
Decorreu, no passado dia 19 de outubro, com o deslumbrante cenário do 

Tejo em fundo, o espetáculo Fado on the River que proporcionou aos par-

ticipantes um ângulo sedutor da cidade de Lisboa.  

 

Foi possível passear ao entardecer enquanto se escutava Fado ao vivo, 

provando vinho português junto com um aperitivo.  

 

Foi um espetáculo muito 

apreciado por nós que lá esti-

vemos,  na consciência da 

importância do elemento 

água, na sua relação secular 

com o rio que atravessa a 

cidade de Lisboa e a água do 

oceano a partir do qual os 

portugueses deram asas ao 

seu espírito curioso e aventu-

reiro.  

 

Uma excelente iniciativa do Clube Galp. 

 
 

www.clubegalpenergia.com  
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Esteve no auditório do Casino Estoril o musical “Romeu e Julieta - do Ódio ao Amor”, de Gerard Presgurvic. 

  

E quem não conhece a famosa história de “Romeu e Julieta”?  

  

Escrita no século XVI por William Shakespeare, e relembrando, esta história conta o drama do amor proibido vivido por dois 

adolescentes que pertenciam a famílias rivais.  

  

Romeu, filho único dos Montecchio, conhece num baile de máscaras, em Verona,  a filha dos Capuleto, Julieta. Apaixonam-

se, desconhecendo as origens de cada um e não imaginando os problemas que esse amor poderia causar, fruto da rivalida-

de existente entre as famílias. 

  

Por fim, depois de muitas peripécias e proibidos de viver a história de amor que os assola, Romeu e Julieta escolhem a mor-

te, juntos. Perante o término das vidas dos amantes apaixonados, os Montecchio e os Capuleto, que antes viviam em discór-

dias, acabam por se unir, pondo fim às guerras existentes entre as famílias. 

  

Esta peça teatral é considerada uma das mais belas e trágicas histórias de amor de todos os tempos. “Romeu e Julieta” é 

considerada um “arquétipo do amor juvenil, com as suas deslumbrantes paixões e os seus desgostos viscerais”.  

  

Com encenação e direção musical de Sofia de Castro, este espetáculo já foi apresentado em 15 países e foi um autêntico fe-

nómeno de sucesso em França e nalguns países asiáticos. 

 

É um musical interpretado por um grupo de jovens atores, dançarinos e cantores. A encenação esteve excelente, bem como 

toda a interpretação.  

 

Toda a emoção do drama foi transmitido de uma maneira e perfeita, quer por meio da dança apresentada quer pela força 

da entoação do canto.  

  

Uma peça agradável, leve e emotiva.  

 

 

Ana Cátia Lopes 

Romeu e Julieta 
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Superada pela 1ª vez a etapa de qualificação no Kartódromo de Évora, ali estava eu, às 11h30 do dia 26 de outubro de 2019, 

no Kartódromo do Montijo para a final nacional de karts.  

 

Devo dizer que, era apenas a minha 3ª corrida de karts, a 1ª vez na final e os níveis de adrenalina eram elevados, pois ia ‘lutar’ 

com ‘malta da pesada’, já super experiente e competitivos nestas andanças! 

 

Iniciaram-se as qualificações e rapidamente percebi o meu destino, final dos ‘menos rápidos’, o que foi fantástico!  

 

Nova oportunidade para continuar a aprender!  

 

De volta à pista para qualifying e corrida final, o meu principal objetivo (aliás o objetivo de sempre que corro!) foi não come-

ter erros que provocassem despistes e/ou piões, que me atrasariam definitivamente face à outra rapaziada.  

 

Missão cumprida! Terminei a corrida sem grandes erros (16º lugar, creio em 22 participantes, confirmem por favor se estou 

certo pois não tirei foto da classificação final no monitor e se calhar estou a ser otimista!).  

 

Devo dizer que esta pista foi muito mais exigente fisicamente que a de Évora, talvez por ser maioritariamente indoor (maior 

concentração de CO2), com poucas retas, sempre uma boa oportunidade para aliviar a tensão nos braços, e muito técnica, 

muita curva e contra curva. 

 

Em resumo, dizer que foi um dia bem passado, celebrado no final com uma almoçarada no Restaurante O Fondue, com as 

suas carnes exóticas, e onde pudemos conviver uns com os outros num verdadeiro espírito de equipa entre todos os partici-

pantes do 3 núcleos do Clube Galp! 

 

Obrigado a todos pela experiência e até à próxima prova! 

 

 

João Abrantes 

Final Nacional de Karting 
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Com a chegada do Outono, tive mais uma vez o prazer de provar o que se vai fazendo nas vinhas em Portugal no evento 

Grandes Escolhas: Vinhos e Sabores que decorreu na FIL no passado dia 25. 

 

Este ano pareceu ter havido menos participação do público, o que em si foi excelente para podermos falar com os represen-

tantes de cada marca. 

 

Rapidamente percebemos a diferença entre ter uma conversa com um comercial contratado para representar a marca no 

evento e que nos quer a todo custo convencer que o sabor dominante a carvalho francês é uma característica espectacular 

(e não sinal de um vinho desequilibrado que alguém decidiu deixar ano e meio na barrica), para a diferença de estarmos a 

falar com o produtor que com muitos detalhes e grande paixão nos vai explicando o que estamos a provar, como foram tra-

tadas as uvas, como foi o processo da apanha, como foi transformado o produto, e por vezes partilhando mesmo alguns 

detalhes acerca da comercialização do mesmo. 

