O espetáculo foi iniciado pela orques-

tra, que tocou uma pequena antevi-

são do concerto, dando tempo para 

os vocalistas entrarem em palco e dei-

xarem Jon na liderança, cantando Se-

ven Seas Of Rhye. 

 

É importante destacar o talento de 

todos aqueles que estiveram em pal-

co uma vez que estariam a represen-

tar e a acompanhar os Queen. O po-

der das vozes e a conjunção de todos 

os instrumentos permitiram a nós es-

petadores uma experiência única. 

Mesmo quem não aprecia orquestras 

tenho a certeza que apreciou este 

espetáculo: toda a sinfonia adiciona 

uma magia única ao legado da banda 

britânica. Ao longo deste concerto, 

foram interpretados temas que não 

poderiam faltar tais como Under Pres-

sure, Love of My Life, Radio Gaga, The 

Show Must Go On e Bohemian Rhapso-

dy, que foram interpretados com leal-

dade pelos artistas. 

 

Após a interpretação da última música 

referida, os artistas saíram de palco, 

mas o público batia palmas ao som de 

We Will Rock You, fazendo os artistas 

regressarem ao palco para cantar es-

se grande êxito dos Queen: We Are 

The Champions, terminando assim o 

espetáculo. 

 

 

Mais um espetáculo único que desceu 

à nossa bela cidade e tal como tantos 

outros teve a participação do nosso 

Clube Galp, o meu Muito Obrigado 

por mais esta iniciativa! 

 

Bem hajam! 

 

Miguel Cardoso 

Queen Symphonic 
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Viagem ao Egipto 

 

Nos passados meses de setembro e outubro de 2019, o Clube Galp - Núcleo Centro proporcionou a um grupo de cerca de 30 

pessoas, a possibilidade de visitarem um país cheio de História e de histórias incríveis, assim como de inúmeros segredos e 

mistérios ainda por desvendar: o Egipto. 

 

Tratou-se de uma viagem única, que se previa dura, não só pelo calor  mas também pelo ambicioso programa que nos espera-

va.  

 

O guia que nos calhou, esse não poderia ter sido melhor, calmo, tranquilo, paciente para com os menos ágeis e com um 

conhecimento vasto sobre a história e artefatos deste país. 

 

A cidade de partida para esta aventura foi precisamente o Cairo onde dormimos logo na primeira noite.  

 

A primeira impressão que nos fica é a de uma cidade seca, desarrumada e suja como a maior parte das cidades de África, o 

que a mim me causou alguma admiração, pela expectativa que tinha da cidade que para mim era o expoente de uma grande 

civilização. 

 

Começámos por visitar logo no primeiro dia a histórica cidade de Alexandria, onde destaco a sua moderna  Biblioteca. A sua 

arquitetura e grandiosidade deslumbram quem quer que a visite. São 8 milhões de livros e uma sala de leitura gigantesca rica-

mente decorada e onde se vivem momentos de tranquilidade e clareza de raciocínio. 

 

Ainda em Alexandria, onde disfrutámos do nosso almoço, visitámos a fortaleza de Qaitbay, uma fortificação defensiva con-

struída em 1480 sob as ordens do sultão com o mesmo nome e cuja importância reside no fato de estar situada onde outrora 

fora o Farol de Alexandria.  

 

Tivemos ainda a possibilidade de ver os restos do Pilar de Pompeu e do Templo de Serapeu em Amud el Sawri. Trata-se de 

uma coluna de granito Vermelho, proveniente de Aswanque, que se ergue a 30 metros de altura sobre as ruínas de Rhacotis, 

antigo assentamento onde Alexandre, o Grande, fundou Alexandria.  

 

A coluna triunfal foi construída em 295 d.C. em honra ao Imperador Diocleciano. Pensa-se que havia no topo uma estátua do 

imperador montado a cavalo. Os vestígios do Templo de Serapeu espalham-se ao redor - o templo foi um dos mais im-

portantes centros de conhecimento daquela época. 
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Antes de regressarmos ao Cairo, 

tivemos ainda o previlégio de visitar a 

Mesquita Amir que foi construída no 

ano de 642, primeira a ser construída 

em toda a Africa, assim como os 

jardins do Palácio El Montazah, local 

onde a família real egipcía passava 

férias no século XIX. 

 

O dia seguinte de certo que não de-

fraudou as expectativas do grupo.  

 

Iniciámos o dia em Sakara com visita 

da Necrópole Real, que é dominada 

pelo complexo funerário do rei 

Djoser.  

 

Aqui se ergue a sua pirâmide, a 

primeira e que é chamada de Pirâmide 

em Degraus.  

