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Enfermeiro Sá 
Justo e pertinente o 
texto de Henrique 
Pinto sobre o Posto 
Médico da Central do 
Carregado publicado 
na última edição do 
informarep.  

Sublinho particular-
mente a referência 
destacada e merecida 
ao Manuel Luís Dias 
de Sá, que somou,   

no seu trabalho de 
enfermeiro, pratica-
mente os mesmos 
anos de funciona-
mento da central, e 
de cuja competência, 
saber, dedicação e 
afabilidade, todos os 
que passaram pela 
mesma e pelo estalei-
ro anexo, usufruíram 
em várias situações.  
Por vezes mesmo, 
como é o meu caso, e 

graciosamente, para 
além do contexto da 
central. Pela forma 
como desempenhou 
a sua função, Manuel 
Luís Dias de Sá não 
poderia deixar de 
suscitar admiração e 
de fazer muitos ami-
gos, entre os quais 
me encontro. 

José Rogeiro, Lisboa 

CORREIO DO ASSOCI@DO 

O informarep publica nesta secção as mensagens que lhe fazem 
chegar os seus associados. Fá-lo com muito gosto, reservando-se 
a redação o direito de as limitar ao essencial, em função da sua 

extensão e relevância.  

NESTA EDIÇÃO 

O informarep inicia nesta edição 
um conjunto de alterações quer 
do ponto de vista gráfico quer de 
conteúdo, mas também organiza-
cional, que irão prosseguir em 
próximas edições. Não se trata de 
mudar por mudar, mas de tentar 
torná-lo mais atrativo e interes-
sante. Por outro lado, como habi-
tualmente, o informarep estará 

sempre aberto à colaboração e 
sugestões dos associados. 

Os textos e fotografias ou ou-
tras imagens, estas em JPG ou 
PNG, deverão ser-lhe remeti-
dos com a maior antecedência 
para: 

informarep.dc@gmail.com 

Prazo limite: dias 12 de mar-
ço, junho, setembro e dezem-
bro, mas não deixe para a últi-
ma hora. 

2. Correio do associ@do 

3. Continuidade num mundo 
diferente 

4. Novos Órgãos Sociais  da arep 

5. informarep, de todos para 
todos 

6. 35.º aniversário da arep:  
a celebração da solidariedade 

7. Manuel Rodrigues Gaspar, 
uma história da humana  
e dura luta pela vida 

8. Maria dos Anjos M. Silva Rosa: 
nestes tempos difíceis nada  
é permanente 

9. Manuel Martins: estar à 
frente da arep foi uma grande 
e maravilhosa aventura 

13. Ação Social 

14. As Nossas Delegações 

19. Livros sobre livros 

20. Um poema que eu amo: 
Alexandre O’Neill 

22. Percursos com história 

24. O meu sem abrigo 

25. Um ilustre sobreiro que 
estava no sítio errado  
e no momento errado 

29. Pela sua saúde! 

26. Dia Mundial do Consumidor 

27. I Gente que conheci 

28. Recordando tempos idos 

29. Eng.º Farrajota Luciano 

31. Notícias das Nossas 
Empresas 

32. Índice de temas  
do informarep em 2020  

Capa: aguarela de Fernanda 
Fernandes 

Desde que essa opção existe, 
muitos dos nossos associados 
têm vindo a consignar 0,5% 
do seu IRS à arep. Este ano, 
mais uma vez 
contamos 
com a gene-
rosidade de todos. A impor-
tância resultante dessas con-
signações será aplicada, como 
sempre, no apoio aos colegas 
infelizmente em maiores difi-
culdades.  

Para o fazer, deverá selecio-
nar e indicar, na rubrica ade-
quada  da  Declaração,  o  tipo 

de entidade e respetivo NIF da 
mesma a quem consigna os 
0,5% do IRS e o tipo de consig-
nação (“IRS”). A consignação 

pode ser efetuada 
até 31 de março, 
antes da entrega 

da Declaração, e, mais habitual-
mente, de 1 de abril a 30 de 
junho, que corresponde ao pe-
ríodo de entrega da mesma. A 
consignação não acarreta qual-
quer acréscimo para os contri-
buintes. Não se esqueça, pois, e 
ajude os nossos colegas mais 
carenciados. 

Consigne 0,5% do seu IRS à arep 

NIF da arep: 501 693 238 

Prazos para envio  

de colaboração 
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N 
o Programa de Ação que apresentámos na 
candidatura à Direção da AREP promete-
mos continuidade: "O caminho que seguire-
mos mantém a linha de rumo definida pelas 

Direções anteriores presididas pelo Eng.º Graça Lobo e 
Dr. Manuel Martins..." 

O mundo que vivemos, todavia, está diferente do que 
era antes. 

Vemo-lo nas ruas quase sem gente, nas lojas fechadas, 
nas caras com máscaras. 

Sentimo-lo na falta de abraços dos netos, na saudade 
das conversas com os amigos no café, na impossibilida-
de de passear pelas ruas à toa.  

É assim e assim será durante mais tempo. 

Como garantir continuidade num mundo que mudou? 

Mantendo a linha de rumo e adotando algumas novas 
práticas de atuação. 

Permanecerão os princípios que nos guiam: prioridade 
às atividades de solidariedade social; voluntariado; ri-
gor na gestão dos recursos. 

O nosso compromisso de continuidade cumprir-se-á 
mantendo, firmemente, o foco na prestação de Serviços 
de Apoio e aumentando, se possível, a sua abrangên-
cia.  

Que práticas teremos de mudar? 

As que forem necessárias para responder, concreta-
mente, às novas condições que se nos deparam: dis-
tanciamento social; redução da área das instalações da 
Direção Central e da Delegação de Lisboa; fragilização 
das condições de vida dos associados mais carenciados; 
degradação da situação económica de muitas famílias. 

Fazer diferente como? E em quê? 

Desde logo assumindo que, para trabalhar na Arep, 
não será preciso (nem sequer será possível) estarmos 
sempre juntos nos escritórios, centrais ou locais, da 
nossa associação. 

O posto de trabalho deixou de ser uma mesa de escri-
tório com um telefone fixo. 

O posto de trabalho passou a ser "cada um de nós com 
um telemóvel, seja onde for que estejamos". E, em 
nossa casa, um computador doméstico com câmara e 
microfone (como são os que agora existem e sem os 
quais os nossos filhos e netos já não conseguem viver). 

O tempo passou a ser o do teletrabalho e do televolun-
tariado. Não em exclusivo mas com muita predominân-
cia. 

Continuarão a ser imprescindíveis os momentos de tra-
balho presencial em conjunto porque eles são o cimen-
to que nos une como organização. Mas altera-se a dis-

tribuição do nosso tempo de voluntariado: parte nos 
escritórios (proporcionalmente menos que antes) e 
parte fora do escritório (uma parcela maior). 

Assumir esta mudança tem implicações. Teremos de 
dar condições aos nossos voluntários para poderem 
trabalhar da nova forma. Teremos de equipá-los com 
os instrumentos necessários: telemóveis, câmaras e 
microfones, programas de videoconferência, etc. e aju-
dá-los, se precisarem, a saber como usá-los eficazmen-
te. 

Os  diferentes  tipos  de  trabalho   voluntário   exigem  
meios diferentes. 

Estamos a fazer um levantamento de necessidades, ca-
so a caso. O princípio básico do rigor na gestão de re-
cursos obriga-nos à frugalidade. Temos de garantir          
boas condições de trabalho gastando o mínimo. 

A segunda adaptação que estamos forçados a fazer é, 
simultaneamente, uma inevitabilidade e um progresso.  

Digitalizar, ao máximo, a nossa "fábrica" de Serviços de 
Apoio para automatizar as atividades repetitivas e para 
melhorar a qualidade, a atualidade, a segurança e a 
disponibilidade da informação necessária ao nosso vo-
luntariado social. 

Desta forma visa-se três em um: a) libertar tempo dos 

voluntários para fazerem o que é mais importante  a 
relação direta com os Associados; b) garantir menos er-
ros ou omissões nos serviços prestados; c) facilitar o 
trabalho à distância dos voluntários levando-lhes a in-
formação que precisam sem os obrigar a vir ao escritó-
rio. 

A terceira adaptação será porventura a mais difícil de 
todas: aumentar a proximidade com os nossos Associa-
dos. 

A Arep é uma grande IPSS nacional com associados es-
palhados por todo o país. A maioria tem, nomeada-
mente por razões de idade, dificuldades em deslocar-       
-se. Se os queremos conhecer, para os servir como é 
devido, temos de ir até eles. 

Isso significa aumentar a capilaridade da Arep. Aumen-
tar o tamanho dos braços das nossas Delegações Locais 
e dos seus núcleos, mantendo simultaneamente con-
sistência e coerência de atuação do Minho ao Algarve. 

Para isso temos de procurar mais voluntários (e, em 
consequência, mais associados) e, paralelamente, pro-
curar parcerias com outras organizações de voluntaria-
do, implantadas regionalmente, que possam e queiram 
trabalhar connosco. 

Só adaptando-nos às mudanças poderemos continuar a 
fazer bem. 

EDITORIAL 

Continuidade num mundo diferente 
PITA DE ABREU 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DIREÇÃO CENTRAL 

CONSELHO FISCAL 

CONSELHO GERAL 

Victor Baptista 
(Presidente) 

João Bichão  
(1.º Secretário) 

Manuel Veiga  
(2.º Secretário) 

António Pita  de Abreu 
(Presidente) 

Eugénio Carvalho  
(Vice-Presidente) 

J. Gomes dos Santos 
(Tesoureiro) 

Arnaldo Cordeiro 
(Vogal) 

Maria dos Anjos Machado 
(Vogal) 

Alice Gaspar  
(Vogal Suplente) 

Carlos Vaz  
(Vogal Suplente) 

J. Figueiredo Soares 
(Presidente) 

António Fonseca  
(Vogal) 

Amélia Novo 
(Vogal) 

Victor Carmo  
(Vogal Suplente) 

António Pita de Abreu 
(Presidente) 

Manuel Martins (ex PDC) 

Orlando Graça Lobo (ex PDC) 

Hugo Assumpção (ex PDC) 

J. Ferreira do Amaral (ex PDC) 

Eugénio Carvalho 

Humberto Amaral 

L. Lucena Ferreira 

Maria dos Anjos Machado 

José Marques (DLP) 

José Lemos (DLC) 

Maria Emília Fernandes (DLL) 

Noel Camoesas (DLS) 

 

Os membros do Conselho Geral 
são eleitos em Assembleia Geral 
de Associados.ou são indigita-
dos por inerência de funções 

Manuel Martins  
(Presidente FAS) 

António Garcia  
(Coordenador GAS) 

Organigrama dos Órgãos Centrais da arep resultante  

das eleições de  30 de dezembro                                       

Órgãos Centrais da arep 

Uma renovação significativa 

Em relação ao Corpos Sociais anteriores, a mesa da As-
sembleia Geral passa a ter dois novos elementos: Vic-
tor Baptista (Presidente) e José Bichão (1.º Secretário). 
Por sua vez, o Conselho Fiscal tem dois novo membros: 
António Fonseca (Vogal), que deixa a Direção, e Victor 
Carmo (Vogal  Suplente).  Quanto  à  Direção,  os  seus 

 

 
 
novos membros são António Pita de Abreu 
(Presidente), Eugénio Carvalho (Vice-Presidente), Ar-
naldo Cordeiro (Vogal) e Carlos Vaz (Vogal Suplente). 

Para os Órgãos Centrais votaram 422 associados, dos 
quais 401 na única lista concorrente (#Nós pelos Ou-
tros) e 21 brancos ou nulos. 
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 DIÁLOGOS COM OS ASSOCIADOS 

Esta será uma nova 

secção do informarep 

destinada a abordar di-

versos temas, e que te-

rá neste tema inaugu-

ral o próprio infor-

marep. Pretende- se, 

através dela, manter 

um diálogo, em tom 

coloquial, com os asso-

ciados que neste espa-

ço encontrarão eco das  

questões que queiram 

fazer-lhe chegar, sem 

prejuízo de duas outras 

secções em que pode-

rão expressar-se: 

“Correio do Associa-

dos” e “Tribuna arep”.  

E sta edição do informarep surge aos 
vossos olhos com várias alterações. 
Uma nova imagem, uma nova estru-

tura, novas secções e temas, novos respon-
sáveis, mais colaboradores.  

Ainda assim, procuraremos, em cada edi-
ção, melhorá-lo continuamente para o que 
esperamos as sugestões e críticas de todos 
que o lêem. Sugestões e críticas que, mes-
mo fazendo doer, desde que justas, são 
condição básica para isso.  

Respeitar-se-ão, no entanto, a identidade 
do informarep e o mérito de todos os que 
o trouxeram até aqui  e já lá vão 14 anos! 
. Também eles se empenharam na sua 
melhoria e continuaremos a contar com a 
sua colaboração. 

O informarep é enviado a todos os cerca 
de cinco mil e quinhentos associados da 
arep e a várias entidades, o que represen-
ta, provavelmente, mais de dez mil leito-
res. Este número, ainda possível de cres-
cer,  e  cada   leitor   são,  por  si  só,  razão 

suficiente para os que nele escrevem  sen-
tirem um misto de motivação e responsa-
bilidade. Motivação, para encontrarem e 
desenvolverem temas interessantes e per-
tinentes, no quadro da comunidade da 
arep; responsabilidade, inerente ao ato de 
escrever, relatar factos, expor ideias e sub-
meter-se ao veredito dos leitores. 

O informarep é um dos rostos mais visíveis 
da arep e um dos seus principais meios de 
comunicação. Percorrendo todo o país a 
cada três meses, em tempos desta reniten-
te e letal pandemia, cremos que o seu pa-
pel ganhou maior relevância, daí também a 
atenção recrudescida que nos merece.  

O informarep é de todos, para todos e é 
assim que deve ser visto e se justifica. 

Estão em curso ainda várias alterações ao 
site da arep (www.arep.pt) e a criação dum 
facebook no sentido de agilizar e tornar 
mais assídua a comunicação e interação 
com os Associados. 

informarep, de todos para todos 
JOSÉ ROGEIRO 

Algumas curiosidades 

sobre as eleições 

C oncorreram às recentes eleições para 
os Órgãos Centrais e Delegações da 

arep, em listas únicas, 54 associados: 14 para 
os Órgãos Centrais (Mesa da Assembleia, 
Conselho Fiscal e Direção), 40 para as Assem-
bleias e Direções Locais das Delegações (10 
por cada). 
No conjunto das listas, 40 dos eleitos são 

homens e 14 mulheres, sendo de realçar que 
a Delegação de Lisboa é maioritariamente 
constituída por associadas (duas na Mesa da 
Assembleia Local e seis na Direção Local). 
Em relação aos anteriores elencos, 35% dos 

seus elementos não se recandidataram, o 
que representa uma renovação significativa 
dos dirigentes da arep agora eleitos. 

A entrega tardia dos votos pelos CTT no do-
mícilio dos associados, aliada à pandemia e à 
grande dispersão geográfica destes, explicam 
o menor número de votos entrados nas ur-
nas, muitos deles fora do prazo estabelecido, 
em relação a anos anteriores. 