 

Tendo como objetivos 1. provar apenas os tintos; 2. esquivar-me às gamas mais baixas, que cada quinta tem para oferecer; 

3. tentar descobrir sabores novos que escapem um pouco à mistura Syrah, Alicante Bouschet que (não tem problema ne-

nhum; recomendo que provem um Quetzal) por ser tão comum, faz-nos querer provar uma casta diferente como um Sou-

são; 4. conhecer os vinhos de talha que começam a ser trabalhados por muitas quintas e 5. a perceber o que nos trazem de 

novo os vinhos biológicos. 

 

Este tipo de encontros tem a vantagem de podermos provar vinhos de todo o país, gamas médias a muito altas e poder ra-

pidamente contrastar vários sabores de modo a percebermos que castas gostamos mais e que produtores mantem ano 

após ano a qualidade. 

 

É uma oportunidade para provar vinhos apenas desenhados exclusivamente para restauração, vinhos apenas acessíveis ao 

mercado internacional, conhecer empresas que estão no mercado a vender vinho sem ter videiras, apostando apenas em 

comprar a produtores locais e comercializando apenas em alguns mercados. 

 

Estando mais habituado a apreciar mais os vinhos alentejanos, este ano as melhores provas vieram do Douro com Kopke e 

Vallado (reserva e orgânico) a ocupar todo o pódio. 

 

 

Grandes Escolhas: Vinhos e Sabores 



 

 
www.clubegalpenergia.com 5                            # 270 outubro 2019 

 

 

Ignorando propositadamente as bancas de produtos gourmet, houve ainda lugar à paragem obrigatória pela zona de res-

tauração onde temos a banca de sandes de leitão a ombrear com a banca onde se fazem sandes de presunto generosamen-

te revestidas a queijo da serra da Estrela, bem como a pouco concorrida banca de cachorros quentes… vá-se lá saber por-

quê. 

 

Resumindo, uma excelente experiência onde os objectivos propostos voltaram a não ser completamente atingidos justifi-

cando assim, o regresso para o ano que vem. 

 

 

Mário Santos 

Grandes Escolhas: Vinhos e Sabores 
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Se há coisa que me mobiliza é uma boa prova de vinhos. E se juntarmos a isso boa comidinha, sou a primeira na fila. Por isso, 

quando o Clube Galp anunciou um curso de Enogastronomia, no Hotel Marriott, lá fui eu receber os ensinamentos básicos 

desta nova disciplina de que agora todo o mundo fala depois dos produtores de vinho organizarem múltiplos eventos do 

género por esse país fora. 

 

O programa era aliciante constando de uma formação teórica e prática tendo o formador iniciado o programa com uma ex-

plicação do que é a Enogastronomia, a que se seguiram as várias estratégias de harmonização dos vinhos com a  gastrono-

mia. 

 

E o que é a Enogastronomia? Numa abordagem simples e directa, a Enogastronomia é a arte (?) ou ciência (?) de harmonizar 

os diversos tipos de vinho com os diversos tipos de alimentos, sejam queijos, doces, salgados, carne, peixe, ..., sendo que o 

vinho deverá ter uma estrutura semelhante ao prato.  

 

Essa harmonização tem em linha de conta a composição do vinho ao nível de grau alcoólico, corpo, frescura, aroma, ..., bem 

como a composição do prato, se é forte ou leve, se é carne, peixe, marisco, etc. Essa harmonização não é, nem tem de ser, 

igual para toda a gente. Na realidade ela vai depender muito do paladar de cada um, da tradição, de factores culturais e soci-

ais (a moda é uma grande influenciadora), temperatura do prato e do vinho e, até, do ambiente onde, naquele momento, 

nos encontramos.  

 

Para iniciarmos o curso foram colocados 5 copos à frente de cada um dos formandos, com o aviso de que iriámos degustar 

25 vinhos. UPS!!!! Importa-se de repetir? 25 vinhos? O hotel tem quartos disponíveis? Confesso que me assustei mas, como 

em tudo na vida, arranjamos sempre forma de nos defendermos e nada como ter à mão um cuspidor (sim, o nome é mesmo 

esse) para não ter de ingerir tudo o que nos colocavam no copo.  

 

À medida que nos iam servindo o menu de degustação, íamos provando as diversas qualidades de vinhos, desde brancos 

secos ou adamados, verdes, vinhos tintos, espumantes e colheitas tardias. Começamos por experimentar o casamento víni-

co com diversos tipos de queijo, desde macios, amanteigados e fortes como por exemplo o queijo azul. 

 

Seguiu-se uma degustação de peixe, onde se incluiu o bacalhau e a diferença que faz a escolha do vinho caso o bacalhau 

seja curado ou fresco.  

 

O processo repetiu-se com as carnes e com os doces da sobremesa.  

Enogastronomia, ou a história de um casamento 
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Concluímos que a Enogastronomia permite-nos harmonizar o vinho com o prato que o vão  acompanhar. Essa harmoniza-

ção tem muito a ver, em minha opinião, com a químicas dos alimentos e dos vinhos e com todos os outros factores que aci-

ma referi. Por exemplo: com um prato de leitão bebemos habitualmente um champagne ou um vinho espumante porque a 

gordura do leitão pede algo fresco e adstringente a acompanhar. Iria bem com outro tipo de vinho? Certamente que sim, 

desde que o nosso paladar o aceite.  

 

Todas as experiências podem ser feitas antes de liminarmente excluirmos as hipóteses.   