 

Este é um dos sítios arqueológicos  

mais deslumbrantes do Egipto do 

Norte, antigamente chamado de 

Baixo Egipto. 

 

De seguida partimos para Gisé, e  aqui 

sim, o imaginário Egipto dos nossos 

livros de História do 7º Ano da escola, 

tornou-se realidade.  

 

 

 

Aqui, mesmo ao lado da azáfama do 

Cairo, encontra-se uma das sete mara-

vilhas do Mundo: as Pirâmides de Gisé

- Quéops, Quéfren e Miquerinos.  

 

Quem quis, pode escalar o interior da 

pirâmide de Quéops, e apesar do cal-

or que se fazia sentir num espaço tão 

confinado, eu não poderia perder esta 

oportunidade. 

 

Subi até ao topo da pirâmide e foi es-

petacular.  

 

Estas pirâmides, as mais grandiosas 

de todo o Egipto, foram construídas 

na IV dinastia do Império Antigo, no 

século XXVI a.C. e destinavam-se a ser 

moradas para a eternidade destes 

faraós. 

 

Ainda durante a manhã, visitámos ou-

tra imagem de referência deste país, a 

majestosa Esfinge, que faz parte do 

complexo funerário do Faraó 

Quéfren/Khafré.  

 

Esta gigantesca construção, com cer-

ca de 20 metros de altura e de 73 met-

ros de comprimento, tem a forma de 

um leão acocorado com cabeça hu-

mana. 

Oportunidade também para visitar o 

Museu da Barca de Quéops/Khufu, 

que exibe a barca funerária – restau-

rada – deste faraó. 

 

O dia acabou em grande com um es-

petáculo de som e luz no Vale das 

Pirâmides de Gizé, que complementa 

a magia destas emblemáticas con-

struções.  

 

Ver o pôr do sol com a imagem das 

pirâmides a delinear o céu, será uma 

imagem difícil de esquecer. 

 

O dia seguinte foi dia de visita à 

cidade do Cairo. Durante a manhã, o 

Museu Egípcio do Cairo, que segundo 

informação do nosso guia, será breve-

mente transladado para o Grande Mu-

seu Egípcio que está a ser construído 

junto às pirâmides e que  apresenta a 

maior coleção de antiguidades egíp-

cias, entre as quais, o famoso Tesouro 

de Tutankhamon, o qual também 

tivemos oportunidade de ver assim 

como a sala das múmias. 

 

Ainda no percurso efetuado pela 

cidade, visitámos a Citadela de Saladi-

no.  

 

Viagem ao Egipto 
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Viagem ao Egipto 

Construída para defender a cidade dos cruzados por ordem do sultão com o mesmo nome, no século XVII, e que detém uma 

magnífica vista sobre a cidade do Cairo.  

 

É aqui que se situa a famosa Mesquita de Mohamed Ali, mais conhecida por Mesquita do Alabastro. 

 

Passagem ainda pela Praça Tahrir e pelo Cairo Antigo conhecido por Bairro Copta, com a visita da Igreja de São Sérgio (Igreja 

da Sagrada Família) e do Bairro Medieval de Khan el Hkalili, a área comercial antiga, um imenso mercado de estreitas ruelas 

com milhares de pequenas tendas com as tradicionais mercadorias de sapatos, tecidos, pipas de cristal, especiarias, jóias, 

ruas repletas de gente, mesas nas portas dos cafés … um imenso bazar no coração da cidade.  

 

No final do dia fizemos um pequeno cruzeiro no rio Nilo, onde degustámos um típico jantar acompanhado de um não menos 

típico espetáculo. 

 

O dia que se seguia começava com um voo com destino a Luxor.   

 

Aqui embarcámos num verdadeiro navio de cruzeiro que nos levou nos dias seguintes à descoberta de tantos templos 

enigmáticos deste país.  

 

Começámos por visitar Luxor, incluindo a Avenida das Esfinges que ligava Luxor ao grandioso Templo de Karnak, o maior 

templo do Egipto e o principal santuário dedicado ao deus Amon, o deus patrono de Tebas e a mais importante divindade do 

panteão no Império Novo.  

 

Este  conjunto de templos mandados construir por uma sucessão de faraós – foi iniciado no Império Médio e terminado na 

Época Baixa.  

 

Visita também ao Templo de Luxor, a residência do sul do deus Amon. Este templo foi iniciado na época de Amenófis III – 

Império Novo – tendo sido significativamente aumentado por Ramsés II e só foi concluído no período ptolemaico. 

