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 EDITORIAL              

O meu testemunho

Nunca o setor social – o de-
signado 3.º setor - foi cha-
mado a uma intervenção

tão relevante na sociedade portu-
guesa como nos últimos tempos. Foi
assim durante a crise que emergiu
a partir de 2008 e tem sido agora,
nesta situação de pandemia que
estamos a viver, e cuja evolução
comporta ainda fortes incógnitas
quanto à desejada contenção, ao
prolongamento no tempo e às
consequências inevitáveis no domí-
nio económico e social.

Há estatísticas que podem comprovar
e quantificar a intervenção do setor
social. Mas, independentemente dis-
so, todos nós temos a perceção de
que o papel das instituições que inte-
gram este setor – Misericórdias, Fun-
dações, IPSS e até departamentos
próprios de autarquias e organiza-
ções religiosas - têm sido fundamen-
tais para atenuar o sofrimento de mui-
tos cidadãos, os mais tocados pelas
consequências da crise. Na desorga-
nização social imposta pela pandemia,
sabemos que as consequências tocam
a todos, mas é evidente que as fran-
jas mais frágeis da sociedade são ine-
vitavelmente as que mais sofrem por-
que já lhes escasseiam, à partida, os
meios de defesa.

Utilizei acima o verbo “atenuar” e não
“resolver”, porque não cabe de facto
ao setor social resolver os
desequilíbrios sociais estruturais. Es-
ses são da responsabilidade do Esta-
do de quem se espera que atalhe a
tais desequilíbrios de forma sustenta-

“Por mim, quero aqui e
agora deixar o meu teste-
munho de que me orgulho
muito de pertencer a esta
enorme instituição e de ter
estado, ao seu leme, nes-
tes últimos doze anos”

da e eficaz. Mas para atenuar os ma-
les de hoje, os que nos são impostos
pelas conjunturas mais ou menos
imprevisíveis, o setor social tem aí um
papel insubstituível. Faz apelo àquilo
que tem de melhor a natureza huma-
na, a solidariedade para com o outro,
a atenção aos mais desfavorecidos.

Nós aqui na arep temos procurado
fazer a nossa parte, como Institui-
ção de Solidariedade Social que so-
mos. Há largos anos que elegemos
a ação social como a nossa primei-
ra prioridade, no quadro da gestão
de recursos que temos à nossa dis-
posição. Fomos, ao longo do tem-

po, intensificando e alargando essa
intervenção. E engana-se quem pen-
sar que ela se situa apenas ao nível
financeiro. Pelo contrário, temos
hoje a perceção de que as carências
afetivas, o isolamento, a solidão, são
chagas bem mais dolorosas; e fazer
o bem neste domínio, é pouco exi-
gente em termos de recursos.

Olhando para trás, sentimos sempre
alguma amargura por não termos
feito mais. Mas os associados têm-
nos feito chegar manifestações ge-
nerosas de que o caminho tem sido
positivo e que vale a pena prosse-

guir nesta trajetória. Por outro lado
o apoio continuado das nossas em-
presas de origem, bem como os ges-
tos de consideração e amizade de
instituições congéneres fazem-nos
acreditar na bondade do trabalho
que tem sido feito. É gratificante
sentirmos que a arep é hoje uma
instituição respeitada. E isso deve-
se, naturalmente, ao trabalho de-
senvolvido, mas também, senão
principalmente, aos princípios que
acolhemos desde sempre: o rigor na
gestão dos recursos, a obsessão
pela transparência, a comunicação
com os associados, a susten-
tabilidade patrimonial e o puro
voluntariado. Por outro lado
procurámos  sempre dignificar o
nome das duas empresas que osten-
tamos na nossa designação. Além
do mais porque é nossa convicção
que a ação da arep contribui tam-
bém  para os desígnios de respon-
sabilidade social da EDP e da REN.

Por mim, quero aqui e agora deixar
o meu testemunho de que me or-
gulho muito de pertencer a esta
enorme instituição e de ter estado,
ao seu leme, nestes últimos doze
anos. Fui acompanhado por excelen-
tes dirigentes e um vasto número de
voluntários. A todos,  mas sobretu-
do a estes últimos, quero expres-
sar a minha gratidão e um pedido
de indulgência para a defesa intran-
sigente que sempre fiz do estrito
voluntariado, a exigir custos e sa-
crifícios  da sua parte.
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 JÁ ESTEVE AQUI?