 

Venham mais cursos destes. 

 

Maria da Luz Tello de Castro  

 

  
A ida ao Teatro da Trindade ver o musical Chicago foi a personificação de uma sexta-feira bem passada! 

  

Os artistas conseguiram fazer-nos rir, fazer-nos cantar e relembrar uma história 

clássica dos loucos anos 20. 

  

Uma noite diferente e memorável! 

  

Obrigada Clube Galp, por promover estas oportunidades que provavelmente não 

teríamos visto se não fosse pelo Clube! 

 

 

 

 

Filipa Cruz 

Enogastronomia, ou a história de um casamento 

Chicago 
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Uma vez mais para “agitar as águas” da boa disposição e quebrar as rotinas semanais lá fomos nós, família, assis-

tir a um espetáculo de stand-up comedy no velho e icónico  Maxime Cabaret Club. 

 

Quem diria que o velho cabaret de luxo de Lisboa, de má fama (diga-se), renascido das cinzas, ganharia vida, 

transformando-se numa casa de espetáculo e num dos renovados hotéis de luxo desta nova Lisboa. 

   

Na minha juventude seria impensável, os meus pais ou qualquer família de bons princípios, frequentar tal sítio, 

mas, vamos então perceber o que nos oferece o Maxime de hoje. 

 

Nas nossas cabeças colocaram-se algumas questões: 

 

- Não conhecemos os artistas, espetáculo de comédia diferente, será que vale? 

 

Ora vamos lá arriscar e lá fomos! 

 

Espaço de ambiente agradável e convidativo onde tudo pode acontecer... 

 

Jovens comediantes/humoristas, ou aspirantes a tal,  a procurar o seu espaço no estrelato do espetáculo, onde 

impera a piada de improviso, a piada inédita, a piada de conversas de café, doseada por vezes de uns bons 

“palavrões” mas enfim, um novo conceito de fazer comédia, reflexo dos tempos modernos … 

 

Surpreendidos ou não eis que a minha filha exclama  “olha o Crómio dos morangos com açúcar !  

 

Ah pois é!... disse eu! 

 

Como o tempo passou e estes pequenos atores cresceram…pensei. 

 

Mote ou não, o que é certo, é que o “Crómio” além de protagonista e tirando partido da sua imagem, foi o tema 

de muitos risos e gargalhadas. 

 

Stand Up Comedy | Maxime Club 
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Humoristas conhecidos do  “You Tube” (mais conhecidos das minhas filhas diga-se) de várias faixas etárias, desta-

co em particular, o reportório e a capacidade de um jovem de 17 anos que a bem da verdade foi a estrela da noite, 

com algumas piadas assertivas relativamente à educação dos tempos modernos e do relacionamento com os 

pais. 

 

Hora e meia de humor bem passada, numa sala com mesas e cadeiras em ambiente bastante apelativo, para se 

disfrutar de uma bebida no decorrer do espetáculo. 

 

Espetáculo divertido sim , diferente sim, mas se todos apreciam este tipo de comédia,  uhmmm, não sei… há que 

experienciar para se perceber. Arrisquem! 

 

Se calhar volto a repetir, afinal, nem todos os dias são iguais!  

 

 

Ana Paula Santos da Silva 

Stand Up Comedy | Maxime Club 
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A Troia Sagres é uma Travessia que faz parte dos ícones a nível nacional, sendo que, por vários motivos, nunca me disponibi-

lizei a participar em eventos organizados, pois o número de participantes é elevado e isso gera alguma confusão bem como 

aumenta de risco de queda. 

 

Foi então com satisfação que me inscrevi neste evento do Clube e dei início à preparação de todo o material que nestas Tra-

vessias se pode tornar importante, mesmo sabendo que teríamos uma carrinha de apoio, mas viajar em grupo requer que 

nos preocupemos também em não atrasar o grupo, pelo menos com situações de caráter mais simples. 

 

O ponto de encontro foi no Complexo Desportivo na Bobadela e daí saímos em direção a Setúbal, onde nos aguardavam 

mais alguns colegas para a travessia de barco. 

 

Era visível a boa disposição e animação do grupo, o tempo previa-se que iria também ajudar e chegados a Tróia, reinou a 

azáfama habitual na preparação das bicicletas, do material de apoio, com a preocupação de levar todo o equipamento de 

suporte e depois de um breve briefing para relembrar a segurança e atenção a ter no percurso, partimos para a tão desejada 

Travessia. 

 

A manhã estava um pouco fria, o ritmo iniciou-se um pouco acima do estipulado, alguns alertas foram dados para que se 

tivesse em conta que fazer 200 km requer alguma contensão do esforço físico no início para não comprometer a forma co-

mo estaríamos no final da mesma, mas aqui e ali os ânimos levavam sempre alguém a “esquecer-se” das regras e lá fomos 

gerindo as velocidades a contendo bem como a forma de circulação, tendo sempre em conta a segurança pessoal e dos co-

legas. 

 

Chegados a Sines o track dava indicação para se fazer cerca de 800 metros numa “via rápida”, percebendo-se que recente-

mente deveria ter sido alterada a sinalização da mesma o que criou alguma divisão no grupo na procura de alternativas mas 

o 1º ponto de reabastecimento estava perto, o que facilitou nas opções e no reagrupar. 

 

Tróia Sagres, 26 outubro, 203 km em 8h 08mn 
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Água e sólidos retemperam os atletas para se-

guirmos, pois em Melides era altura para uma 

paragem técnica e onde também mais alguns co-

legas reorganizaram os seus camelbag. 