Traga um amigo para a arep! 

C onvide-o a juntar-se a nós! As razões que o levaram a si a 
associar-se serão certamente as mesmas pelas quais ele o 

poderá fazer. Fale-lhe disso.  

Solidariedade, ajuda aos mais carentes, convívios, encontros, 
visitas, informação diversificada por diversos canais (informarep 
enviado a todos trimestralmente, site  www.arep.pt , face-
book, com os quais, além de consultá-los, todos poderão intera-
gir), usufruto de protocolos com várias entidades, etc., é o que 
poderão encontrar. E também, principalmente para os que já se 
reformaram, um elo de ligação aos antigos colegas e às respeti-
vas empresas. 

Possivelmente muitos dos que trabalharam ou trabalham na 
EDP e na REN talvez até não conheçam ou conheçam vagamen-
te a arep. É preciso dá-la a conhecer e trazê-los para o seio des-
ta comunidade. Poderão mesmo, se o desejarem, tornar-se vo-
luntários. O futuro mas também o dia a dia da arep dependem 
dos seus associados e voluntários. Tê-los como associados é 
muito importante para a arep.  

A adesão pode ser feita preenchendo e remetendo a ficha de 
inscrição, que segue como encarte a este informarep . 

A arep espera por novos associados. 
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Delegação do Porto 

Décio Sousa Silva (EDP); Fernanda Pereira 
Terezo (EDP); José Carlos Teixeira Freitas 
(EDP); Maria Glória Silva Santos (EDP); 
Natalina Rosa Santos Dolgnar (EDP). 
Delegação de Coimbra 

Estrela Lameira Fonseca Roseiro; Maria 
Conceição Anjos;  Maria Luísa Batista Fer-
reira; Maria Olinda Conceição Curado; 
Maria Rosário Figueiredo Ferreira; Natália 
Abrantes Pais Tavares (todas da EDP Dis-
tribuição). 

Delegação de Lisboa 

Maria Luísa França Gouveia (EDP). 

NOVOS ASSOCIADOS  

É sempre com imensa satisfação que divulga-
mos os nomes dos novos associados que vão 

enriquecendo e dando força à arep. 

 

F 
undada em 1986, a arep 
completa a 18 de junho 35 
anos. Justifica-se, pois, em 
primeiro lugar, uma 

palavra de gratidão aos seus 
fundadores e a todos quantos 
durante estes anos têm com-
tribuído para o trabalho meritório 
que tem vindo a desenvolver. 

Habitualmente, o aniversário da 
arep é assinalado com uma con-
fraternização, sempre em locais 
diferentes e atrativos, na qual 
centenas de associados das suas 
quatro delegações têm oportu-
nidade de se rever, e até conhecer, 
e desfrutar um agradável convívio, 
do que o informarep tem dado 
sempre notícia. 
Todavia, esse convívio, dada a 
pandemia que assola o planeta, 
não foi possível em 2020 e não o 
será também em 2021. Igual-
mente várias atividades da arep 
não escaparam aos efeitos da 
pandemia e todas aquelas de 
natureza cultural e recreativa 
(visitas, viagens, sessões, etc.) têm 
estado suspensas. Foi possível 
manter, felizmente, as ações de 

natureza social (apoio continuado, 
teleassistência, atribuição de 
cartões de compra e apoio médico 
ao isolamento), bem como a 
edição do informarep, elo de 
ligação com e entre todos os 
associados que ganhou, assim, 
uma acrescida importância.  

Esperemos que, este ano ainda, 
esta nuvem negra que paira sobre 
todos nós, ameaçando e roubando 
vidas, impondo distâncias e 
isolamento, e criando desemprego 
e pobreza, jenha passado e esse 
convívio e as atividades normais da 
arep possam regressar. 

Mau grado a situação atual, não 
deixa a arep de ser merecedora de 
parabéns pela passagem do seu 
35.º aniversário. E há duas ma-
neiras de o fazer. 

Mais associados  
e voluntários, um objetivo 
A primeira será a de que os seus 
associados possam contribuir para 
alargar o número destes, convi-
dando ou sugerindo aos antigos e 
atuais trabalhadores da EDP e da 
REN que ainda não o sejam a 
inscreverem-se como seus sócios. 

 A segunda será a de a arep ver 
reforçado o seu número de 
voluntários em áreas para que se 
sintam mais vocacionados. Por 
ocasião das eleições, para além 
dos membros dos seus órgãos 
sociais (54), a arep contava com 30 
voluntários (15 associados, 11 
associadas), números neste mo-
mento já ultrapassados. 

Em ambos os casos as razões para 
o fazerem são imensas, desde 
usufruírem e contribuírem para 
suas atividades e iniciativas, pre-
encherem utilmente os tempos 
livres, receberem e poderem 
colaborar no informarep, etc. 

Basta para tal que se dirijam à 
Direção Central e às Direções 
Locais. 

18 de junho: 35.º aniversário da arep 

A celebração da Solidariedade 

A arep tem como objetivos apoiar 

social e culturalmente os associa-

dos e respetivos cônjuges ou equi-

parados, nos domínios de Solida-

riedade Social, Saúde, Habitação e 

Cultura (artigo 4.º dos Estatutos). 

Foto do almoço de confraternização do 33.º aniversário da 
arep, em 16 de junho de 2019, que teve lugar numa instalação 
hoteleira, perto da barragem da Aguieira, sita na margens do 
rio Mondego, um lugar de grande beleza.  

Esperamos que, depois de uma interrupção de dois anos 
forçada pela covid-19, possamos, proximamente, repetir esta 
confraternização que representa um momento alto na vida da 
arep. 
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Nasci a 9 de setembro de 1949, em 
Sarzedela, Ansião, no seio de uma 
família humilde e numerosa: éramos 
dez filhos   7 raparigas e 3 rapazes 

, tendo o meu irmão mais velho fa-
lecido ainda menino.  

A  minha mãe foi a grande trave 
da casa, visto que o meu pai ce-
do adoeceu, ficando incapacita-

do de cuidar de nós e do nosso susten-
to. Mulher humilde, honesta e persis-
tente, não nos deixando passar fome, 
conseguiu, com a sua serenidade, que 
os filhos fossem pessoas de respeito. 
Dado o clima social e económico da 
época, com uma família numerosa e o 
meu pai incapacitado, a minha infância 
não foi fácil. As dificuldades do pós 2.ª 
Guerra Mundial, nomeadamente a fo-
me, eram a principal característica da 
época e a nossa mãe viu-se obrigada a 
trabalhar no campo para que as neces-
sidades básicas fossem asseguradas. O 
lema político da época “livro-vos da 
guerra, mas não vos livro da fome” es-
pelhava bem o ambiente em que vivi na 
minha infância. Apesar dos tempos difí-
ceis, recordo momentos muito positivos 
e marcantes, como a integração, aos 15 
anos, nos Bombeiros Voluntários de An-
sião, dos quais levei para a vida uma li-
nha orientadora: “dar a vida por uma 
causa, ajudar o outro mesmo sem rece-
ber nada em troca”. 

Aos 18 anos, e com muita dificuldade, 
resolvi acabar o 1.º ciclo do liceu (an-
tigo 2.º ano), em horário noturno, pois, 
durante o dia era obrigatória a minha 
colaboração nos trabalhos agrícolas. 
Nesta altura o meu único irmão, mais 
velho que eu, já se encontrava ausente, 
a iniciar a sua vida profissional, o que 
me deixava sozinho nas lides agrícolas, 
passadas, maioritariamente, ao “dia fo-
ra” (termo popular, que significa traba-
lhar por conta de outrem) com uma 
junta de bois, que, à noite, tinha de re-
colher e só depois ia para o Externato 
António Soares Barbosa, em Ansião, a 2 
km de casa. A deslocação era feita nu-
ma bicicleta, muito antiga, herança do 
meu Pai, muitas vezes debaixo de chuva 
e vento. Esta fase académica foi conclu-
ída com aprovação, em provas escritas 

e orais no Liceu D. João III, hoje Escola 
Secundária José Falcão, em Coimbra. 
Com a obtenção destas habilitações 
académicas, foi possível iniciar uma car-
reira profissional no Serviço de Finan-
ças, em Soure, onde trabalhei de 1969 a 
1970.  

Esta foi interrompida por três anos 
(julho de1970 a julho de 1973) pelo ser-
viço militar obrigatório. Na época, a 
mobilização para o Ultramar era quase 
uma sentença que evitei pelo bom 
aproveitamento no curso de escriturá-
rios no RA4, em Leiria. Nessa altura es-
tava a 50 km de casa, o que me permi-
tiu continuar a apoiar a minha família e 
retomar os estudos, frequentando o 
curso comercial, de três anos, na Escola 
Comercial de Leiria, em regime pós la-
boral, finalizado em 1975, na Escola Co-
mercial Jaime Cortesão, em Coimbra. 
Em 1970, o regresso às Finanças não foi 
possível, pois, sendo o meu vínculo pro-
visório, fui impedido de entrar no con-
curso para este serviço porque ainda 
estava a frequentar o serviço militar. Só 
foi possível vir a concorrer em março de 
1974, com publicação dos resultados no 
Diário do Governo, hoje Diário da Repú-
blica. Nesta altura aconteceu o 25 de 
Abril e passado apenas um mês o con-
curso foi suspenso e, devido ao regres-
so dos retornados do Ultramar, as colo-
cações só começaram a ser efetuadas 
em 1978, quando já estava na EDP, on-
de entrei por concurso externo, em ja-
neiro desse ano. 

Do meu casamento, em 1977, nasceu a 
minha filha, o meu primeiro “Tesouro“ 
pois, o segundo “Tesourinho“, ocorreu 
há poucos dias, com o nascimento do 
meu único netinho.  

Em 1996, com 47 anos, a impulso da mi-
nha filha, já no ensino superior, decidi 
voltar aos estudos, tendo frequentado 
o 10.º, 11.º e 12.º anos, em horário no-
turno, no Instituto de Almalaguês, no 
concelho de Coimbra. Em 1999, já com 
essas habilitações, fui admitido à forma-
ção em solicitadoria, no Instituto Supe-
rior da Maia, em horário pós-laboral, 
com deslocação diária para Maia. Apro-
vado em exame final, obteria a cédula 
profissional em Solicitadoria, em março 
de 2002. Em 2004, frequentei mais um 
ano de formação e obtive a especialida-
de de Solicitador de Execução, o que 
me permitiu ser Solicitador de Execução 
(hoje Agente de Execução), desde abril 
de 2005. Em 2017, aos 69 anos e com a 
sensação de, academicamente, ainda 
não estar completo, matriculei-me no 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Coimbra, onde con-
cluí a Licenciatura em Solicitadoria e 
Administração em janeiro de 2020.  

A minha carreira profissional pode ser 
resumida em dois anos de Serviço nas 
Finanças, cinco na COLSI, empresa sedi-
ada em Coimbra, 26 na EDP e os restan-
tes, até ao presente, como solicitador e 
agente de execução, em Coimbra. Na 
EDP exerci funções no Secretariado da 
Administração, a maior parte dos anos, 
no Gabinete Jurídico, no acompanha-
mento e conservação de barragens e 
controlo das dívidas das autarquias lo-
cais e na EDP Imobiliária. Fiz parte ainda 
de comissões de trabalhadores e dire-
ções do Clube do Pessoal da EDP, na 
Delegação de Coimbra. Associado da 
arep desde a sua formação, acompanho 
as suas atividades e o informarep e não 
me esqueço de indicar o NIF da arep na 
minha declaração anual de IRS.  

Os meus passatempos eram a pesca 
desportiva e o ténis de mesa, que hoje, 
já não pratico dada a falta de tempo, 
pois a minha atividade profissional ocu-
pa-me todo o tempo. Uma palavra 
quanto à pandemia da COVD-19: o 
mundo está a viver momentos muito di-
fíceis, mas acredito que a sabedoria dos 
homens tudo resolverá, TUDO VAI FI-
CAR BEM. 

QUEM SÃO OS NOSSOS ASSOCIADOS 

Uma história da humana e dura luta pela vida 

Manuel Rodrigues Gaspar: “a minha infância não foi fácil”   
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Associada da arep desde 1990 e 
recentemente eleita para os 
Órgãos Sociais da Delegação de 
Setúbal, Maria dos Anjos, 64 anos, 
natural daquela cidade, casada, 
tem um filho, uma filha e uma 
neta, “todos imprescindíveis na sua 
vida”.  

N estes tempos tão difíceis que 
vivemos em que nada é 

permanente, lembro Jack Reed 
quando escreveu: “O mundo 
encerra coisas grandiosas pelas 
quais vale a pena viver e morrer”. 

Iniciei o meu percurso profissional 
numa empresa de contabilidade, 
mas, passados três anos, em março 
de 1982, ingressei na EDP, no 
Órgão Central de Logística. Em 
1985, grávida de sete meses, pedi 
transferência para Setúbal e fui 

colocada no secretariado do 
Departamento de Trabalho do 
Centro de Distribuição de Setúbal. 
Em 1994, fui convidada para 
exercer funções no secretariado do 
Chefe do Centro onde me mantive 

até à passagem à situação de pré-  
-reforma.  

Na juventude participei em 
campanhas de alfabetização fo-
mentadas pelos padres operários 
que então se encontravam em 
Praias do Sado. Muitos dos alunos 
que ensinei eram trabalhadores na 
construção da Central Termo-
elétrica de Setúbal. Na EDP 
participei nas campanhas “Mexa-           
-se pela sua saúde”, “Lisboa 
Verde”, “EDP Solidária” e “Parte 
de Nós”.  

Estar numa esplanada à beira-mar, 
ir à praia, brincar, são coisas 
simples que Setúbal – minha terra 
natal  me oferece e que muito me 
encantam!! 

Gosto de teatro, de cantar, de ler 
poesia… de fruir o silêncio… 

QUEM SÃO OS VOLUNTÁRIOS DA AREP 

Maria dos Anjos Martins Silva Rosa: 

“Nestes tempos difíceis nada é permanente” 

ASSOCIADOS FALECIDOS 

 É com grande pesar, e apresentando condolências da 
arep às famílias e amigos, que damos conhecimento dos 
nomes dos nossos associados que vão abandonando o 

nosso convívio. 

Delegação do Porto 
Adelino Pereira (EDP Distribuição); Alice Albuquerque Carva-
lho (EDP Distribuição); António Fonseca Araújo (EDP Distribui-
ção); António Martins Ferreira (EDP Distribuição); António 
Santos Carneiro (REN); António Santos Reis (EDP Produção); 
António Teixeira Duarte (EDP Produção); David Carvalhosa 
Soares (EDP Distribuição); Fernando Américo Areal Rothes 
(EDP Produção); João Correia Leitão Silva (EDP Produção); 
João Pinto Felgueiras Machado (EDP Produção); Manuel Pinto 
Ferreira (EDP Distribuição); Manuel Vieira Silva (EDP Produ-
ção); Maria Dores Ferreira Soares (REN); Maria Elvira Barbosa 
Proença (EDP Produção); Maria Rosário Rocha Silva (EDP Dis-
tribuição). 