 

A noite passada a bordo foi muito agradável.  
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A manhã seguinte foi dedicada  à visi-

ta à Necrópole de Tebas, na margem 

esquerda do Rio Nilo: Vale dos Reis, 

onde se encontram mais de 60 túmu-

los de reis do Império Novo, da XVIII à 

XX dinastia, onde visitámos vários 

Túmulos, mas que destaco  o Túmulo 

de Seti I e o Vale das Rainhas, a sul do 

Vale dos Reis, onde se encontram os 

túmulos de várias rainhas, príncipes e 

princesas do Império Novo, sobre-

tudo das XIX e XX dinastias.  

 

Aqui, dos túmulos visitados, sem 

dúvida que o de Nefertari se destaca 

dos outros pelo seu encanto, mistério 

e beleza. 

 

Continuação das visitas  com paragem 

junto aos Colossos de Mémnon, 

designação conferida a duas estátuas 

grandiosas mandadas erigir pelo 

Faraó Amenófis III da XVIII Dinastia, o 

pai de Amenófis IV/Akhenaton, o 

faraó herético.  Por fim visita ao Tem-

plo de Hatchepsut – a rainha que se 

afirmou como faraó, no Império Novo 

– em Deir el-Bahari. Este templo fu-

nerário  é lindíssimo  e sem dúvida 

uma preciosidade desta civilização. 

 

 

 

Já em navegação, seguimos para Esna 

passando pela sua éclusa e continua-

mos para Edfu, onde na manhã se-

guinte  visitámos o mais bem conser-

vado templo do Egipto, o Templo 

ptolomaico de Edfu, dedicado  ao de-

us falcão Hórus, filho de Osíris e de 

Ísis.  

 

A chegada a este templo foi feita em 

carroças típicas, o que animou o 

grupo e permitiu tirar umas fotos 

giras. 

 

Navegámos depois até Kom Ombo 

para  visitar o Templo de Kom Ombo, 

dedicado a duas divindades: o deus 

Sobek, com cabeça de crocodilo, e o 

deus Haroéris, com cabeça de falcão. 

 

Chegamos a Assuão. Aqui visitámos a 

Grande Barragem de Assuão, a maior 

barragem de África e uma das ma-

iores do mundo, construída entre 

1960 e 1970, e que deu origem a um 

lago artificial, o Lago Nasser, que se-

gundo nos disseram está cheio de 

crocodilos. 

 
Continuamos a visita em direção ao 

Templo de Ísis de Filae.  

 

 

Construído durante a 30ª Dinastia, 

mas desmontado e reconstruído na 

ilha vizinha de Agilkia, entre 1972 e 

1980.  

 

Aqui tivemos a possibilidade de andar 

em falucas,  que são típicos veleiros 

egípcios, e onde admirámos o Mauso-

léu de Agha Khan, o líder espiritual 

dos Ismaelitas, cuja construção data 

dos finais dos anos 50 e da Ilha de Ele-

fantina, a cidade do deus oleiro 

Khnum, da sua mulher Satis e da sua 

filha, Anukis, as deusas das águas fri-

as.  

 

Depois deste magnifico passeio, fo-

mos  ao Jardim Botânico de Assuão e 

ao Obelisco Inacabado, como é 

conhecido, um dos obeliscos mais fa-

mosos exatamente por não ter saído 

do seu estado de construção e se ter 

revelado um autêntico tesouro para 

os especialistas na identificação das 

técnicas usadas na construção dos 

obeliscos. 

 

Ainda neste preenchidíssimo dia, 

fizemos uma visita noturna do Merca-

do Shariq El Souq, para que algumas 

compras fossem feitas, já que o local 

era propício a isso. 

Viagem ao Egipto 
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Viagem ao Egipto 

Depois da noite passada a bordo tomámos o pequeno almoço, e fomos de seguida para o aeroporto, para viagem de avião 

até Abu Simbel.  

 

Este voo pode dizer-se que foi privativo, uma vez que o avião era só do grupo Galp. 

 

Após a chegada, visitámos os templos de Abu Simbel, que se encontram classificados como Património Mundial pela 

UNESCO: o grandioso Templo de Ramsés II, um templo escavado na rocha que demorou 20 anos a construir e o Templo de 

Nefertari, esposa de Ramsés II, de dimensões bastante inferiores, localizado 150 metros a norte do primeiro templo. Uma 

autêntica maravilha que jamais poderei esquecer.  

 

Ainda neste dia regressamos  ao Cairo onde pernoitámos, para no dia seguinte regressarmos a Lisboa. 

 

Foi sem dúvida uma viagem de regresso ao imaginário  dos filmes e séries da TV.  

 

O grupo, esse foi espetacular, pois embora com algumas limitações, e na presença de altas temperaturas que se fizeram sen-

tir, nunca deixou de participar nas visitas aos templos..  