 

Continuamos a bom ritmo, as paisagens eram 

bonitas e diversas, o convívio entre o grupo era 

salutar, a preocupação com a segurança era visí-

vel, pelo que nada mais se podia exigir nesta ex-

periência, até que chegamos perto de Vila Nova 

de Milfontes, local escolhido para uma refeição 

ligeira, onde a maioria se deliciou com uma bela 

“bifana”. 

 

Estávamos sensivelmente a meio do percurso, algum cansaço começava a entranhar-se nos músculos, o que era de prever, 

pelo que as paragens não podiam ser prolongadas. Reiniciamos andamento e com passagem por locais paisagisticamente 

agradáveis como São Teotónio, onde se realiza o festival MEO Sudoeste, Odeceixe, Maria Vinagre e Rogil, onde faríamos o 

último ponto de reabastecimento antes de Sagres. 

  

Aqui já os quilómetros e a serra  tinham feito estragos nalguns elementos, situação normal devido a nenhum dos participan-

tes estar habituado a estas distâncias, mas como estas Travessias não se fazem com facilidade, desistir não era opção, for-

mando-se então 3 grupos para se entreajudarem no andamento e dificuldades para chegar à meta. Aljezur e por fim Vila do 

Bispo indicavam-nos que estávamos muito próximos de concluir a etapa e chegados finalmente a SAGRES, foi visível a satis-

fação e o caloroso cumprimento entre os participantes, FINISHERS de uma Travessia marcante para cada um de nós. 

 

Tiradas as fotos da praxe, tomado um banho retemperador e esperava-nos a cereja no topo do bolo, pois fomos 

“acarinhados” com uma caldeirada à moda algarvia simplesmente divinal. 

 

A viagem de regresso foi totalmente passada no relembrar dos momentos do percurso, nas brincadeiras tidas, nas imagens 

onde passamos, na glória de acabar a Travessia e no belo jantar servido. 

 

Agora é continuar a treinar e esperar por novos eventos do Clube Galp.    Nuno Dang 

Tróia Sagres, 26 outubro, 203 km em 8h 08mn 
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No domingo, dia 20 de outubro de 

2019, aconteceu umas das mais 

populares provas nacionais de atle-

tismo, a Meia Maratona de Lisboa 

(21 km) e a Mini Maratona de Lis-

boa (8,5 km), ambas com partida 

em simultâneo da Ponte Vasco da 

Gama às 10h30m, terminando a 

primeira na Praça do Comércio e a 

segunda no Parque das Nações. 

  

Esta prova oferece aos seus parti-

cipantes a possibilidade de percor-

rer a pé parte da Ponte Vasco da 

Gama seguindo um percurso de 

grande beleza que nos permite 

tirar fotos giríssimas.  

 

É a oportunidade que os portugue-

ses (e não só!) têm de atravessar a 

pé uma das maiores pontes da Eu-

ropa, no único dia em que os car-

ros cedem o lugar às pessoas! 

 

No meu caso participei pela 1ª vez 

nesta Mini Maratona em que cada 

um segue ao seu ritmo, seja de 

corrida ou de passeio.  

 

Adorei a vista da cidade e o conví-

vio com os outros participantes 

pelo que aconselho a todos a parti-

cipação neste evento.  

 

E ao chegar à meta sabe tão bem 

comer um geladinho para descon-

trair e para finalizar uma aula de 

alongamentos!  

 

Se tudo correr bem em 2020 lá es-

tarei outra vez!  

 

 

Sónia Lucas 

 

 

Padel & Ténis! 

 

Mais uma Excelente atividade de Pa-

del proporcionada pelo Clube Galp na 

semana de wellbeing Galp.  

 

Foram fantásticos momentos de boa 

disposição e companheirismo como 

vem sendo apanágio em todas as 

ações organizadas pelo Clube Galp.  

 

São momentos como estes que nos 

fazem ter orgulho em fazer parte des-

ta Organização. 

 

Rui Faustino 

 

Travessia da 
Ponte Vasco da Gama 

Semana de 
Wellbeing 

Make-A-Wish 

Futebol por uma causa, 7ª Edição. 

 

Foram 16 equipas que participaram no torneio Futebol por uma causa. 

 

Mais que a vertente desportiva, a vertente solidária que possibilita a rea-

lização de sonhos de crianças com doenças graves motiva-nos, pois sa-

bemos que embora em cenários de grande sofrimento conseguimos, 

com a nossa ação, arrancar sorrisos  e deixar uma mensagem de espe-

rança.  
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Olá, bitches, 

 

Tenho a certeza de que seria assim 

que se iniciaria esta crónica, caso fos-

se a Pipoca Mais Doce a redigi-la. 

 

Então “agora deu-lhe para Isto”, que 

é como quem diz para “aquilo” do 

“stand-up comedy”. E a realidade é 

que, como parece ser tudo em que a 

Pipoca se envolve, a  moçoila até tem 

jeito. 

 

O “Agora deu-me para Isto”, assim se 

intitula o show da Pipoca, de seu  no-

me Ana Garcia Martins e mãe de duas 

adoráveis criancinhas, que devem sair 

à mãe no que à traquinice diz respei-

to, proporcionou-nos umas horas de 

belas gargalhadas descomprometidas 

e saudáveis.  