Delegação de Coimbra 
Abílio Gomes Silva (EDP Distribuição); Adelaide Carvalho Reis 
(EDP Distribuição); António Carvalho Martins (EDP Distribui-
ção); António Gomes Silva (EDP Distribuição); António Pereira 
Caetano (EDP Distribuição); António Saraiva Silva (EDP Distri-
buição); Fernando Gonçalves Claro (EDP Distribuição); Joa-
quim Monteiro Jesus (EDP Distribuição); José Carvalho Reis 

(EDP Distribuição); Lucinda Conceição Pimentel Novais (EDP 
Distribuição); Manuel Duarte Rosa Francisco (EDP Distribui-
ção); Mário Jorge Ferreira Mota (EDP Distribuição). 

Delegação de Lisboa 

Alberto Cardoso (EDP Distribuição); Alfredo Gonçalves Pires 
(EDP Distribuição); António Joaquim Arsénio (EDP Distribui-
ção); António Manuel Silva Sebastião (EDP Produção); Braz 
Soares Alves (EDP Produção); Fernando Chagas Gomes (EDP 
Distribuição); Francisco Rego Sousa (EDP Produção); Ilda Bap-
tista Gonçalves (EDP Distribuição); Jacinta Baptista (EDP Dis-
tribuição); José Dias Costa Ferreira (EDP Distribuição); Manuel 
António Patinhas Fadista (EDP Produção); Maria Cesaltina 
Vieira Coelho (EDP Distribuição); Maria Fernanda Ferreira 
Dias (REN); Maria Júlia Coelho Anes (EDP Produção); Placedi-
na Teodósio (EDP Distribuição); Vítor Manuel Rocha Miranda 
(EDP Produção). 

Delegação de Setúbal 
Deolinda Maria S. G. Cardoso (EDP Produção); Joaquim Reve-
rendo Pinho (EDP Distribuição); Manuel Joaquim Miquelino 
(EDP Distribuição); Maria Paula Carreira Cunha (EDP Distribui-
ção); Maria Pessoa Silvestre Praia (EDP Distribuição); Mário 
José Santana (EDP Distribuição); Rosária Maria Batalha Gou-
veia (EDP Distribuição). 
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informarep: Sucintamente, que 
balanço faz dos seus mandatos 
como presidente da Arep? 

Manuel Martins: Desde que as-
sumi funções de direção na 
Arep, primeiro como vice-            
-presidente da equipa liderada 
pelo Engenheiro Graça Lobo e 
nos dez anos seguintes como 
presidente, defini algumas li-
nhas orientadoras da ação da 
Arep, das quais destaco a rigo-
rosa transparência das decisões 
tomadas, a democraticidade da 
vida da associação, a comunica-
ção dos e com os associados, a 
descentralização das atividades 
e o persistente apelo à partici-
pação e intervenção de todos 
na afirmação da Arep como 
grande instituição de solidarie-
dade que é. Dito isto, não farei 
nenhum balanço pessoal dessa 
grande e maravilhosa aventura 
que foi estar à frente da Arep 
todos estes anos. Essa avaliação 
deixo-a para os associados por-
que, sendo consequente com as 

orientações que acima referi, a 
todos foi sempre facultada for-
mação relevante sobre o traba-
lho que se ia realizando. Permi-
to-me apenas referir duas ex-
cepções – porque as julgo con-
sensuais e porque definiram 
uma linha estratégica para a 
Arep que perdura: as alterações 
estatutárias de 2009 que poten-
ciaram a democraticidade inter-
na (assembleias universais, por 
exemplo) e a afirmação da inter-
venção social como primeira 
prioridade.  

Para mim foi um enorme privilé-
gio e guardo com muita grati-
dão a memória, a colaboração e 
a cumplicidade de muitos cole-
gas, dirigentes e voluntários, 
que me acompanharam naquela 
missão. 

i: Quais os momentos dos seus 
mandatos que considera mais 
relevantes e positivos? 

MM: Tivemos desde o início a 
preocupação de definir de for-
ma muito clara as grandes li-
nhas orientadoras que deviam 
enquadrar a nossa ação, respei-
tando, claro está, a missão esta-
belecida nos estatutos. Os pro-
gramas anuais, submetidos 
sempre à apreciação e validação 
dos associados, incluíam iniciati-
vas que concretizavam, em nos-
so entender de forma consisten-
te, as referidas orientações.             

ENTREVISTA 

Manuel Martins, dez anos como Presidente da arep, três como Vice-Presidente: 

Estar à frente da arep foi uma grande  

e maravilhosa aventura 

Manuel Martins foi durante 10 anos o Presidente da Direção 

da arep (2001-2020), tendo sido antes seu Vice-Presidente 

durante três anos (2008-2010) quando  o presidente era Gra-

ça Lobo. Exerceu os seus cargos com grande dedicação e com-

petência e, nesta funções, que prestigiou, acumulou um capi-

tal de conhecimentos e experiência sem dúvida único, com 

que a arep, embora noutra situação (agora como Presidente 

do FAS), continua a contar. Criado em 2007, na presidência de 

Graça Lobo, o informarep, sempre lhe mereceu grande aten-

ção e  estará sempre aberto à sua colaboração.  

”Afirmação da intervenção 
social como primeira 
prioridade” 

Entre as iniciativas de que a 
Arep se pode orgulhar, 
além da democraticidade e 
da afirmação da prioridade 
da área social, estão 
seguramente a criação do 
Fundo de Apoio Social e a 
sua sustentabilidade 
patrimonial” 
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E no desenvolvimento dessas 
iniciativas, numa perspectiva de 
continuidade, fomos registando 
maior ou menor sucesso, poten-
ciando as frentes de trabalho 
que corriam bem e corrigindo 
ou reavaliando as outras. Acre-
dito que, de entre aquelas de 
que a Arep se pode orgulhar, 
além da democraticidade e da 
afirmação da prioridade da área 
social que referi anteriormente, 
estão seguramente a criação do 
Fundo de Apoio Social e a sua 
sustentabilidade patrimonial, 
em linha com as responsabilida-
des futuras, a comunicação com 
os associados, mantendo inin-
terrupta a publicação do infor-
marep, e o voluntariado en-
quanto recurso exclusivo para 
assegurar o funcionamento da 
Arep a todos os níveis.   

i: No sentido contrário, quais as 
principais dificuldades com que 
se deparou? 

MM: É claro que, no decurso de 
um tão longo período em fun-
ções, seria inevitável a ocorrên-
cia de frequentes dificuldades. 
Mas isso é o normal em qual-
quer organização e considero 
mesmo que, na maior parte dos 
casos, essas dificuldades foram 
superadas e constituíram um 

tónico para inovar e potenciar a 
motivação das equipas. Todavia, 
não escondo que algumas situa-
ções difíceis houve que, apesar 
de toda a nossa determinação 
em as superar, se mantiveram 
de forma resiliente até hoje. 
Enquadraria estas últimas em 
três domínios: uma persistente 
insatisfação, diria quase angús-
tia, de não podermos fazer mais 
e melhor, por estarmos limita-
dos pela assumida condição de 
voluntários e até, por vezes, pe-
la escassez de competências 
técnicas adequadas; as crescen-
tes dificuldades de acesso a al-
guns serviços das nossas duas 
empresas, não porque se tenha 
verificado qualquer alteração na 
política de apoio institucional à 
Arep, mas antes pela evidente 
incompreensão (ou ignorância) 
dos responsáveis desses servi-
ços; e a insuficiente resposta à 
política de descentralização das 
atividades, apesar da criação 
dos Núcleos e de algumas inicia-
tivas das Delegações.  

Por último, e apesar de se tratar 
de episódio pontual, não posso 
deixar de me referir à mudança 
de instalações da sede para a 
Avenida Defensores de Chaves. 
Foi um processo desgastante 
que se prolongou por cerca de 

10 meses e que pôs em evidên-
cia uma lamentável descoorde-
nação dos serviços da EDP dire-
tamente envolvidos. A simulta-
neidade do processo com o 
cumprimento de algumas obri-
gações institucionais – Assem-
bleias Gerais de novembro e 
dezembro de 2020 – e a conti-
nuidade de algumas funções 
inadiáveis só foram possíveis 
graças à grande determinação e 
capacidade de superação de al-
guns voluntários.  

i: Quais as principais necessida-
de da Arep que identifica? 

MM: As questões que enumerei 
anteriormente são só por si elu-
cidativas quanto à necessidade 
de lhes dar a devida atenção. 
Por exemplo, quanto à primeira 
questão que explicitei, diria que 
há que encontrar voluntários 
com o perfil adequado face aos 
programas e iniciativas que se 
pretenda implementar. A nossa 
ambição estará sempre condi-
cionada pela nossa capacidade 
de mobilização. 

“O índice de associativida-
de é ainda muito modesto” 

“Há que encontrar voluntá-
rios com o perfil adequado 
face aos programas e inicia-
tivas que se pretenda im-
plementar” 

“Seria bom que esse 
reconhecimento [da Arep] 
se plasmasse também ao 
nível das estruturas 
organizativas intermédias 
da EDP e da REN” 

 

Reunião de trabalho ainda nas instalações da Rua Barata Salgueiro 
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Em termos mais concretos e 
imediatos, permito-me referir a 
necessidade de se garantir a ur-
gente operacionalidade das ins-
talações da sede e a continuida-
de de algumas frentes de traba-
lho vitais para a vida da Arep: a 
implementação da nova Base de 
Dados, a reorganização de todo 
o sistema informático (objetivo 
que se arrasta há anos) e a rea-
preciação do site na perspectiva 
de que corresponda de facto a 
uma ferramenta apelativa, dinâ-
mica e sem os constrangimen-
tos que se lhe reconhecem atu-
almente. 

Num âmbito mais estrutural, 
lembraria o que se está a passar 
na evolução do número de asso-
ciados: depois de 15 anos a su-
bir sustentadamente (desde 
2004), verificou-se uma inver-
são da tendência a partir de 
2018. Morrem em média, anual-
mente, cerca de 200 associados 
e as iniciativas desencadeadas 
em 2018 e 2019 não se têm 
mostrado suficientes para col-
matar essas saídas. Pois bem, 
também aqui entendo que há 
necessidade de encontrar rapi-
damente novas iniciativas, até 
porque sabemos que o índice de 
associatividade é ainda muito 
modesto. 

i: Como vê o futuro da Arep           
a curto e médio prazo? 

MM: Conheço bem todos os 
membros da nova liderança. 
Não tenho dúvidas de que conti-
nuarão a afirmar a Arep como 
uma grande IPSS de referência a 
nível nacional e focada priorita-

riamente na ação social. Acredi-
to também que há agora melho-
res condições para incrementar 
o reconhecimento do papel da 
associação, enquanto veículo de 
afirmação da dimensão social da 
EDP e da REN. Em boa verdade 
esse reconhecimento não tem 
faltado a nível institucional – e 
aí está para o comprovar a sus-
tentabilidade dos apoios que as 
duas empresas têm concedido – 
mas seria bom que esse reco-
nhecimento se plasmasse tam-
bém ao nível das estruturas or-
ganizativas intermédias. 

I: Que mensagem quer deixar 
aos associados da Arep em par-
ticular e aos trabalhadores re-
formados ou no ativo que ain-
da o não são? 

MM: Plagiando e adaptando 
uma expressão muito querida 
do novo Presidente, diria: é 
bom ser da Arep!  

Somos uma associação consoli-
dada, reconhecida, respeitada e 

com um historial bonito que fa-
rá este ano 35 anos de existên-
cia. Por mim, já o disse, senti-              
-me um privilegiado por ter es-
tado na sua liderança todos es-
tes anos e julgo que todos nós, 
associados, temos razões – per-
doe-se-me a imodéstia – para 
sentir orgulho em pertencer a 
esta comunidade. 

Aos associados lembrarei que a 
sua condição lhes impõe o de-
ver de contribuir para o engran-
decimento da Arep. Cada um 
encontrará a sua forma própria 
de o fazer, mas no geral já será 
positivo se participarem e 
acompanharem, com espírito 
crítico, a vida da associação. Aos 
colegas que ainda não são asso-
ciados faço o desafio de se jun-
tarem a nós. Estar na Arep é 
uma boa maneira de exercer-
mos a nossa condição de cida-
dãos solidários e de olhar para o 
outro, neste caso alguém com 
quem temos a afinidade de ter 
partilhado uma história empre-
sarial comum. Estar para ajudar, 
sem prejuízo de sermos apoia-
dos, se necessário. 

(Titulo e destaques da responsabili-
dade do informarep)        

“Temos razões – perdoe-se-         
-me a imodéstia – para sentir 
orgulho em pertencer a esta 
comunidade” 

 

Almoço de voluntários, em Lisboa 

“Estar na Arep é uma boa 
maneira de exercermos a 
nossa condição de cidadãos 
solidários”  
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A té ao fim do 4.º trimestre de 

2020, a arep apoiou 177 as-

sociados nas várias iniciativas so-

ciais, representando um encargo 

financeiro global de 176 747 eu-

ros. Este valor traduz um aumen-

to de 22% face a igual período do 

ano anterior. 

Apoio Continuado 

É importante referir que o “Apoio 

Continuado” (1.º quadro ao lado)  

 o mais importante dos apoios 

concedidos pela arep  represen-

tou cerca de 80% de todo o apoio 

concedido. Lembramos que este 

é um apoio de que os associados 

beneficiam enquanto se verifica-

rem as condições que justificaram 

a sua atribuição. 

Atribuição de Cartões  
de Compra  

“Estamos Presentes”, uma inicia-
tiva associada ao aniversário da 
arep, e ”Sorriso Solidário”, pelo 
Natal, consistiram principalmente 
na atribuição de cartões de com-
pra. O Fundo de Apoio Social – 
FAS, aprovou a atribuição de Car-
tões de Compras, por altura do 
34.º aniversário da arep, a 61 as-
sociados, e, por altura do Natal, a 
55 associados com valores que 
oscilam entre um mínimo de 160 

euros e um máximo de 350 euros, 
dependendo da situação de cada 
um,  totalizando  uma  despesa de 

AÇÃO SOCIAL  

Os números     

finais de um 

ano difícil 

Apoio Continuado  2020 

Delegações 
Associados 
apoiados  

Encargo Total (€) 

Porto 40  88 336 

Coimbra 15  31 215 

Lisboa 6  14 118 

Setúbal 2 4 540 

Total 138 209 63 

Telefonemas de conforto  2020 

Delegações 
Associados 
apoiados 

N.º  
de telefonemas 

Porto   22 111 

Coimbra   17 172 

Lisboa 98 510 

Setúbal      5   39 

Total 142 832 

Teleassistência  2020 

Delegações Associados apoiados*  

Porto   4  

Coimbra    5  

Lisboa 22  

Setúbal    5  

Total 36  

* Um dos serviços, no Porto, e oito, em Lis-
boa, foram adquiridos pelos Associados 

 

 

Serviço de Apoio Social AREP 

 

Cartões de Compras   2020 

Delegações Cartões atribuídos* Encargo Total (€) 

Porto 39 10 886 

Coimbra 27    7 059 

Lisboa 38     8 141 

Setúbal 12      2 595 

Total 116 28 681 

Os cartões foram atribuídos em dois momentos: junho  
e dezembro 
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FAS  Donativos e Contributos  2020 

Donativos Valor (€) 

Anónimo 170 

Delegação de Lisboa 192 

Fernando Rodrigues   40 

Otília Primo   40 

 Zulmira Afonso   70 

Total 512 

Contributos Valor (€) 

Transferências da AREP 300 000 

Total 300 000 

Total Donativos e Contributos 300 512 

O apelo para reforçar o FAS (Fundo de Apoio Social) 
continua a ser correspondido. A arep agradece a 
generosidade dos seus associados e amigos. Se 
pretender fazer um donativo, contacte a arep ou 
faça-o através do NIB 0035 0259 0000 4869 4303 1. 