 

Os guias foram cinco estrelas uma vez que conseguiam antecipar quaisquer necessidades sentidas pelos membros do grupo 

e rapidamente  as colmatavam. 

 

Sem dúvida, uma viagem inesquecí-

vel. 
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Queremos agradecer, mais uma vez, o 

convite para representar o Clube Galp 

na 1ª edição do Eleven Sports Padel 

Business Open, que decorreu no dia 

30 de setembro, no Vive Padel - Roo-

ftop da Decathlon, Lisboa Oriente.  

 

Foi para nós um enorme orgulho e 

demos o nosso melhor dentro e fora 

do campo, isto é, suamos literalmente 

a camisola (generosamente oferecida 

pelo Clube Galp com a nossa cor laran-

ja e nomes da equipa)! 

 

Para além dos jogos, ao mais alto ní-

vel, pois a 1ª dupla adversária era 

constituída por instrutores do clube 

padel factory, e comentadores do cir-

cuito de World Padel Tour, represen-

tando a Eleven Sports; o dia teve ou-

tros bons momentos de convívio, com 

várias empresas presentes e muito 

networking, bem como conferências 

muito interessantes, das quais desta-

camos a do Edson Athayde sobre A 

importância do Storytelling. 

 

Em suma, foi um dia diferente, no 

qual trocamos o PC pela Raquete! 

 

 

 

Segue um link e site onde poderão 

encontrar o programa e toda a infor-

mação da 1ª edição do Eleven Sports 

Padel Business Open: 

 

Eleven Sports Padel Business Open 

 

https://www.padelbusinessopen.com/ 

 

 

 

 

Isabel Veiga Anjos  

e  

Miguel Ferreira 

 

 

Eleven Sports Padel Business Open 

https://www.padelbusinessopen.com/
https://www.padelbusinessopen.com/
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O maior festival de música do Brasil assentou arraiais em Lisboa e a dupla 

Jorge e Mateus, Wesley Safadão, a dupla Simone e Simaria e Djodje no pri-

meiro dia, e Luan Santana, Gusttavo Lima ou Calema no segundo dia, são 

alguns dos nomes que subiram ao palco do VillaMix, o maior festival de 

música do Brasil que, uma vez mais, atravessou o Oceano Atlântico para 

fazer a verdadeira festa brasileira em Portugal, no Altice Arena em Lisboa.  

 

O VillaMix tem uma história de sucesso que teve a sua primeira edição rea-

lizada em 2011, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. 

 

Depressa se tornou numa referência e em 2014, o VillaMix já realizava qua-

se 30 festivais de Norte a Sul do Brasil, passando por grandes cidades e 

principais capitais dos estados.  

 

Em 2015, a nova edição em Goiânia foi certificada pelo Guinness World Re-

cords, o famoso livro dos recordes mundial, com a maior estrutura de pal-

co do mundo com as surpreendentes marcas de 2.788,39m², altura de 

52,34m e 628 toneladas de equipamentos; superando a então a marca que 

era da banda irlandesa U2. 

 

A segunda edição do VillaMix em Lisboa, esgotou uma vez mais a Altice 

Arena, numa edição ampliada para dois dias, confirmando a aposta do fes-

tival na internacionalização em Lisboa e consolidando os planos de expan-

são para potenciais outras geografias.  

 

Foram dois dias de verdadeiro cheirinho a Brasil carregados de folia tropi-

cal, muita música, gente animada e muita cor e alegria. 

 

Obrigado Clube Galp 

Villamix: Festa da Lusofonia 
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Realizou-se, no passado dia 19 de setembro, um grandioso espetáculo de uma das mais importantes cantoras de 

música popular brasileira  e uma das preferidas do público português, Maria Bethânia. Esta cantora que tanto nos 

tem comovido com a sua música  vive na constante inquietude dos temas que elege como queridos: o amor, a 

sua terra e o seu lugar no mundo.  

 

Já em 2015 tinha festejado os seus 50 anos de carreira no nosso país com o concerto Abraçar e Agradecer. Em 

2016 a homenagem à sua carreira fez-se com o samba-enredo: A menina dos Olhos de Oyá, com o qual a escola de 

samba Estação Primeira de Mangueira se sagrou vencedora do Carnaval Carioca. 

 

O espetáculo realizado em setembro no Coliseu dos Recreios,  trouxe canções inéditas,  nas quais a palavra, reci-

tada ou cantada, teve o lugar de destaque que esta cantora tão bem lhe sabe dar.  

 

Um show fabuloso, assim como todos os outros a que o Clube Galp Núcleo Centro já nos habituou. 

Maria Bethânia 