 

A realidade é que a matéria prima on-

de a Pipoca vai buscar a maior parte 

da inspiração para os textos hilarian-

tes e bem irónicos é-lhe fornecida pe-

las críticas/remoques ao seu próprio 

estilo de vida, à sua maneira de ser, à 

sua alegria, se veste de azul, de encar-

nado, se foi de férias, se não foi de 

férias, se vestiu  calças, se tem óculos, 

se não tem óculos, se fez festa … 

 

... se não fez festa,  ah  se o cabelo é 

comprido, se é curto.... sabe-se lá a 

quê.... e a pipoca sendo a pessoa de-

sempoeirada que é, aproveitou  - e 

muito bem – esses comentários e 

transformou-os em textos catárticos, 

hilariantes e sarcásticos, para nosso 

entretenimento e diversão. 

 

Gostámos muito destes momentos 

bem divertidos e esperemos que à 

Pipoca lhe continue “A Dar para Isto”, 

pois é divertido e as “bitches” lá esta-

rão para aplaudir e rir à gargalhada. 

 

 

Ana Diniz / Carmen Patrício 

 

 

A seleção de Portugal venceu o Lu-

xemburgo por 3-0, no Grupo B de qua-

lificação para o Campeonato da Euro-

pa de 2020! 

 

Felizmente, foi assim que acabou ☺  

 

Num final de dia quente, miúdos e 

graúdos rumaram ao estádio de Alva-

lade com a missão de apoiar a nossa 

equipa do coração ☺  

 

Mas na verdade este foi um jogo de 

emoções … por detrás da baliza do 

guarda redes, ora português, ora lu-

xemburguês, a vibração foi muita!  

 

Golos marcados, golos falhados e mui-

tas “ondas” pelo caminho…  

 

Mais uma excelente iniciativa promo-

vida pelo Clube Galp!! 

 

 

Ana Sofia Clemente Silva 

A Pipoca mais doce EURO 2020 
Portugal vs 

Luxemburgo 

https://maisfutebol.iol.pt/jogo/aominuto/portugal/luxemburgo/13569743
https://maisfutebol.iol.pt/jogo/aominuto/portugal/luxemburgo/13569743
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A banda de Boston atuou pela 10ª 

vez em Portugal na noite de sexta-

feira (25 outubro) num Campo Pe-

queno esgotado, sendo que desta 

vez, check! (consegui assistir de-

pois de várias tentativas…). 

 

Da formação original estiveram os 

três membros originais, Black Fran-

cis, Joey Santiago e David Love-

ring, e a baixista Paz Lenchantin, 

que substituiu Kim Deal. 

 

O alinhamento nada parecido com 

o concerto do dia anterior em Ma-

drid, ou com o de dois dias antes 

em Barcelona (ao que consta), co-

meçou de forma fenomenal com 

“Gouge away” e agarrou de imedi-

ato o público ávido deste espetá-

culo. 

 

O tempo foi passando marcado 

pela alternância entre euforia e 

silêncio respeitoso onde Francis 

renegou o papel de “mestre de 

cerimónias” e coube a Joey Santia-

go fazer ligação com o público. 

 

Viveu-se uma viagem pelos vários 

álbuns da banda, onde por vezes 

se sentiu num debitar incessante 

(sem pausas) pouca alma, supera-

da contudo pela benevolência de 

um público dedicado e sedento 

desta viagem. 

 

Ao longo do concerto a guitarra de 

Joey Santiago sobrepôs-se às vo-

zes e demais instrumentos, mas 

não é a primeira nem a última vez 

que tal acontece no Campo Peque-

no, espaço de muitos desafios 

acústicos onde muito raramente o 

som é o que esperamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas quando o público poderia es-

tar a ficar cansado da hora e meia 

de concerto já decorrida, e dos de-

safios acústicos, eis que arrancam 

no 'Where Is My Mind' um coro 

gigante (o primeiro a sobrepor-se 

ao som do palco) que continua em 

fortes emoções com 'Velouria', e 

fazem o concerto com a sequência 

'Bone Machine', 'Wave of Mutilati-

on' e 'Debaser' mantendo as gale-

rias do Campo Pequeno de pé até 

ao fim. 

 

Bruno Ribeiro 

 

 

 

 

PIXIES ao vivo no Campo Pequeno 
… à décima é de vez… 
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Recebi um e-mail do Clube Galp a 

divulgar um evento,  A Diva e o 

Maestro em Ópera! Ah!Ah!, a reali-

zar no Centro Cultural de Belém. 

 

A figura central era uma soprano 

que, confesso, desconhecia: Nata-

lie Choquette. 

 

Decidi aproveitar a oportunidade 

que o Clube Galp me proporciona-

va e comprei bilhete. 

 

No dia aprazado lá fui, curiosa e 

expectante, esperando passar uma 

noite agradável.  

 

No palco um piano e o respectivo 

pianista, sendo este o Maestro do 

titulo da peça e que contracenou 

com a Diva. 

 

Dona de uma assombrosa voz, Na-

talie Choquette encheu o palco 

com representações magníficas de 

trechos clássicos de óperas conhe-

cidas, embora de uma forma 

“aligeirada”, pautada com um hu-

mor absolutamente desconcertan-

te. 

 

Brindou-nos com interpretações 

em espanhol, francês, russo e ale-

mão, pontuadas com uma canção 

acompanhada pela reduzida assis-

tência que, naquela noite, foi ao 

Centro Cultural de Belém e se deli-

ciou com “Nem às paredes confes-

so”, num português musculado 

pela acentuação tónica dos 

“erres”… 

 

Natalie Choquette estimula o pú-

blico, chegando a envolver-se com 

alguns participantes, com quem 

executa algumas cenas de humor 

muito bem conseguidas. 