28 970 euros, nos termos do 3.º quadro da 
página anterior  

O balanço do Fundo de Apoio Social (último 

quadro) apresenta uma solidez financeira que 

permite encarar com razoável tranquilidade 

as responsabilidades futuras que têm vindo a 

ser assumidas pela arep. Todavia, estas res-

ponsabilidades cresceram significativamente 

em 2020, no que respeita ao “Apoio Conti-

nuado”, aconselhando a que prudentemente 

se prossiga com o reforço do património do 

Fundo, à medida que os excedentes da gestão 

o permitam. 

Arep e Nextart estabelecem protocolo 

Apoio Médico ao Isolamento   2020 

Delegações Associados apoiados  

Porto 20  

Coimbra 15  

Lisboa 36  

Setúbal 7  

Total 78  

FAS  Despesas  2020 

Serviços Prestados Valor (€) 

Apoio continuado 138 209 

Cartões de Compras  28 681 

Teleassistência  4 829 

Apoio Médico Isolamento  4 729 

Total  176 448 

 

G ostaria de desenvolver os seus conhecimen-
tos e aptidões em Pintura, Desenho, Escultu-

ra, Ilustração, História da Arte, Pedagogia da Arte 
e Escrita Criativa? 
A arep estabeleceu recentemente um protocolo 
com a Nextart que permite aos nossos associados 
usufruir de: 
 Isenção da Taxa de Inscrição nos Cursos de Pri-

mavera, a decorrer de abril a junho de 2021 
(preços entre os 25 € e os 60 €, consoante a 
duração do curso). 

 Desconto de 10 € nos Cursos de Verão, a decor-
rer de julho a setembro de 2021 (preços entre 
80 € e 90 €). 

 Isenção da Taxa de Inscrição nos Cursos do Ano 
Letivo 2021/22, a iniciar em outubro de 2021 
(entre os 30 € e os 95 €, consoante a duração 
do curso). 

O Nextart é um Centro de Formação Artística cer-
tificado pela Direção Geral do Emprego e das Rela-
ções de Trabalho e tem como missão proporcionar 
formação especializada nas áreas das Artes Plásti-
cas e da Escrita Criativa. 
Mais informações: nextart@nextart.pt, Telefone: 
935 421 215 e www.nextart.pt 
Rua da Vitória, n.º 73, 2.º andar, 1100-618 Lisboa 

 

FAS  Fundo de Apoio Social 

mailto:nextart@nextart.pt
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Sé de Lisboa (foto de Gilberto Real) 

Vista parcial do Porto  (foto de José Rogeiro) 

AS NOSSAS DELEGAÇÕES 

A 
s atividades das Delegações e Núcleos da arep  são, para o informarep, de fundamental 

importância. Além disso, a sua colaboração é um elo de ligação essencial desta vasta co-

munidade que se estende por todo o país, consubstanciada na arep. Mau grado a pande-

mia, que força à suspensão de muitas atividades normalmente desenvolvidas, contamos, 

até serem retomadas e noticiadas, que surjam novos temas que enriqueçam a sua presença  

no informarep. 

Sé de Coimbra 

Setúbal. Igreja e Convento de Jesus (foto enviada pela 
Delegação) 
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DELEGAÇÃO DO PORTO 

Os mesmos Presidentes  Direção e da Mesa da Assembleia 

e oito estreantes para o mandato de 2021/2024 

E m relação ao elenco an-
terior, regista-se, na De-

legação do Porto, a entrada 
de oito elementos novos  
dois na Mesa da Assembleia 

e seis na Direção , manten-
do-se nesta, da equipa ante-
rior, apenas o presidente 
José João Marques. 

Votaram nestas eleições 102 
associados, 100 na lista úni-
ca concorrente, registando-           
-se um voto nulo e um em 
branco. 

Entretanto, relativamente aos 
núcleos desta Delegação adian-
tam-se, por agora, breves infor-
mações: 

Núcleo  de Braga: mantém algu- 
ma atividade através do colega Armindo Coutinho. A Delegação irá pro-
ceder brevemente à recondução dos seus dois elementos atuais e dili-
genciar ainda para reforçá-lo com um terceiro elemento. 

Núcleo de Vila Real: encontra-se atualmente desativado, pois o anterior 
Delegado, por questões que se prendem com a sua atividade profissional 
na EDP, solicitou escusa, estando em curso vários contactos com asso-
ciados naquela cidade tendo em vista encontrar uma nova equipa. 

Núcleo de Aveiro: também se encontra desativado após a conclusão do 
mandato, no final de 2020, dos seus elementos. Estão em curso, entre-
tanto, diligências, junto de um associado, no sentido de constituir uma 
equipa para a sua reativação . 

Obviamente a esta situação não é alheia a pandemia que retirou condi-
ções a que muitas atividades previstas pudessem ter lugar, bem como a 
necessidade de atualizar as normas que regem o funcionamento dos nú-
cleos.  Na próxima  edição do   informarep,  teremos,  certamente,  novas  

informações sobre a 
Delegação e os seus 
Núcleos. 

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL DIREÇÃO LOCAL 

Joaquim Figueiredo 
(Presidente) 

Albino Lopes Cunha  
(1.º Secretário) 

Álvaro G. Teixeira  
(2.º Secretário) 

José João Marques 
(Presidente) 

Mário Ferraz Moura  
(Vice-Presidente) 

João Maria Carrapatoso 
(Tesoureiro) 

António Silvério Rocha
(Secretário) 

Ana Mesquita Sousa 
(Vogal) 

Alfredo Vieira da Silva 
(Vogal Suplente) 

Manuel Barroso Pereira 
(Vogal Suplente) 

Contactos 
DELEGAÇÃO DO PORTO 
Rua de Camões, 277  
4000-145  PORTO  
Tel. 220 011 072  
arepporto@sapo.pt  
Dias úteis: 14:00-17:00 h  
NÚCLEO DE AVEIRO  
Rua Eng.º Von Haffe, 24  
3800-176 AVEIRO  
Maria do Céu: 937 900 379  

 
NÚCLEO DE BRAGA  
Rua Araújo Carandá, 84 – Lj. 11 
4715-005 BRAGA  
Armindo Coutinho: 916 234 376 
Carlos Anahory: 936 265 383  
NÚCLEO DE VILA REAL  
Av. Rainha Santa Isabel, s/n  
5000-434 VILA REAL  
Tel. 259 006 216  

Apoio Social da Delegação  

no 4.º trimestre  2020 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 40 88 336 

Médico ao domicílio 16    1 240 

Teleassistência   3      538 

Cartões  de compra 22 10 780 

Telefonemas 

de conforto 
22 - 

Total 103 100 894 
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D ecorreu no dia 13 de 
janeiro o ato de pos-

se dos Corpos Sociais da 
nossa Delegação. 

Foi uma cerimónia reduzida à 
expressão mais simples devido 
aos constrangimentos a que 
todos estamos sujeitos, em 
cumprimento das regras esta-
belecidas pela Direção Geral 
de Saúde. Os elementos elei-
tos foram aparecendo desfasa-
damente, assinaram, sob com-
promisso de honra, o Livro de 
Atas para o efeito e dispersa-
ram de  seguida. 

Na oportunidade, todos reafirmaram 
uma vez mais o seu compromisso de tudo fazer para bem da AREP que é 
de todos nós. 

Não houve sequer hipótese para fazer, como seria protocolar, uma foto-
grafia para a posteridade. 

Nas eleições para a Delegação de Coimbra registaram-se os seguintes 
resultados: votantes, 131; a favor, 110; contra, 1; brancos e nulos, 20. 

 

Contactos 
DELEGAÇÃO DE COIMBRA 
Av. Cónego Urbano Duarte, 100 
3030 - 215 COIMBRA  
Tel. 239 001 955  
arepcoimbra@gmail.com  
Dias úteis: 10:00-12:00 h  
NÚCLEO DE SEIA  
Largo António Marques da Silva 
6270-490 SEIA  
Isabel Tomé: 917 971 414  
Humberto Gonçalves:  
934 113 943  
NÚCLEO DE VISEU  
Rua de Santa Isabel – Repeses  
3500-726 VISEU  
José Casimiro: 917 578 937  
José Luís Martins Pinto:  
919 029 830 
NÚCLEO DA LOUSÃ  
Av. Duarte Pacheco  
3200-239 Lousã  
João Manuel Coelho: 933 400 
333 João Barreto Santos:  
916 718 711, Egídio Seco Baptis-
ta: 968 264 530  
NÚCLEO DE LEIRIA (em ativação) 

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL DIREÇÃO LOCAL 

António Almeida Roseiro 

(Presidente) 

Manuel J. Santos Galvão 

(1.º Secretário) 

Maria Branca Borges  

(2.º Secretário) 

José Rosendo de Lemos 

(Presidente) 

Victor M. Simões Lopes 

(Vice-Presidente) 

Carlos Fernandes Farinha 

(Secretário) 

António Seguro Canas 

(Tesoureiro) 

João Rodrigues Coelho  

(Vogal) 

Fernando Carvalho  

(Vogal Suplente) 

Fernando Silva Carvalho 

(Vogal Suplente) 

DELEGAÇÃO DE COIMBRA 

Uma equipa amplamente renovada para o quadriénio 

Apoio Social da Delegação  

no 4.º trimestre - 2020 

Apoio Social 

Secretaria 

Associados apoiados 
Encargos 

(€) 

Lares/Apoio  
domiciliário 

15 31 215 

Médico ao  
domicílio 

10    775 

Teleassistência    5    896 

Cartões   
de compra 

  14  7 130 

Telefonemas 

de conforto 
 7   

Total  61  40 016 

Sala de reuniões 
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C aso inédito, mas signifi-
cativo e também auspi-

cioso, no conjunto dos 10 
eleitos para a Delegação de 
Lisboa, oito são mulheres, 
incluindo a Presidente da 
Direção. Estão assim criadas 
muitas e positivas expetati-
vas quanto à sua ação. 

A tomada de posse dos mem-
bros eleitos teve lugar a 20 
de janeiro, tendo o Presiden-
te da Assembleia Local ces-
sante, Dr. José Jorge Teixeira 
Leitão, expressado a sua gra-
tidão pela colaboração que 
recebeu de todos ao longo 
dos anos em que esteve na-

quele cargo. Dirigindo-se a 
todos os eleitos, desejou-lhes 
votos de um bom trabalho 
nesta fase difícil que o país 
atravessa, também com refle-
xos nas atividades da arep. 

Os novos Órgãos Sociais ex-
pressaram a todos os Associa-
dos vontade de concretiza-
rem, com empenho, a missão 
para que foram eleitos. 

Votaram para os órgãos soci-
ais da Delegação 139 associa-
dos, tendo todos eles votado 
na lista concorrente. 
 

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL DIREÇÃO LOCAL 

José Escada da Costa

(Presidente) 

Vitória  Morais Lopes  
(1.º Secretário) 

Maria Joaquina  Oliveira 
(2.º Secretário) 

Maria Emília de Jesus Fer-
nandes (Presidente) 

Ana Maria Marques  
Ferreira (Vice-Presidente) 

Maria Lurdes Jales Ferreira 
(Tesoureira) 

Rosa Maria Fernandes  
Domingos (Secretária) 

Carlos Manuel Piteira 
(Vogal Efetivo) 

Alda Maria Godinho S. 
Carvalho (Vogal Suplente) 

Maria Elisete F. Gonçalves 
(Vogal Suplente) 

Maria Emília Fernandes 
(Presidente) 

A hora das Mulheres... e expetativas redobradas 

DELEGAÇÃO DE LISBOA 

DIREÇÃO LOCAL 

Ana Maria Ferreira 
(Vice-Presidente) 

Maria Lurdes Ferreira 
(Tesoureira) 

Rosa Maria Domingos 
(Secretária) 

Carlos Manuel Piteira 
(Vogal) 

Alda Maria Carvalho 
(Vogal Suplente) 

Maria Elisete Gonçalves 
(Vogal Suplente) 

Contactos 
DELEGAÇÃO DE LISBOA  
Av. Defensores de Chaves, 52 A –  
S/L 1000-120 LISBOA  
Tel. 210 017 467 | 210 017 473 
arep.dll@gmail.com  
2.ª a 5.ª feira: 10:00-12:00 h e 14:30
-17:00 h   
6.ª feira: encerrado 
NÚCLEO DE NISA/PORTALEGRE  
José Manuel Mão de Ferro:  
966 467 551  

Apoio Social da Delegação  

no 4.º trimestre  2020 

Associados apoiados 
Encargos 

(€) 

Lares/Apoio  
domiciliário 

  6 14 118 

Médico ao  
domicílio 

 29   2 248 

Teleassistência  14   2 509 

Cartões   
de compra 

 19   8 440 

Telefonemas 

de conforto 
 100  - 

Total  168 27 315 
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N o dia 13 de janeiro de 
2021, nas instalações 

da Delegação de Setúbal da 
arep, sita na Rua do Miran-
te n.º 23, em Setúbal, reali-
zou-se a sessão de tomada 
de posse dos Órgãos So-
ciais da Delegação de Setú-
bal da Associação de Soli-
dariedade Social dos Traba-
lhadores e Reformados da 
EDP e da REN, para o qua-
driénio 2021/2024.  

O quadro pandémico que 
atravessamos, não permitiu 
que a cerimónia fosse tão 
participada como era habi-
tual. Contudo, esta circuns-
tância não lhe retirou signifi-
cado.  

Na sua intervenção, o agora empossado Presidente da Direção, come-
çou por reconhecer e agradecer o esforço, a dedicação e o trabalho 
desenvolvido pelos elementos dos Órgãos Sociais que então cessaram 
funções. Agradeceu ainda  disponibilidade dos que agora souberam 
dizer presente, particularmente numa época em que todos nós temos 
preocupações acrescidas com o quadro de pandemia em que                     
vivemos. 

Aproveitou também para relembrar os objetivos que esta renovada 
equipa tem pela frente e que passam por dar continuidade e cimentar 
o trabalho já realizado e aproveitar a ocasião para relançar o contri-
buto da Delegação de Setúbal, renovando a ambição de fazer mais e 
melhor pelos  associados, contando com as novas ideias trazidas pelos 
elementos que assumem agora funções diretivas. 