 

 

 

 

Com uma energia contagiante, 

muito humor e excelente interpre-

tação, levou o público a entregar-

se dedicadamente à sua represen-

tação. 

 

Uma ovação prolongada exigiu um 

encore, que se veio a verificar, para 

gáudio do público. 

 

A promessa de uma noite bem pas-

sada correspondeu às expectati-

vas. 

 

Saí com vontade de a voltar a ver. 

 

Ana Isabel Correia 

A Diva e o Maestro em Ópera! Ah!Ah! 
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Rodrigo Leão apresentou no Centro 

Cultural de Belém o seu novo traba-

lho: “O Método”.  

 

E foi mais uma viagem arrebatadora.   

 

Uma viagem no sentido em que o es-

petáculo nos faz evadir da cadeira - e 

da nossa realidade - e nos transporta 

para os mais diversos cenários imagi-

nários: alegres, trágicos, românticos, 

bélicos, infantis... E é fascinante co-

mo, na maioria das vezes, sem o uso 

da palavra! É uma maravilhosa mani-

pulação dos sentidos... apanágio co-

nhecido do Rodrigo Leão.   

 

Foi também uma viagem no tempo, 

revisitando alguns êxitos mais anti-

gos, em particular os cantados pela 

Ângela Silva, que nos fazem arrepiar.  

 

Mesmo tendo lugar no CCB acabou 

por ser um espetáculo intimista em 

que o artista partilhou algumas me-

mórias e curiosidades relacionadas 

com a produção deste disco e em que 

apresentou dois dos seus filhos que 

integravam o Coro da Associação Mu-

sical dos Amigos das Crianças, com 

cerca de 20 vozes, com o qual inter-

pretou algumas músicas (uma das 

principais inovações deste trabalho). 

 

Os lugares adquiridos através do Clu-

be Galp tinham uma localização ótima 

e foi extremamente cómodo receber 

os bilhetes em mão.  

 

Obrigada Clube Galp! 

 

 

Inês Figueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma taça!  

 

A XVII Taça de Futsal Masculino, que 

decorreu com um grupo de sete equi-

pas. 

 

Jogos intensos e cheios de garra. 

 

Na final a sorte sorriu para a equipa 

da Galpgeste. 

 

Dar os parabéns à equipa vencida 

Asas Da Galp, dar também os para-

béns aos  jogadores João Clero 

(Laranja Mecânica) e Diogo Borges 

(Galpatasaray) que receberam o tro-

féu de Melhor Marcador, bem como a 

equipa da Setgás que arrecadou o 

troféu de Disciplina. 

 

Mas o mais importante é o convívio 

entre colegas e a prática de uma vari-

ante do desporto rei. 

 

 

 

Filipe Gonçalves 

XVII Taça em 
Futsal 

Rodrigo Leão 
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Seguindo o nosso caminho na 2ª divi-

são Nacional de Clubes… 

 

Já em Montargil, surgiu o primeiro 

contratempo da jornada, que foram 

as duras condições meteorológicas 

que tivemos de enfrentar no primeiro 

dia de prova, marcada por um forte 

temporal com muita chuva e muito 

vento, tornando o ato de pescar mis-

são quase impossível.  

 

A solução encontrada pela maioria 

dos pescadores foi a pesca das ablet-

tes com canas curtas ou a média dis-

tância (8 ou metros).  

 

No entanto esta pesca acabou por ser 

um pouco aleatória, pois havia pes-

queiros em que as ablettes aparece-

ram, mesmo assim em número reduzi-

do, e outros pesqueiros em que quase 

não havia sinal delas, tornando o re-

sultado da pesca um pouco aleatório. 

 

Mais uma vez a fortuna não esteve 

connosco! 

 

 

 

 

 

Apesar do resultado da prova de 

sábado ter sido dececionante para 

quem tanto se sacrificou, apesar 

de um dos pescadores da equipa 

ter partido a sua cana de francesa, 

técnica que viria a dar resultados 

na prova de domingo face a acal-

mia do vento, ainda existia uma 

réstia de esperança para alcançar, 

na última prova, o nosso desidera-

to. 

 

No domingo, sem chuva e sem 

vento, a pesca foi diferente, impe-

rando a pesca de carpas e pim-

pões, à francesa e/ou à inglesa, 

dependendo dos setores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de termos lutado bastante, con-

tra adversários de valor, contra os ele-

mentos da natureza e contra alguma fal-

ta de sorte nos sorteios, fica o sabor 

amargo de não termos conseguido alcan-

çar o nosso objetivo. 

 

Desta última prova  resta, como prémio 

de consolação, o facto de ter sido um 

pescador do Clube a fazer a maior pesa-

gem do fim de semana, na prova de do-

mingo: 32, 515 Kg de carpas e pimpões. 

 

Assim, para o ano iremos disputar o Cam-

peonato Regional da 1ª Divisão, mas com 

o objetivo já traçado, o de regressar ao 

Campeonato Nacional de clubes.  

 

Manuel Aboim 

Pesca Desportiva 
Nacional da 2ª Divisão: 3ª prova em Montargil 
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04/10/2019 -  Teatro Armando Cortez 

 

Foi com especial carinho que decidi-

mos ir assistir a este espetáculo estilo 

duelo de competição entre os dois 

países irmãos, onde se pretendia apu-

rar qual dos dois seria o pior!  