Em relação ao elenco anterior, regista-se a entrada de cinco elemen-
tos novos, um para a Me-
sa da Assembleia (Au-
gusto Manuel Gonçalves) 
e quatro para a Direção 
(Maria dos Anjos Rosa, Di-
nis Lola da Silva Rosa, An-
tónio Carlos Antunes e Jai-
me Fernando Santana). O 
Presidente eleito, Noel Di-
amantino Ribeiro Camoe-
sas exercia, na Direção an-
terior, o cargo de Vice-
Presidente. 

Votaram 98 associados, 
90 na lista única concor-
rente, um voto nulo e sete  
em branco. 

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL 

Novos órgãos sociais para enfrentar 2021/2024  

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL DIREÇÃO LOCAL 

Fernando Manuel Mateus 

Calado (Presidente) 

Francisco Raminhos Pereira 
(1.º Secretário) 

Augusto Gonçalves  
(2.º Secretário) 

Noel Ribeiro Camoesas 
(Presidente) 

Fernando Raminhos Pereira 
(Vice-Presidente) 

Carlos Cordeiro Véstias 
(Tesoureiro) 

Maria dos Anjos Rosa 
(Secretária) 

Dinis Lola da Silva Rosa 
(Vogal) 

António Carlos L. Antunes  
(Vogal Suplente) 

Jaima Fernando Santana 
(Vogal Suplente) 

Contactos 
DELEGAÇÃO DE SETÚBAL  
Rua do Mirante, 23  
2910-609 SETÚBAL  
Tel. 265 404 687  
 Telemóvel 933 904 909 
arep.setubal@arep.cpt 
2.ª, 4.ª e 5.ª feira: 14:30- 17:00 h  

NÚCLEO DE SINES  
Rua António Lopes da Silva, 12  
7520-131 SINES  
Egídio Araújo Fernandes:  
266 973 143  

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL 

Fernando Mateus Calado 

(Presidente) 

Apoio Social da Delegação  

no 4.º trimestre  2020 

Associados apoiados 
Encargos 

(€) 

Lares/Apoio  
domiciliário 

  2 4 540 

Médico ao  
domicílio 

  6   466 

Teleassistência   5   896 

Cartões   
de compra 

  6 2 620 

Telefonemas 

de conforto 
  5 - 

Total 24 8 522 
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A Igreja e o Convento de 
Jesus formam o mais anti-
go e monumental conjun-
to arquitetónico conserva-
do em Setúbal. A constru-
ção do monumento ini-
ciou-se em 1489 e foi fina-
lizada em 1496. sendo di-
rigida por Mestre Boitaca. 
Foi o Convento de Jesus, 
de freiras franciscanas, 
fundado pela ama do rei 
D. Manuel I, Justa Rodri-
gues Pereira.  

o bra de grande vi-
gor, anunciadora 
de soluções que 

o Manuelino irá depois 
desenvolver, e trabalho 
primeiro de Boitaca, o 
mestre estrangeiro que 
nesta Igreja iniciou um 
percurso que lhe permiti-
rá subir, através de enco-
mendas sucessivas de D. 
Manuel, os degraus da hi-
erarquia social, até chegar 
a cavaleiro da casa de el-    
-rei. 

A solução encontrada pa-
ra os suportes da abóbada 
das naves, é também ela 
extremamente original. 
Obrigado a organizar, de 
forma diferente, um espa-
ço preconcebido para uma 
única nave com cobertura 
mais leve de madeira. Boi-
taca lançou seis colunas 
formadas cada uma delas 
por três fustres que se en-
rolam uns nos outros num 
espiralado em ascensão 
frenética que quase as de-
sequilibra  

Já quanto aos materiais 
utilizados pode dizer-se 
que em nenhuma outra 
construção Portuguesa, a 

brecha da Arrábida foi 
aplicada de forma tão 
exaustiva no tratamento 
de formas arquitetónicas. 
A sua cor e textura parti-
culares dramatizam, ainda 
mais, a Igreja de Jesus 
através do contraste com 
a cantaria de calcário ou a 
alvenaria. 

Os azulejos vieram em 
épocas e origens diferen-
tes, os Hispano-Árabes da 
Cripta, do sec. XVI, ao en-
xaguteado [enxadrezado]
em azul e branco da Cape-
la Mor colocados em 
1614, até aos figurativos 
da Nave, dispostos em 
1718, todos introduzem 
neste espaço a vibração 
do seu brilho colorido. A 
qualidade e a magnificên-
cia do grande retábulo 
que ocupa a parede de 
fundo da capela-mor po-
dem ainda ser confirma-
das, observando os qua-
dros que o compunham, 
expostos no Museu da Ci-
dade. 

A Igreja do Convento de 
Jesus, considerada uma 
joia da arquitetura portu-
guesa, ensaia as especifici-
dades da arquitetura ma-
nuelina que se lhe segui-
ria, particularmente no 
Mosteiro dos Jerónimos, 
em Lisboa. 

Fotos (por esta ordem): 
Claustros do Convento 
Interior da Igreja 
Altar mor da –igreja de Jeusu 
Sala do Coro Alto 
Sala do Capítulo 

Igreja e Convento de Jesus,  
em Setúbal: uma joia  

da arquitetura portuguesa 

Seleção de Noel Camoesas, a 
partir dos livros Setúbal e                                                                                                                                              
A Igreja de Jesus de Setúbal, 
do Prof. José Custódio Vieira 
da Silva. 
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C 
om o tempo, sem deixar 

de ser omnívoro, fui-me 

tornando seletivo. A lei-

tura é como a comida. 

Com a idade e as “viagens” vai-se 

apurando o gosto. Fui-me dedican-

do mais a certos géneros: roman-

ce, poesia, história, e numa dada 

fase ficção científica. Foi nessa al-

tura, aí pelo fim dos anos 60, que li 

o Fahrenheit 451 (o n.º 33 da Cole-

ção Argo-

nauta), 

onde che-

guei se-

guindo o 

rasto do 

autor, Ray 

Bradbury, 

de quem 

tinha co-

meçado por ler as Crónicas Mar-

cianas e o Homem Ilustrado. O en-

redo não é simples porque tem vá-

rias “camadas” e os ingredientes tí-

picos da science fiction, mas no es-

sencial pode contar-se assim: nu-

ma sociedade do futuro, que se de-

sejava excelente e organizada, a fe-

licidade era obrigatória para todos. 

O governo, na sua ânsia de garantir 

o bem comum, tinha feito uma lei 

que proibia os livros porque os 

considerava a fonte de todos os 

perigos. Os bons cidadãos tinham o 

dever de entregar os que possuís-

sem e de denunciar quem não o fi-

zesse. Os bombeiros, guardiões da 

ordem social, tinham uma única 

função: queimar os livros. Parênte-

sis, Fahrenheit 451 é uma medida 

de temperatura que equivale a cer-

ca de 233º centigrados, a tempera-

tura a que arde o papel impresso, 

fecha o parêntesis. Os resistentes 

amantes da leitura organizaram-se 

clandestinamente e conceberam 

uma forma de resistir guardando 

os livros que amavam onde os 

bombeiros não os pudessem des-

cobrir. Esconderam-nos nas suas 

próprias memórias, decorando-os 

palavra a palavra. E quando al-

guém queria ler algumas páginas, 

um capítulo ou mesmo a obra com-

pleta, ia ter com aquele que a tinha 

memorizado e este com a sua pró-

pria voz reproduzia-a. E assim os 

perpetuavam até ao dia em que o 

sistema mudasse e pudesse haver 

livros de novo. Só muito mais tar-

de, ao relê-lo depois de ver o filme 

de François Truffaut (há em DVD), 

entendi que, para alem de tudo, o 

Fahrenheit 451 era um livro sobre 

livros. 

E aqui chegamos à razão porque 

estou agora a escrever este texto. 

Neste momento tenho à cabeceira 

o belíssimo O infinito num junco”. 

Excelentis-

simamente 

escrito. De 

leitura flui-

da e praze-

rosa. Inspi-

rador. A 

ideia inicial 

da autora, 

Marta Val-

lejo, terá sido escrever um ensaio 

sobre a história do livro ao longo 

dos tempos, desde as placas de ar-

gila, passando pelo papiro, o per-

gaminho, o papel até ao e-book. De 

facto, ela fá-lo. Mas faz contando a 

história do mundo e de algumas 

pessoas e circunstâncias, conheci-

das ou menos conhecidas, que fo-

ram importantes. Desde Alexan-

dre, o Grande, até ao desconheci-

do que inventou o alfabeto grego 

(de onde deriva diretamente o nos-

so). Uma obra-prima, disse dele 

Vargas Llosa. E ele, Prémio Nobel 

da literatura, sabe do que fala.  

Leiam-no. E se quiserem conhecer 

mais livros sobre livros aconselho-  

-vos a procurarem O último livro 

de Zoran Zivkovic, O nome da rosa 

de Umberto Eco, A sombra do ven-

to de Carlos Ruiz Zafon, No bosque 

do espelho de Alberto Manguel. 

Disfarçados de policiais ou de ro-

mance histórico eles têm um ou 

mais livros como personagens prin-

cipais. 

Como dizia Umberto Eco “O livro é 

como a colher, o martelo, a roda 

ou a tesoura. Depois de inventa-

dos, não se consegue fazer nada 

melhor. Não se consegue fazer 

uma colher que seja melhor que 

uma colher”. 

 

Livros sobre livros 
António Pita de Abreu 

LUGAR À ARTE 

 

Os meus filhos chamam-me book eater, devorador de livros. Acho que 

têm razão. Desde criança que sou leitor compulsivo. Omnívoro. Todos os 

livros que me passavam pela frente, marchavam. De Dostoievsky, que eu 

requisitava na Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, até ao Falcão, a revis-

ta de quadradinhos (hoje diz-se banda desenhada) que eu comprava com 

a minha semanada todas as sextas-feiras quando, depois das aulas da 

tarde no Liceu, voltava para casa, e Shakespeare e o Tom Sawyer e as 

Aventuras dos Cinco e as Selecções do Reader´s Digest e, e, e ... 
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A escolha de Maria Emília Fernandes 

Alexandre O’Neill: Dois poemas 

 

  AMIGO 

Mal nos conhecemos 

Inauguramos a palavra amigo! 

Amigo é um sorriso 

De boca em boca, 

Um olhar bem limpo 

Uma casa, mesmo modesta, que se oferece. 

Um coração pronto a pulsar 

Na nossa mão! 

Amigo (recordam-se, vocês aí, 

Escrupulosos detritos?) 

Amigo é o contrário de inimigo! 

Amigo é o erro corrigido, 

Não o erro perseguido, explorado. 

É a verdade partilhada, praticada. 

Amigo é a solidão derrotada! 

Amigo é uma grande tarefa, 

Um trabalho sem fim, 

Um espaço útil, um tempo fértil, 

Amigo vai ser, é já uma grande festa! 

HÁ PALAVRAS QUE NOS BEIJAM 

Há palavras que nos beijam 

Como se tivessem boca, 

Palavras de amor, de esperança, 

De imenso amor, de esperança louca. 

Palavras nuas que beijas 

Quando a noite perde o rosto, 

Palavras que se recusam 

Aos muros do teu desgosto. 

De repente coloridas 

Entre palavras sem cor, 

Esperadas, inesperadas 

Como a poesia ou o amor. 

(O nome de quem se ama 

Letra a letra revelado 

No mármore distraído, 

No papel abandonado) 

Palavras que nos transportam 

Aonde a noite é mais forte, 

Ao silêncio dos amantes 

Abraçados contra a morte 

Alexandre Manuel Vahía de Castro 

O'Neill de Bulhões foi um impor-

tante poeta do movimento surrea-

lista português. Autodidata, foi um 

dos fundadores do Movimento 

Surrealista de Lisboa. Descendente 

de irlandeses, nasceu em Lisboa 

em 19 de dezembro de 1924.  

Publicou os primeiros versos num 

jornal de Amarante, o Flor do Tâ-

mega,  quando tinha 17 anos. To-

davia, apesar de ter recebido pré-

mios literários no Colégio Valsassi-

na, esta atividade não foi particu-

larmente incentivada pela família, 

que queria que Alexandre se dedi-

casse mais aos estudos e fizesse 

um curso superior. 

Os seus textos caracterizam-se por 

uma intensa sátira a Portugal e aos 

portugueses (não é o caso dos dois 

selecionados, em que mostra uma 

das suas outras facetas). A sua bi-

bliografia, além da poesia, inclui 

também  prosa, discos de poesia, 

traduções e antologias, o que lhe 

valeu ter sido preso por várias ve-

zes pela polícia política, a PIDE. 

Não conseguindo viver apenas da 

sua arte, o autor dedicou-se tam-

bém à publicidade. É da sua auto-

ria o conhecido slogan publicitário 

“Há mar e mar, há ir e voltar”.  

Falecido em 21 de agosto de 1986, 

o seu nome seria dado a uma bibli-

oteca em Constância. 

Dedico estes poemas de Alexandre O’Neill a todos os meus amigos 

Um poema que eu amo…  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Valsassina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Valsassina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIDE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
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PERCURSOS COM HISTÓRIA 

Palácio de Monserrate 

No século XVI, a quinta existente 

neste local era propriedade do 

Hospital de Todos os Santos e tinha 

por fim abastecê-lo de produtos 

agrícolas. Dois séculos mais tarde é 

vendida ao Vice-Rei da Índia, D. 

Caetano de Mello e Castro, que, 

por viver com a sua família em 

Goa, a entrega ao cuidado dos ca-

seiros. Com o terramoto de 1755, a 

quinta ficou totalmente destruída 

e abandonada. Os Mello e Castro 

decidem então arrendá-la a um 

comerciante inglês que nela manda 

construir um pequeno castelo em 

estilo neogótico, acabando por vi-

ver nele muito poucos anos. A par-

tir daí, teve diversos inquilinos, um 

deles o escritor William Beckford e, 

mais tarde, o ilustre poeta Lord 

Byron que expressou num magnífi-

co poema o seu grande amor por 

Monserrate. Acabando por ficar 

novamente ao abandono, a família 

Mello e Castro regressa a Portugal 

em 1840 e vende a quinta a Sir 

Francis Cook, rico comerciante in-

glês e colecionador de arte, e assim 

se inicia um novo período. Este 

proprietário confia ao arquiteto 

inglês, James Knowles, o projeto 

para a construção de um novo pa-

lácio ao estilo romântico que pu-

desse conciliar influências góticas, 

indianas e mouriscas. A obra foi 

iniciada e alguns dos trabalhadores 

foram destacados para a constru-

ção de vários jardins, todos eles 

recheados de belas e exóticas plan-

tas vindas de todo o mundo e orga-

nizados por diversas áreas geográ-

ficas. Estes jardins, rodeados de 

lagos e belas cascatas, fazem do 

Parque de Monserrate, um dos 

mais ricos e reconhecidos parques 

botânicos em Portugal.  Por esta 

altura, o Rei D. Luís concede a Sir 

Francis Cook o título de Visconde 

de Monserrate. De regresso a In-

glaterra, em 1947, a família Cook 

vende a propriedade a um comer-

ciante de antiguidades e leiloeiro. 

Com esta venda perde-se o valioso 

recheio do palácio que se dispersa. 

Dois anos depois, o Estado Portu-

guês compra-o e classifica-o como 

Imóvel de Interesse Público.  

PERCURSOS COM HISTÓRIA 

Património Arquitetónico e Paisagístico de Sintra: do período islâmico à atualidade 

II  Palácios de Monserrate, Seteais e da Regaleira 

PESQUISA E TEXTO DE ELIZABETE SALEIRO 

Na continuação do nosso périplo por Sintra, e para terminar, vamos visitar  os restantes palácios situados junto         

ao centro histórico: Palácios de Monserrate, Seteais e da Quinta da Regaleira, também eles integrados na Paisagem 

Cultural e Paisagística de Sintra, classificada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.  

Palácio de Seteais 

O primeiro palácio foi mandado 

construir no século XVIII por Da-

niel Gildemeester, cônsul da Ho-

landa em Portugal, no terreno ce-

dido pelo Marquês de Pombal. 

Mas a sua construção, tal como o 

vemos hoje, começa no início do 

século XIX, ao ser adquirido pelo 
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5.º Marquês de Marialva que defi-

niu a sua estrutura atual. Mandou 

restaurar o velho palácio e cons-

truir um novo no mesmo estilo  

neoclássico, alinhando os dois imó-

veis. Para finalizar a obra e unir 

estes dois corpos, mandou cons-

truir, em 1802, o imponente arco 

triunfal, em homenagem à visita 

que o Príncipe Regente D. João VI e 

D. Carlota Joaquina lhe fizeram  

antes de partirem para o exílio no 

Brasil. Quer o Marquês quer todos 

os proprietários que se lhe segui-

ram, tiveram o mesmo objetivo:  

fechar o campo de Seteais que es-

tava aberto ao público, mas os vá-

rios pedidos  à Câmara foram sem-

pre recusados. Após a sua morte, a 

propriedade passa para a filha mais 

nova  que, por não ter filhos, a dei-

xa ao seu sobrinho, 1.º Duque de 

Loulé, Grão-Mestre da Maçonaria 

Portuguesa. Este reitera o mesmo 

pedido sem sucesso. Quando o 

último dono, o Conde de Sucena, 

faz uma derradeira tentativa para 

fechar o campo de Seteais, um gru-

po de Sintrenses,  entre eles Zaca-

rias Jacinto, resolve tocar o sino da 

Igreja a rebate por constar que o 

acesso ao público estava vedado 

por uma cancela. O Conde acaba 

por vender o palácio ao Estado 

Português em 1946, o qual mais 

tarde dá autorização para que seja 

transformado num hotel de luxo. 

Eça de Queiroz menciona este pa-

lácio no seu livro “Os Maias”. 

Palácio da Quinta da  
Regaleira, mais conhecido 
por Quinta da Regaleira 

Há quem considere esta quinta um 

espaço mágico situado na mágica 

serra de Sintra. A verdadeira histó-

ria começa, quando no final do séc. 

XIX, António de Carvalho Monteiro, 

conhecido por “Monteiro dos mi-

lhões” devido à sua grande fortu-

na, compra a propriedade aos Ba-

rões da Regaleira. 

Homem de grande cultura, inspira-

do no majestoso Palácio da Pena e 

seguindo a sua grande paixão pela 

epopeia portuguesa, idealizou  um 

palácio que reinterpretasse o estilo 

manuelino, passando pela arte gó-

tica e por alguns elementos clássi-

cos. Convidou então o arquiteto e 

cenógrafo italiano Luigi Manini  

para traçar a nova estrutura sonha-

da por si. Manini conseguiu inter-

pretar o seu sonho e projetou os 

desejados planos, desenhando e 

edificando a obra. Quando esta 

terminou, os habitantes de Sintra, 

ao verem aquele palácio quase ir-

real, chamaram-lhe o “Bolo de Noi-

va”! Mas a magia da Quinta da Re-

galeira vai mais além. No exterior, 

além da capela, existem belos jar-

dins rodeados de esculturas, lagos, 

grutas artificiais, torres e miradou-

ros, terminando no poço iniciático 

que muitos atribuem à iniciação 

maçónica. A riqueza dos detalhes e 

simbolismos encriptados em cada 

pedra  revelam um prodigioso ar-

quiteto que, trabalhando paralela-

mente como cenógrafo no Teatro 

Nacional de S. Carlos, nos conse-

gue transportar para um extraordi-

nário cenário de ópera.  

Depois da morte de Carvalho Mon-

teiro a quinta foi comprada por 

Waldemar d’Orey, que mandou 

reformular o interior do palácio, 

tornando-o mais espaçoso de mo-

do a residir nele com a sua nume-

rosa família. Anos mais tarde, os  

seus herdeiros vendem a Quinta da 

Regaleira a uma empresa japonesa 

que a manteve fechada durante 

alguns anos, acabando por vendê-  

-la à Câmara Municipal de Sintra, 

em 1997. 

Finalizamos, assim, a visita a estes 

belos palácios em Sintra, todos 

incluídos numa lindíssima paisa-

gem natural, esperando que depois 

desta pandemia e dos vários confi-

namentos, possam visitar, ou revi-

sitar, este extenso património da 

Humanidade. Termino com uma 

palavra de esperança para todos, 

desejando que num futuro próxi-

mo possam voltar a desfrutar des-

tas visitas  culturais que tanto esti-

mulam a nossa sensibilidade.  

 

II  Palácios de Monserrate, Seteais e da Regaleira 
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A s centrais hidroelétricas de Castelo de Bode (rio 
Zêzere) e Venda Nova (rio Rabagão), atualmente 
na EDP Produção, completam 70 anos em 2021. 

Celebram os mesmos anos três subestações  Ermesin-

de, Zêzere e Sacavém , três linhas de 150 KV  Vila No-
va-Ermesinde (Porto), Ermesinde-Zêzere e Zêzere-             
-Sacavém (Lisboa) , e o Repartidor Nacional de Cargas 
(embrião do Despacho Nacional, hoje na REN).  
Estas nove instalações, nascidas nesse profícuo ano, 
constituem o núcleo fundador do Sistema Nacional de 
Eletricidade e marcam o início de uma nova era no setor 
energético português, até aí disperso por pequenos 
centros de produção e redes regionais de distribuição. 

Com elas, Porto e Lisboa ganham segurança de abaste-
cimento de eletricidade, possibilita-se o transporte de 
grandes quantidades de energia entre o Norte e o Sul 
do País e cria-se capacidade para o fornecimento a 
grandes indústrias que se quisessem estabelecer no ter-
ritório. Em 1951 a produção total do pais ultrapassou 
pela primeira vez o milhar de GWh. 
É o efeito prático das Leis de Eletrificação Nacional (Lei 
n.º 2002, de 1944) e de Fomento e Reorganização In-
dustrial (Lei n.º 2005, de 1945) de que foi principal au-
tor o Prof. Ferreira Dias, figura incontornável da indus-
trialização e da história do setor elétrico do País  
De todas as grandes centrais hidroelétricas portu-
guesas Castelo de Bode é, decerto, a mais emblemática  
por ter sido a primeira a ser inaugurada e pela espeta-
cularidade da sua construção. 
Nestes 70 anos, operaram ou fizeram a manutenção 
destas instalações pioneiras centenas de colegas. Temos 
orgulho neles e devemos-lhes gratidão. Bem hajam.  

V ou-vos falar do meu sem 

abrigo. A primeira vez que 

o lobriguei, aliás como em 

todas as outras vezes, estava en-

costado ao umbral direito do por-

tal de entrada dum supermercado 

na Avenida 5 de Outubro. 

Era alto, seco, daquela esbeltez 

que faz inveja às senhoras rechon-

chudinhas e que só que se obtém 

com dietas muito, mas muito rigo-

rosas. Não era andrajoso, vestia 

roupa limpa e trazia a barba feita. 

Nada nele afrontava os passantes: 

não lamuriava, não estendia uma 

mão implorante, não ostentava 

mendicidade agressiva. Os braços 

pendiam ao longo do corpo ou cru-

zavam-se sobre o estomago, entre-

laçando as mãos. Só os olhos, cla-

ros, imploravam. Se lhe estendiam 

uma moeda recebia-a com um su-

mido “Deus lhe pague”. 

Eu passava ocasionalmente à porta 

daquela  grande superfície no ca-

minho entre a paragem do 26 e os 

serviços médicos da EDP. Normal-

mente entrava para comprar, na 

tabacaria do átrio, os cigarros do 

dia, o Le Monde (com o seu proble-

ma de bridge e a sua visão global 

do mundo) e cumprir o dever de 

todo o “pater famílias”  metendo 

um boletim do totobola. À saída 

aliviava economicamente a cons-

ciência com um pequeno óbolo. 

Rotinas… 

Uma ocasião faltou no seu posto, 

falha que se prolongou por uns 

tempos. Dei pelo seu regresso um 

dia ao sair da tabacaria (não o vira 

à entrada). Mais magro, se possí-

vel, encostado ao umbral e com 

um copinho de plástico entre as 

mão unidas e esticadas. Virei dis-

cretamente as costas e catei no 

meu porta moedas alguns troqui-

tos adicionais para o compensar da 

ausência. Com as moedas na mão 

dirigi-me para a saída e despejei-as 

todas no copo que ele mantinha 

esticado entre mãos. 

A falta do costumeiro agradeci-

mento fez-me atentar na cara dele 

e reparar nos olhos esbugalhados 

com que fixava o copo. Baixei para 

lá os meus e vi horrorizado que ti-

nha descarregado toda a numismá-

tica dentro do café quente que ele 

tinha ido buscar para beber e 

aquecer as mãos! 

É claro que pedi desculpas pelo 

meu engano. Muitas e envergo-

nhadas desculpas. E claro que fui 

com ele buscar e pagar outro café 

bem quentinho. E que reforcei no 

futuro a minha esportula, até o 

perder de vista quando deixei de 

fumar, os serviços médicos saíram 

da 5 de Outubro e o Le Monde aca-

bou com a secção de bridge. 

Perdi-o de vista mas não da memó-

ria e só espero que com o número 

crescente dos sem abrigo haja mui-

ta gente a deitar-lhes imensas             

moedas nos seus copinhos de plás-

tico, tenham ou não tenham café lá 

dentro. 

SE ME PERMITEM...  

O meu sem abrigo 
HUGO D’ASSUMPÇÃO 

 

70.º aniversário de Castelo de Bode, 
Venda Nova e das Linhas 150 KV  
entre Vila Nova e Sacavém  
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A o começo da tarde 

de 1 de outubro de 

1987 foi colocada 

em tensão pela primeira vez, 

para ensaios, a linha Riba 

d’Ave-Rio Maior (LRARM) a 

400 kV, futuro eixo Norte-Sul 

àquele nível de tensão. 

Contudo ao fim de cinco mi-

nutos a “desgraça” bateu à 

porta, pois um ilustre sobrei-

ro, dentro da faixa da linha, 

em plena serra das Flores, no 

concelho de Gondomar, em 

local de difícil acesso, mesmo 

a pé, e propício a erro de 

óptica, fez “disparar” a linha. 

O sobreiro em apreço só foi 

detectado 27 horas depois de 

laboriosas rondas aos 243,198 km 

e 658 apoios da linha, sendo ime-

diatamente cortado. 

Face ao seu mau “comportamento 

clínico”, a novel linha não foi colo-

cada logo em serviço ao fim dos 

sacrossantos 60 minutos à tensão 

nominal, ou seja pelas 22 horas de 

2 de outubro de 1987; ficou apenas 

em tensão até à hora do almoço do 

dia seguinte  ou a “prudência clí-

nica” não determinasse a inevitável 

permanência na sala de observa-

ções... com um engenheiro de 

“vela” num gabinete em Lisboa, 

telefonando de hora a hora para o 

Despacho Nacional… 

A colocação em serviço ocorreu, 

portanto, às 14.41 h, de 3 de outu-

bro de 1987, através do primeiro 

autotransformador 400/150 kV de 

360 MVA da subestação de Riba 

d’Ave, aliviando a importação via 

Aldeadávila e o trânsito nos antigos 

autotransformadores 220/150 kV 

em Vermoim. 

Conforme ditam as boas regras, foi 

elaborada uma Informação com a 

cronologia dos factos relevantes 

referentes a esta entrada em servi-

ço, na qual, no respectivo ponto 7 

se lavrou: 

“O sobreiro em causa foi pronta-

mente abatido”. 

Mal imaginava que tal sentença, de 

cariz tão radical e próprio de teatro 

de guerra, passasse a ser 

“utilizada” em incidentes seme-

lhantes   então a árvore foi “pron-

tamente abatida ou não?”  de 

forma humorística e sã! 

A irreverência do então Chefe de 

Exploração Norte determinou o 

respeitoso envio, aos então res-

ponsáveis sectoriais pela explora-

ção e pelo equipamento, de uma 

fotografia do emblemático 

sobreiro, fotografia hoje de-

saparecida. 

Passados cerca de três meses 

recebo, daqueles responsá-

veis, cartões agradecendo 

num caso “a bela foto” e 

noutro a “foto do nosso pri-

meiro insucesso”. 

Nota histórica da responsabi-
lidade da redacão: A LRARM 
era um elemento muito im-
portante na estrutura da Re-
de de Transporte Nacional de 
Eletricidade. Era o 1.º troço 
da "autoestrada elétrica Nor-
te-Sul". Dada a sua importân-
cia, os ensaios de entrada em 

serviço foram supervisionados dire-
tamente, no local, pelo Chefe de 
Exploração Norte, o Eng.º Oscar 
Ribeiro, autor desta crónica e da 
frase que fez história "O sobreiro 
em causa foi prontamente abati-
do". Acompanhavam-no o seu 
"estado-maior", os Eng.os Costa 
Martins e Albino Marques, e o res-
ponsável pelo Projeto dos Painéis 
de Linha e Autotransformador 150/ 
400 KV, Eng.º Albertino Menezes. 
Nos ensaios descritos tiveram par-
ticipação importante o técnico Mo-
reira, atual Chefe do Departamento 
de Assistência a Subestações de 
Riba d'Ave, e o seu chefe de então, 
António Cruz. A deteção e abate do 
sobreiro foi feita pela Brigada de 
Construção de Linhas, entretanto 
extinta. 
A título de curiosidade, a remune-
ração mensal líquida do partici-
pante mais "graduado" desta im-
portante operação rondava, ao 
tempo, o equivalente a 600 euros 
de hoje. 

 

Um ilustre sobreiro que estava no sítio errado  

e no momento errado 
OSCAR RIBEIRO 

HISTÓRIAS CURIOSAS 

Apoio 1 da antiga LRARM a 400 kV 
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A  vacina contra a COVID-19 

é voluntária, ou seja, 

apenas toma a vacina 

quem o desejar. Contudo a pessoa 

vacinada tem um risco de contrair 

a doença muito menor do que se 

não estiver vacinada e mesmo que 

venha a contrair a doença será de 

uma forma ligeira e não grave. Por 

isso Vacine-se! 

Todas as vacinas em Portugal são 

seguras!. 

Nas 48-72 horas após a inoculação 

da vacina, podem ocorrer alguns 

sintomas ligeiros.  