 

Para quem viveu 8 anos no Brasil, este 

debate parece redundante, mas afinal 

rapidamente percebemos que 1h não 

seria suficiente para este tira-teimas 

amigável !!! 

 

Apesar de não ser especialmente fã 

do tipo de humor de António Rami-

nhos, sabia que a dupla com o Maurí-

cio Meirelles, num stand up com um 

tema destes, só podia ser risota pela 

certa. 

 

E assim foi, duas horas de barrigas a 

doer de tanto rir! 

 

Fazer piada em brasileiro parece fácil.  

 

Mas o Maurício Meirelles revelou-se 

incrível na arte de sacar umas belas e 

genuínas gargalhadas, com a sua sim-

plicidade.  

 

 

 

 

 

O espetáculo é de improviso e os dois 

“amigos” têm uma lista de diferenças 

e semelhanças entre Portugal e Brasil 

para elencar e discutir com o público. 

 

Expressões, letras de músicas, tradu-

ção de títulos de filmes (neste quesito 

a criatividade brasileira bate-nos aos 

palmos), nomes de terriolas (neste 

ganha Portugal!), nomes estranhos de 

comidas entre outras semelhanças 

tão diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final, não é possível concluir qual 

dos dois países é melhor, e a derrota é 

partilhada na penalidade:  o Raminhos 

veste-se de índio (ou despe-se?!) e o 

Meireles de Zézé Camarinha.  

 

Mas sem sombra de duvidas que o 

vencedor da noite foi o momento de 

pura descontração filosófica onde 

portugueses e brasileiros se riram uns 

dos outros  e deles mesmos, numa 

onda de boa disposição! 

 

 

Filipa Fialho 

 

 

O meu País é pior que o teu 
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Poderíamos nem sequer ali estar, po-

deríamos não estar, mas estivemos! 

 

Ali, numa noite de segunda-feira, ten-

do de acordar cedo para trabalhar no 

dia seguinte.  

 

Ali, com bilhetes caríssimos, que não 

foram proibitivos quanto baste para 

impedir a Altice Arena de encher.  

 

Ali, depois de uma hora encafuados 

no trânsito de fim de tarde. 

 

Com o apoio do Clube Galp, foi possí-

vel assistirmos no dia 01/10/19 ao mag-

nífico concerto do Michael Bublé 

da tour “An Evening With Michael Bu-

blé”. 

Acompanhado por orquestra, Bu-

blé mostrou a todos o porquê de 

amar tanto esta música. 

 

Entre covers e originais, fomos 

presenteados com um magnífico 

espetáculo de música e entreteni-

mento como havia prometido. 

 

A interação de Michael Bublé com 

o público foi fantástica, mostran-

do-se sempre grato não só por ali 

estarmos, mas também por ele 

próprio ali estar, não deixou de 

confraternizar, agarrando mãos, 

metendo-se com mulheres, tiran-

do selfies com telemóveis alheios. 

 

Quando saímos do concerto, e pensamos 

que Michael Bublé esteve perto de per-

der um filho e abandonar toda uma bri-

lhante carreira mas que esta história feliz-

mente terminou com um final feliz, se 

calhar este cantor também mudou as 

nossas vidas.    

 

Quanto mais não seja por nos fazer ver 

que, afinal, existe esperança após um 

abismo. 

 

 

Ana Rita Garrido 

Jazz, boa música e muitas gargalhadas  
no Altice Arena com Michael Bublé  
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E assim foi… apenas consegui lugar 

na 3ª edição desta iniciativa, uma vez 

que as anteriores já se encontravam 

com as inscrições todas preenchidas! 

 

Com início da nossa jornada no Bairro 

da Petrogal, na Bobadela, seguimos 

por Sete Rios onde entraram os res-

tantes participantes e prosseguimos 

em direção a Setúbal, onde iríamos 

apanhar a embarcação que nos levaria 

a visitar o estuário do Sado com Ma-

riscada a bordo. 

 

Durante esta nossa viagem para Setú-

bal passamos pela Arrábida onde pu-

demos disfrutar das suas magníficas 

paisagens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarcados no navio Mil Andanças 

em Setúbal tivemos oportunidade de 

nos passearmos pelo Sado.  

 

E desta vez as sardinhas não foram o 

mote, mas sim o marisco! 

 

Correu tudo bem! Só que os golfinhos 

não se dignaram a aparecer.  

Se calhar gostam mais de sardinhas… 

que é peixe cada vez mais raro. 

 

DIVIRTAMSEMAZÉ! 

 

 

 

Celeste Silveira 

Cruzeiro no Sado 
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Maxime Cabaret Dinner 
Season II 

Como fã da modalidade, foi com sur-

presa e entusiasmo que recebi a notí-

cia que o Clube Galp iria promover um 

torneio de ténis para os seus colabo-

radores, no âmbito da semana do 

Wellbeing. 

 

Foi muito bom poder participar e 

competir com outros colegas da orga-

nização. 

 

Este tipo de iniciativas não só nos per-

mite ter um contacto mais próximo 

com outras pessoas da empresa e 

alargar a nossa rede de contactos, 

como também reforça e nos ajuda a 

recordar a importância de praticar-

mos desporto de forma recorrente. 

 

Seria ótimo termos acesso a mais inici-

ativas como esta ao longo do ano. 

 

 

 

Filipe Castanheira 

 

 

Padel & 
Ténis 

Mais uma proposta do clube, uma noite com Maxime Cabaret Dinner.  