Sintomas possíveis pós-vacinação 

Dor no local de injeção. 

Fadiga. 

Dor de cabeça. 

Dor muscular. 

Calafrios. 

Dores articulares. 

Febre. 

Diarreia ligeira. 

Tonturas. 

Nada, no entanto, que um para-

cetamol 1000 mg não resolva! 

Para ser vacinado será  
contactado pelo SNS 

Por isso quando for contactado 

pelo SNS, através de um SMS do 

número 2424 abra-o, fique a saber 

a data, hora e local onde deverá 

comparecer para ser vacinado e 

responda SIM! 

Feita a primeira dose é-lhe entre-

gue um cartão com o registo da 

vacina aplicada e a data para 

realização da segunda dose.  

Continue a cumprir  
as normas  de segurança 

Mas, apesar de estar vacinado, 

terá de continuar a observar as 

normas de segurança, como: usar 

máscara,  cumprir a etiqueta respi-

ratória, desinfetar/lavar as mãos e 

respeitar o distanciamento social. 

Só desta maneira, na eventuali-

dade de contactar com o vírus, não 

o transmitirá a outras pessoas. Este 

é, na atualidade, o conhecimento 

que detemos.  

A vacinação vai diminuir o número 

de casos graves e permitir a imuni-

dade de grupo sendo indispensá-

vel no combate à Pandemia.  

 

Vacinação Covid-19  
DR.ª TERESA MORAIS 

PELA SUA SAÚDE! 

 

HORIZONTAIS: 1 O que todos devemos usar. Cantora sul 
coreana. 2 Está a fazer-nos a vida negra. Ser. 3 Tubo ci-
rúrgico. Artigo antigo. 4 Caminhava. De em francês. Inici-
ais de um jornal. 5. Agente infecioso. Acordo de empresa. 
6. Admiração. Navio incompleto. Olhei. Unidade de peso. 
7. Estamos todos à espera. Antes do meio dia. 8. Há mui-
ta gente a viver dela. Igreja catedral.  9. Deslocação no ar. 
Apelido. 10. Dirigir-se a. Sua Majestade. Apropriar-se do 
que não é seu. 11. Filtro. Anfíbio. 12. Filas. Todos os clu-
bes a querem ganhar. Campeão.  
VERTICAIS: 1. Estão na 1.ª linha do combate à covid. É 
sagrada. 2. Deus egípcio. Perceção visual. 3. Sistema de 
Certificação Energética. Fútil. Aqui. 4. O que a pandemia 
levou a decretar. Isolados. 5. Pai do pai. Discriminação 
baseada na cor da pele ou na etnia. 6. Põe-te alegre. O 
que impende sobre o futuro. 7. Despedida. Contração de 
em e a. Todos ansiamos por voltar a andar nela livremen-
te. 8. Vagabundo. 9. Estamos a viver uma. País que se 
livrou de Trump. 10. Instituto Nacional de. Todos os cha-
péus a têm. 11. Antiga nota musical. Plural da 8.ª letra do 
alfabeto. Agência Portuguesa do Ambiente. 12. Também 
estão na 1.ª linha do combate à covid. 
 

Ginástica neurónica  
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(Soluções na página 27) 
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Num tempo em que a compra de 

todo um imenso e diverso rol de 

produtos é diária, inaugura-se 

com este texto uma nova secção 

do informarep que visará vários 

aspetos e experiências, tendo 

como tema central o consumo. É 

um espaço que estará aberto a 

todos quantos nela queiram par-

tilhar conhecimentos e casos que 

tenham vivenciado. 

P assou recentemente (15 de 

março) o Dia Mundial dos 

Direitos do Consumidor, pe-

lo que se recordam aqui alguns des-

ses direitos que são também um 

autêntico guia para orientar as nos-

sas opções de compras. 

Rótulos e instruções: é obrigatório 

estarem em português e indicarem, 

caso seja aplicável, o prazo de vali-

dade e respetiva composição. 

Preços: devem incluir todos os im-

postos e não podem ser alterados 

consoante os meios de pagamento. 

Os vendedores não são obrigados a 

aceitar multibanco ou cheques, mas 

esta informação terá de estar visí-

vel. Quando aplicável, deverá cons-

tar o preço por quilo, litro, metro, 

unidade, etc., nos produtos e bens. 

Defeitos: o comprador tem direito a 

devolver um produto defeituoso, se 

este não tiver sido vendido como 

tal, no prazo de dois meses, para 

produtos móveis, e doze, para pro-

dutos imóveis. 

Compras online: o consumidor tem 

14 dias de calendário, contados des-

de o dia da receção, para, se se ar-

repender, devolver o produto. Se 

esta informação não for, comprova-

damente, dada pelo vendedor, este 

prazo é de um ano. Esta regra tam-

bém incide sobre vendas de rua, 

pelo telefone, em excursões e em 

reuniões, mas só se aplica a vende-

dores profissionais. 

Pagamentos: não pode ser exigido o 

pagamento de serviços essenciais 

(água, luz, gás, resíduos, telecomu-

nicações e correio) prestados há 

mais de seis meses, se tiver sido 

cobrada, por erro, uma importância 

inferior à que era suposto.  

Produtos não solicitados: quando 

se receber em casa um produto não 

solicitado, não se é obrigado a pagá- 

-lo e devolvê-lo. 

Em caso de reclamação poderão os 

consumidores recorrer às seguintes 

entidades: 

 Centros de Informação Autárqui-

cos ao Consumidor (CIAC). 

 Associações de Defesa do Consu-

midor. 

 Direção Geral do Consumidor: 

dgc@dg.consumidor.pt, Tel. 

213 847 483, www.consumidor.pt 

 Centros de Arbitragem. 

 Gabinetes de Consulta Jurídica da 

Ordem dos Advogados (gratuitos). 

CONSUMIDOR PREVENIDO… 

15 de março, Dia Mundial dos Direitos  

do Consumidor  
Abril 

07  Dia Mundial da Saúde. 

09  Dia do Combatente (data da ba-
talha de La Lys, em 1918). 

15  Dia do Desenhador. 

18  Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios. 

22  Dia Internacional da Terra. 

23  Dia Mundial do Livro. 

25  Dia da Liberdade em Portugal. 

28  Dia Mundial da Segurança e Saúde 
no Trabalho. 

Maio 
1.º domingo  Dia da Mãe. 

01  Dia do Trabalhador. 

03  Dia Mundial da Liberdade de Im-
prensa | Dia Internacional do Sol. 

04  Dia Internacional do Bombeiro. 

05  Dia Mundial da Lingua Portuguesa. 

08  Dia Nacional da Segurança Social. 

09  Dia da Europa (data do fim da 2.ª 
Guerra Mundial, em 1945). 

12   Dia Mundial do Enfermeiro. 

15  Dia Internacional da Família. 

17  Dia Mundial das Telecomunicações 
e da Sociedade de Informação. 

18  Dia Internacional dos Museus. 

20  Dia da Marinha. 

22   Dia Internacional da Diversidade 
Biológica. 

29  Dia Nacional da Energia. 

Junho 
01—Dia Mundial da Criança. 

05  Dia Mundial do Ambiente. 

07  Dia Mundial da Segurança Alimentar. 

08  Dia Mundial dos Oceanos. 

10  Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. 

13  Dia de Santo António. 

14  Dia Mundial do Dador de Sangue. 

15  Dia Mundial do Vento. 

20  Dia Mundial do Refugiado. 

21  Dia Europeu da Música. 

22  Dia Nacional da Liberdade Reli-
giosa.  

24  Dia de S. João. 

29  Dia de S. Pedro. 

30 Dia Mundial das Redes Sociais. 

AO CORRER DO TEMPO 

Horizontais: Más-
caras. Iu. 2. Covid. 
Ente. 3. Dreno. El. 
4. Ia. Du. CM. 5. 
Vírus. AE. 6. OH. 
Nav. Vi. Gr 7. Va-
cinas. AM. 8. Cari-
dade. Se. 9. Voo. 
Sa. 10. Dirigir-se 
a. SM. Roubar. 
11. Coo. Sapo. 12. 
Alas. Taça. As. 

Verticais: 1. Mé-
dicos. Vida. 2. RL. 
Cor. 3. SCE. Vão. 
Aqui. 4. Confinar. 
Sos. 5. Avô. Racis-
mo. 6. Ri. Dúvida. 
7. Adeus. Na. Rua. 
8. Vadio. 9. Crise. 
USA. 10. INEM. 
Aba. 11. UT. Agas. 
Apa. 12. Enfer-
meiros. 

Contactos  úteis  

Assuntos EDP REN 

Informações sobre Recursos Humanos 800 100 113 210 308 342 

Consultas: Marcação/Anulação 210 018 090 

Pedidos de Reembolso 
Apartado 012100 

EC Picoas 1061-001 LISBOA 

Ginástica neurónica  Soluções 

 

mailto:dgc@dg.consumidor.pt
http://www.consumidor.pt/
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Nós não somos só nós! Somos nós 
e as nossas circunstâncias. Do mes-
mo modo a verdade não é um valor 
absoluto. É a verdade daquele tem-
po, naquele lugar. Por isso é que se 
contextualizam as afirmações que 
queremos serem tidas por válidas. 

V em-me agora a propósito 
discorrer sobre o conceito, 
uma vez que já levo aqui na 

revista um razoável volume de tex-
tos com tendências e afirmações 
nunca contraditadas, naturalmente 
porque este não é um espaço de 
debate, mas para o autor põe-se-           
-lhe sempre a questão: É útil? É 
oportuno?  
Útil, sê-lo-á porque é a conversar 
que a gente se entende; todavia, 
oportuno é que já terá mais que se 
lhe diga! Vejamos: Não será cedo 
de mais para se falar indiscrimina-
damente de coisas, de pessoas, de 
acontecimentos, de verdades, ain-
da muito frescos na mente e no 
espírito de quem os viveu, promo-
veu ou incitou e hoje, a esta tão 
curta distância temporal, a mais 
não aspiram do que ter em silêncio 
a verdade doutro tempo? 
É, é prudente ser prudente por res-
peito à memória dum tempo de 
que todos fomos partícipes e teste-
munhas. Por outro lado, o nosso 

tempo, as pessoas, os aconteci-
mentos e as coisas que vivemos 
não podem ser mandadas para 
“debaixo do tapete”, quer por ver-
gonha, quer por alheamento, quer 
por medo de delas falar. É uma 
responsabilidade humana guardar 
a memória dos nossos feitos, mas 
também, e simultaneamente, res-
peitar a memória dos agentes des-
ses feitos, que é o mesmo que di-
zer: guardar respeito pelos actos e 
palavras de cada um de nós.  
Hoje é já possível e necessário dar 
testemunhos sem falsear realida-
des nem magoar sensibilidades. 
Amanhã mais poderá ser testemu-
nhado com a ajuda dos filtros do 
tempo. Até lá muitos de nós de-
vem sentir-se convidados a sair da 
“toca” porque o que cada um tem 
para dizer é verdadeiramente in-
substituível. 
Eu, hoje e ainda com a Central do 
Carregado – CCG em carteira, ten-
do à minha frente um mapa de 
pessoal da Central (324 trabalha-
dores em 23-10-1979) que me põe 
em contacto com todos, desde o 
homem da Portaria, o Sr. Abel Jus-
tino de Deus, n.º 5674, até ao Zu-
zarte Reis, n.º 3907, ponho-me 
como que a rebobinar o filme do 
tempo e vejo-nos, de manhã, a 
chegar nos autocarros, a pé, ou 

noutros meios de locomoção, para 
dar início a nova jornada de traba-
lho. Vejo como, sem hesitação, as 
principais chefias iam imediata-
mente visitar as salas de comando 
e inteirar-se do funcionamento dos 
Grupos desde o dia anterior. Olha-
vam os gráficos, ouviam explica-
ções e analisavam relatórios. To-
dos, para cada situação, especial-
mente segundo a sua área de inte-
resse e responsabilidade específi-
ca. Havia, porém, um cujo compor-
tamento era singular. Parecia mais 
ouvir do que fazer-se ouvir. 
A sua voz, a sua opinião, a sua se-
renidade, o seu esclarecimento, 
eram sempre oportunos e comple-
tos, coisa só possível a quem sabe 
de ciência certa a matéria sobre 
que se pronuncia. Era, naturalmen-
te, o Eng. Lopes Monteiro – Octá-
vio de Carvalho Lopes Monteiro, 
n.º 5555. 
Aquele homem conduziu superior-
mente aquela heterogénea equipa 
e teve a arte da lisura de trato e a 
ciência certa para solucionar pro-
blemas na sua génese. O Eng. Lo-
pes Monteiro foi o homem certo, 
no lugar certo, no tempo certo. Foi 
simultaneamente um excelente 
técnico e um magnífico condutor 
de homens em que, mais do que 
resolver problemas, sempre inevi-

táveis no seio de tão gran-
de tripulação, evitava-os. 
Por isso e porque se dizia 
que uma central termoe-
léctrica era um barco em 
terra, se fosse meu atribu-
to impor insígnias da nossa 
Armada, dar-lhe-ia o seu 
maior posto: Almirante da 
Armada (correspondente a 
Marechal). 

FACTOS E PESSOAS DO SETOR ENERGÉTICO 

I Gente que conheci  
HENRIQUE PINTO 

 

Central do Carregado (foto 
gentilmente cedida pela EDP 
Produção): a central entrou 
em serviço em 1968 e foi desa-
tivada em 2010. 
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Referi-me em edição anterior do in-
formarep, na secção “Quem são os 
Associados da arep”, a factos e co-
legas com quem privei nos meus 
primeiros anos na ETP  Empresa 
Termoelétrica Portuguesa, que, em 
agosto de 1969, com outras empre-
sas do sector elétrico, daria lugar à 
CPE  Companhia Portuguesa de 
Eletricidade. Com a ETP seriam in-
tegradas na CPE, as Hidroelétricas 
do Cávado, do Douro, do Zêzere e a 
Companhia Nacional de Eletricida-
de, esta vocacionada para o trans-
porte da eletricidade produzida por 
aquelas, assim se dando a unifica-
ção do chamado setor elétrico. 