 

Um cabaret? Em Lisboa? Com jantar? E porque não?  

 

O melhor é ir com amigos, sempre dá para partilhar a experiência. 

 

Chegámos antes da hora a um espaço renovado, decidimos ficar no bar e experi-

mentar umas bebidas, e assim começou a noite com a simpatia e profissionalismo 

do barman.  

 

As pessoas foram chegando, em grupos ou a dois, e a sala foi-se enchendo de 

portugueses e também de estrangeiros. 

 

O espectáculo começou com o anfitrião a dar-nos as boas noites e um vislumbre 

do que se ia passar.  

 

Seguiu-se uma noite muito agradável em que os quadros preparados no palco 

pelos profissionais do espectáculo foram sendo alternados pelas sugestões dos 

pratos servidos à mesa, dando tempo para disfrutar do espectáculo e depois sa-

borear as iguarias do chef. 

 

O ambiente simpático, o serviço impecável, a qualidade do jantar e a surpresa do 

cabaret fizeram daquela noite um momento a recordar e quem sabe a repetir, 

pois soubemos que as noites nunca são iguais, variando tanto nos actores como 

nos sketchs apresentados. 

 

 

Teresa Amaral 
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A Direção do Clube Galp – Núcleo Centro 

vai proceder ao sorteio, entre os seus 

Associados, de quatro exemplares do CD 

António Zambujo & Miguel Araújo – 28 noi-

tes ao vivo nos Coliseus. 

 

 

 

 

 

 

 

No início de 2016, tudo apontava para um 

número impressionante de 17 Coliseus e o 

fim da temporada António Zambujo e 

Miguel Araújo ao vivo nos Coliseus. Con-

tudo, com o ritmo a que as datas continu-

avam a esgotar, o número final de concer-

tos, absolutamente histórico, saldou-se 

em 15 Coliseus dos Recreios, 13 Coliseus 

do Porto e 3 concertos em Beja (cidade 

natal de António Zambujo), ultrapassando 

os 76.000 espectadores.  

 

Para eternizar esta aventura nas salas 

mais emblemáticas do país é editado um 

disco ao vivo que reúne os melhores mo-

mentos. 

 

 

Para se inscreverem devem, os Associa-

dos do Clube Galp – Núcleo Centro, envi-

ar, até ao dia 01 de setembro próximo, um 

mail para o endereço interno “Clube Gal-

pEnergia – Secretaria” ou telefonar para a 

Secretaria do Clube Galp - Núcleo Centro 

através do número 21 724 05 31 (extensão 

interna 10 531). 

Sorteio  
António Zambujo & Miguel Araújo 28 noites ao vivo 
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Saturday Night Fever 

 

5 de outubro de 2019 - 22 horas, Salão Preto e Prata do Casino Estoril.  

 

Véspera de eleições legislativas em Portugal, noite de reflexão e perfeita para assistir ao musical Saturday Night Fever ba-

seado no filme de 1977 e que na época fez muito furor. 

 

Salão cheio de revivalistas mas também de uma nova geração que veio ver in loco, através de um musical cheio de alegria, 

intensidade e muita dança, um retrato de uma época marcante do disco sound onde as noites de sábado eram vividas ao 

rubro. 

 

Em um espectáculo de duas horas, Ricardo Sá vestiu a pele do galã Tony Manero, eternizado no filme dos idos anos 70 

por John Travolta, um jovem que vive no famoso Bairro de Brooklin, exímio dançarino que sentia toda a sua felicidade nas 

noites de sábado exibindo os seus dotes nas discotecas da época. 

 

Nesta energizada noite, destaque para o elenco composto por 15 participantes, todos excelentes dançarinos e actores/

actrizes, para algumas músicas dos famosos Bee Gees, e para energia transmitida para o público que foi trauteando as 

músicas mais conhecidas e prestigiando o espectáculo com imensos aplausos. 

 

Obrigado Clube Galp 
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Tive a sorte de poder partilhar esta experiência com um grupo de amigos também eles “admiradores da Bossa” e se o es-

petáculo prometia inicialmente revisitar alguns dos maiores clássicos deste estilo único de música, tornou-se também numa 

homenagem a João Gilberto, que nos tinha deixado recentemente. 

 

Talvez por não ter pesquisado mais a fundo quem seriam os artistas, foi com grande alegria e surpresa que constatámos 

que em palco estava uma das lendas vivas do estilo e autor de alguns dos seus temas mais famosos – o próprio Roberto 

Menescal!...e ele era apenas um de quase uma dezena de talentosos músicos e artistas que nos brindaram com quase 2 ho-

ras de nostalgia, saudade e, acima de tudo, muito talento! 

 

Quanto ao espetáculo em si, acredito que terá feito as delícias tanto de “iniciados” como de “experientes”!  

 

Desde os fantásticos arranjos musicais de icónicos temas (de onde se destacam “Chega de Saudade”, “Garota de Ipane-

ma”, “Barquinho”, ...) até às pequenas introduções/prelúdios que antecederam as músicas e que explicavam um pouco da 

sua história, nada ficou ao acaso nesta noite de gala e homenagem. 

 

Em suma, foi um lindo espetáculo que decorreu num espaço não menos especial (o Grande Auditório do Centro Cultural de 

Belém) e que, decerto, aqueceu o coração de todos os presentes. 

 

Rafael Pereira 

Crónica 60 anos de Bossa Nova 