A largando um pouco o que 
então escrevi, julgo oportu-
no acrescentar algumas ou-

tras memórias desses tempos.  
Na Central do Carregado, cujo pri-
meiro Grupo tinha entrado em fun-
cionamento em 1968, os trabalha-
dores começam, finalmente, nos fi-
nais dessa década, a organizar-se 
nos sindicatos existentes. Os mais 
representativos seriam os dos ele-
tricistas, dos metalúrgicos e dos es-
critórios, elegem uma Comissão de 
Trabalhadores e criam a Delegação 
do Clube de Pessoal.  
No âmbito dessa delegação, for-
mou-se nesse mesmo ano, uma 
equipa de futebol de onze, o 
“térmico”, que se inscreveu no 
campeonato de futebol da FNAT, 
depois do 25 de abril o INATEL. 
Tendo como seccionistas o Joa-
quim Jesus e o Leonel Garcia e  
treinador o Santos Ruivo, alugou-   
-se o campo de futebol da Juventu-
de de Castanheira do Ribatejo para 
os treinos e os jogos a disputar em 
“casa”. Dessa equipa faziam parte, 
além do próprio Santos Ruivo, que 
era então guarda-redes do União 
de Santarém e viria a ser árbitro da 
1.ª Divisão de Futebol, Victor Mar-
tinho, António Escala, antigo inter-

nacional júnior, José Rogeiro, Rosá-
rio Lopes, Octávio Furtado, Carlos 
Piedade, Carlos Lopes, João Santos, 
Mota Vieira e Torres Bicho (todos 
da Central); Américo Duarte, Cal-
deira, Rainha guarda-redes e Ma-
nuel Ferreira (todos do Estaleiro); a 
que se juntariam, mais tarde, José 
Eduardo, Maia Aires, José Carlos 
Lisboa, Pessoa, Carlos Alberto e 
Manuel dos Santos, de Lisboa. 
Ainda em 1969, seria criada uma 
Comissão de Pessoal, nome por 
que então foi designada estatuta-
riamente e que veio, de algum mo-
do, permitir aos trabalhadores 
acompanharem mais de perto a 
gestão da empresa, nomeadamen-
te dos seus recursos humanos, rea-
lizarem reuniões e fazerem chegar 
superiormente as suas reivindi-
cações. Integraram essa primeira 
comissão eleita, nomeadamente os 
Eng.os Alberto Jarro e José Lemos e 
o Pires Ferreira. 
Vindos das hidroelétricas do Norte, 
os “barragistas”, como ficaram co-
nhecidos, começam a chegar à 
Central do Carregado para suprir as 
vagas existentes. A empresa sus-
pende então as admissões e aposta 
na formação interna, no Centro de 
Formação de Sacavém. A grande 
maioria dos “barragistas” tira en-
tão o curso de Operadores de Blo-

co e são colocados na condução da 
exploração, reforçando as Equipas 
de Turno existentes.  
Para a chefia destas Equipas de 
Turno, fazem-se em 1974 as pri-
meiras admissões de engenheiros, 
entre outros o Eng.º Luís Carrilho, 
que virá, mais tarde, a fazer parte 
da administração duma das empre-
sas da EDP, o Eng.º Marcolino, que 
virá a ser diretor da Produção, e o 
Eng.º João Torres, atual presidente 
da administração da EDP Distribui-
ção. Para Encarregados de Bloco, 
seriam admitidos Oficiais Maqui-
nistas Navais. São os Chefes de 
Turno, Encarregados de Bloco e 
Operadores de Bloco, formados no 
Carregado, que irão arrancar os 
Grupos das novas centrais térmicas 
do Barreiro e de Setúbal.  
Para concluir, refira-se que o chefe 
da Central do Carregado foi, desde 
o início do seu funcionamento e 
até 1976, o Eng.º Lopes Monteiro, 
sucedendo-se como chefes dos vá-
rios departamentos os Eng.os Ro-
que, Gameiro e Mendes André 
(Conservação), Vasco Rodrigues 
(Condução e que assumiria a chefia 
da Central após a saída do Eng.º 
Lopes Monteiro), Alberto Jarro, 
Manuel Oliveira (Controlo e En-
saios), Celeste Abreu e Demétrio 
Alves (Química).  

FACTOS E PESSOAS DO SETOR ENERGÉTICO 

Central do Carregado: recordando tempos idos 
LEONEL BAGINHA GARCIA 

Porto Alto, 2003: Almoço de confraternização de trabalhadores da Central  
do Carregado e respectiva Equipa de Projeto 
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Nestes dias em que a Central de 
Sines deixou de contribuir para a 
produção de energia elétrica em 
Portugal, recordei-me do Eng.º 
Farrajota Luciano, infelizmente 
recentemente falecido, que con-
tinuo a considerar que foi um 
elemento chave na fase do pro-
jeto e construção da central. 

C onheci o meu colega Farra-
jota Luciano no ano longín-
quo de 1948, quando am-

bos entrámos para o primeiro ano 
do Técnico. A partir daí, seguimos 
caminhos diferentes. Enquanto ele 
enveredou para a Mecânica, eu 
orientei o meu rumo para a Eletro-
tecnia. 

Depois disso, encontrava-o espora-
dicamente no Algarve, em férias, e 
soube que tinha colaborado com a 
SONEFE, empresa responsável por 
algumas áreas do setor da electrici-
dade das antigas colónias de Ango-
la e Moçambique. Estive vários 
anos sem saber nada dele. 

Voltei a encontrá-lo, muito 
tempo depois, em finais dos 
anos 70 do século passado, 
quando assumi funções como 
diretor do Equipamento Tér-
mico da EDP. Nessa altura, 
era preciso construir uma 
nova central térmica, a pri-
meira a carvão, e já tinha sido 
escolhido o sítio de Sines. Era 
chegado o momento de cons-
tituir uma equipa de projeto, 
e obviamente quem a iria 
chefiar. Entretanto, o Farrajo-
ta, após a descolonização e a 
extinção da SONEFE, tinha 
sido integrado na EDP, como 
aconteceu com os colegas na 
mesma situação, e colocado 
no Equipamento Térmico. 

Pensei que ele seria uma boa solu-
ção para chefiar o projeto, tendo 
em conta a sua experiência na cen-
tral térmica de Lourenço Marques, 
e por isso foi nomeado. 

Tive desde início o seu apoio e uma 
leal e competente colaboração, 
desde o primeiro dia em que fo-
mos a Sines, para uma reunião com 
a Assembleia Municipal, em grande 
parte constituída por pescadores, 
que receavam que a central fosse 
prejudicar a sua atividade, e nos 
bombardearam com as mais varia-
das questões, e que considero ter 
sido o ponto de partida para o iní-
cio da construção. 

Depois, acompanhei a forma como 
geriu o projeto, em especial nas 
reuniões mensais que tínhamos em 
Sines com o Consultor, uma firma 
suíça, a Motor Columbus, com a 
participação das portuguesas PRO-
FABRIL e LUSOTECNA, em que, sem 
menosprezar a importância da par-
ticipação do Consultor, e a sua 
competência, era na realidade a 
EDP que conduzia o processo. E 

aqui, o Eng.º Farrajota tinha um 
papel crucial. 

Orçamento da central  
rigorosamente cumprido 

A central foi-se construindo, sem 
grandes problemas (as dificuldades 
com a descarga do carvão não fo-
ram culpa da EDP), o primeiro gru-
po entrou em serviço com um pe-
queno atraso, mas os outros entra-
ram dentro do programa. E, como 
circunstância a assinalar, vale a 
pena referir que o orçamento ini-
cial previsto para o investimento, 
certamente um dos maiores na-
quela época em instalações indus-
triais no nosso país, foi rigoro-
samente cumprido. E devo acres-
centar que, durante os anos em 
que desempenhou um papel im-
portante no nosso sistema electro-
produtor, a central de Sines foi 
sempre uma referência nos crité-
rios de desempenho, refletindo a 
boa qualidade do projeto. 

(Título e entretítulo da responsabilida-
de do informarep) 

FACTOS E PESSOAS DO SETOR ENERGÉTICO 

Eng.º José Farrajota Luciano, elemento chave no projeto  

e construção da Central de Sines  
LUÍS LUCENA FERREIRA 

 

Recentemente desativada, a Central Termoelétrica de Sines (carvão) entrou  
em serviço em 1985 
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Eleito o Conselho de Administração da EDP 

A EDP elegeu, em 19 de janeiro, os membros do 
Conselho de Administração Executivo para o triénio 
2021-2023, tendo o mesmo ficado constituído por 
Miguel Stilwell de Andrade (Presidente), Miguel Nuno 
Simões Nunes Ferreira Setas, Rui Manuel Rodrigues 
Lopes Teixeira, Vera Pinto Pereira e Ana Paula Garrido 
Pina Marques. 

EDP no mercado da Hungria  

A EDP – Energias de Portugal, S.A., através da sua 
subsidiária EDP Renováveis, S.A., detida em 82,6%, 
assegurou, em 12 de fevereiro, um contrato a 15 anos 
para vender a energia produzida por um projeto solar 
fotovoltaico de 50 MW, na Hungria, estando o início 
de operações previsto para 2022. 

Nomeados o Secretário da Sociedade  
e o Representante para as relações  
com o mercado e a CMVM 

O Conselho de Administração Executivo da EDP 
aprovou as seguintes nomeações: 

Secretário da Sociedade: Ana Rita Pontífice Ferreira de 
Almeida Côrte-Real; Secretário Suplente: Joana Gomes 
da Costa Monteiro Dinis; Representante para as 
relações com o mercado e a CMVM: Rui Manuel 
Rodrigues Lopes Teixeira 

Aquisição de 85% de uma Plataforma de solar  
nos EUA 

A EDP – Energias de Portugal, S.A., através da sua 
subsidiária EDP Renewables North America LLC (EDPR 
NA), detida a 100% pela EDP Renováveis, S.A., 
estabeleceu, em 18 de janeiro, um acordo, para a 
aquisição de uma participação de 85% na C2 Omega, 
LLC, a plataforma de solar distribuído da C2 Energy 
Capital, LLC. O acordo incide sobre a geração solar de 
energia e contempla a aquisição de 89 MW de 
capacidade e cerca de 120 MW, distribuídos por 
aproximadamente 200 projetos em 16 Estados.  

Lucros da EDP sobem 56% para 801 milhões 

A EDP registou em 2020 um lucro de 801 milhões de 
euros, o que representa um crescimento de 56% em 
relação ano de 2019, ano em que, segundo a empresa, 
os seus resultados foram penalizada por várias 
decisões regulatórias. 

REN renova certificação do Sistema  
de Responsabilidade Social 

A REN renovou a certificação do sistema de 
responsabilidade social (norma NP 4469-1). Atribuída 
pela Associação Portuguesa de Certificação, esta é 
extensiva à REN SGPS, REN Elétrica e REN Gasodutos. 
O processo de certificação  decorreu em dezembro de 
2020 e janeiro de 2021 e incluiu o diagnóstico, análise 
e revisão de documentação  e uma auditoria por uma 
entidade externa. A REN está empenhada em 
contribuir para a concretização dos “17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável” definidos pelas Nações 
Unidas. Na linha destes, promove, apoia e desenvolve 
ações e projetos, nos domínios da Educação de 
Qualidade; Igualdade de Género; Trabalho Digno e 
Crescimento Económico; Indústria, Inovação e 
Infraestruturas; Cidades e Comunidades Sustentáveis; 
Clima; Proteção da Vida Terrestre; e Parcerias e Meios 
para implementação desses objetivos. 

REN adere à Hydrogen Europe 

A REN aderiu recentemente à Hydrogen Europe, 
instituição que representa a nível europeu o setor do 
Hidrogénio e de Fuel Cell, do qual fazem parte mais de 
150 empresas entre as quais os principais TSO 
(Transmission System Operator), e mais de 100 
organizações de R&DI e associações nacionais.  Os 
objetivos inerentes à transição energética e à 
descarbonização elegem o hidrogénio, os demais 
gases renováveis e as atuais infraestruturas dos 
Sistemas de Gás, como elementos centrais deste 
processo. 

Janeiro: o consumo mensal de energia  
mais elevado de sempre  

O consumo de energia elétrica teve, em janeiro, o 
valor mensal mais elevado de sempre com um 
crescimento homólogo de 2,7%.  Desse consumo, 
66,3% foi abastecido com produção renovável 
(hídrica,30,6%; eólica, 28,7%; biomassa, 5,5%; e 
fotovoltaica, 1,5%), 28,1% produção não renovável  
(gás natural,  24,1%; carvão, 3,6%; e outras não 
renováveis, 0,4%). Os restantes 5,6%  resultam do 
saldo de trocas com o estrangeiro. 

 

Fontes:  comunicados da EDP e da REN 

  

 

 

NOTÍCIAS DAS NOSSAS EMPRESAS 
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N.º 49, 1.º trimestre de 2020 

Inauguração da sede do Núcleo de 
Sines 

Ser associado é… 

34.º aniversário da arep 

Ruínas da Igreja de S. Domingos  

em Lisboa 

Amigos – Memórias – Vidas 

O papel histórico e atual da formação 

Professor Dias Ferreira: o grande  

impulsionador do plano eléctrico  nacional 

Turquia – Testemunhos a céu aberto de antigas civilizações 

Joaquim dos Santos Serrasqueiro, voluntário da arep 

Joaquim Fernando Amaral Dias, associado da arep 

Apoio social no ano 2019 

Todos com todos, o apelo do Presidente 

Um poema que eu amo: Florbela Espanca 

Notícias das Delegações 

Um novo coronavírus mais agressivo está aí: cuide-se! 
Ecos das nossas empresas  

 

N.º 50, 2.º trimestre 2020 

Assembleia Geral da arep 

34.º aniversário da arep 

Arep: novas instalações 

Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos: 
a arte de construção de embarcações 
tradicionais em madeira 

Epidemias, uma longa história de so-
frimentos 

Da “CCG”, um pouco 

O acordo de base: um instrumento de protecção à indústria na 
década de 70 do século passado 

Amélia de Lurdes Ferreira Novo, voluntária da arep 

José Serra, associado da arep 

Homenagem aos associados com 25 anos de antiguidade 

Homenagem aos associados que completaram 10 anos de vo-
luntariado 

Um poema que eu amo: Ary dos Santos 

Covid-19 

  

N.º 51, 3.º trimestre, 2020 

Jardim Multissensorial das 
Energias – Setúbal 

Esplendor e fatalidade ou como 
a mãe Natureza nos convoca 
para a ação 

Um acontecimento trágico vivi-
do em Alto de Mira 

Duas igrejas “de ouro”, a Igreja 
Monumento de S. Francisco no 
Porto e a Igreja e Convento de  

S. Francisco em Salvador da Baía 

Ana Maria Ferrão, voluntária da arep 

Orlando da Graça Lobo: uma personalidade que ficará in-
delevelmente ligada à história da arep 

Recordando memórias emocionadas dos colegas e da ativi-
dade intensa vivida no Estaleiro do Carregado 

Política social da arep, algumas linhas orientadoras 

Um poema que eu amo: Padre Telmo Ferraz 

A mudança imposta por este novo coronavírus foi um de-
safio para cada um de nós! 

Seguro dos voluntários, um seguro de acidentes pessoais 
indispensável e há muito aguardado 

  Nº 52, 3.º trimestre 2020 

Eleição dos Novos Órgãos Sociais 
Programa de Ação e Orçamento 
para 2021 aprovados 
Um olhar sobre Tavira e a ria 
Formosa 

Foi um privilégio 
Em fim de ciclo nunca é demais 
sublinhar a importância da arep 
e do informarep 
Posto Médico da Central do  
Carregado, uma inestimável ação durante a sua existên-
cia 
O ano em que a eletricidade chegou aos Açores 
Castelo dos Mouros, Palácio da Vila e Palácio da Pena 
António das Neves Pinheiro, associado da arep 
Memória emocionada de ásperos tempos 
Nuno Manuel Soares da Costa Mendes, voluntário da arep 
Um poema que eu amo: Florbela Espanca 
Confiança, resiliência e espírito natalício precisam-se 
O sono 
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