Um olhar sobre Tavira e a ria Formosa

T
avira é uma pequena cida-

de localizada na zona este
da costa sul de Portugal.
Estende-se ao longo do rio

Gilão que chega ao mar através das
entradas das lagoas do Parque Na-
tural da Ria Formosa. Unida pelas
pontes, a Velha e a Romana, a ci-
dade de Tavira é atualmente uma

cidade cosmopolita que atrai mi-
lhares de turistas todos os anos.
As praias são maravilhosas: com
areia branca, um mar calmo e a
água quente fazem deste um des-
tino de praia muito popular. Tavira
é também conhecida como a
“Veneza do Algarve”.

Fundada pelos fenícios entre o sé-
culo VIII e o século VI a.C., foi cons-
tantemente disputada por vários
povos devido à sua localização geo-
gráfica, a proximidade com Espanha
e o seu porto de pesca, sendo
subsequentemente dominada pelos
romanos e pelos mouros.

A cidade foi con-
quistada pelos
cristãos em
1242 tendo-se
destacado nessa
ação  a Ordem
de Santiago. Daí
que na igreja de
S a n t i a g o ,

construída na
zona onde se crê
ter  existido a
mesquita menor
se vejam  as pri-
meiras vieiras e
setas amarelas
que apontam a
Santiago de
Compostela.

Elevada  a cidade
em 1520  por D.
Manuel I, Tavira
possui um patrimó-

nio cultural inigualável com  muitas igre-
jas, conventos, ermidas e capelas.

Em Tavira podemos visitar
a biblioteca pública, desig-
nada por Biblioteca Muni-
cipal Álvaro de Campos,  o
Museu Municipal de
Tavira, o Mercado da Ri-
beira (carismático merca-
do construído em 1887
que foi recuperado e con-
vertido em espaço para
exposições e restauração em 1999).

Na ilha de Tavira encontram-se al-
gumas das melhores praias do
Algarve: a Praia da Terra Estreita, a

praia naturista do
Homem Nu e a
Praia do Barril. A
Ilha de Tavira
constitui uma lín-
gua de areia de
dunas naturais
que separam o
mar da Ria Formo-
sa.

À Praia do Barril, no meio da Ilha de
Tavira,  chega-se  percorrendo uma
distância de cerca de um quilómetro
a pé ou de comboio. A viagem per-
mite uma vista única sobre a
biodiversidade da ilha, a fauna e a
flora locais.

A Ria Formosa, situada no sotaven-
to algarvio é uma área protegida
pelo estatuto de Parque Natural cri-
ado com objetivos de proteção e
conservação do sistema lagunar, no-
meadamente da sua flora e fauna,
incluindo as espécies migratórias e
respetivos habitats e promover o
uso ordenado do território e dos

recursos naturais. Com uma super-
fície de cerca de 18.000 ha, incluin-
do a área submersa abrange os con-
celhos de Faro, Loulé, Olhão, Tavira
e Vila Real de Sto. António.

Compõem ainda este conjunto
patrimonial natural, cinco ilhas are-
nosas (ilha de Faro, ilha da Culatra,
ilha da Armona, ilha de Tavira e ilha
de Cabanas) que servem de prote-
ção a uma vasta área de sapal, ca-
nais e ilhotes.

(Trabalho de pesquisa e texto da
associada  Maria Emília Fernandes)
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Foi um privilégio

Caros Associados,

                 Ao longo dos últimos
          treze anos, estive ao
“leme” da arep, nos primeiros
três como Vice- Presidente da
equipa liderada pelo Engenheiro
Graça Lobo, nos últimos dez anos
como Presidente da Direção Cen-
tral. Olhando para trás, se quises-
se resumir, numa curta frase, o
meu trabalho nesta casa, diria
que ele se consubstanciou num
único propósito: a afirmação da
arep como uma entidade de re-
ferência no âmbito das Institui-
ções de Solidariedade Social, em
Portugal.

Este é, porém, um propósito nun-
ca concluído: é antes um proces-
so que se inicia, sempre com a
expectativa de cada vez fazer
mais e melhor. Não sei, portan-
to, em que estação desse cami-
nho estamos. Nem isso me pare-
ce muito importante, aqui e ago-
ra. Os associados farão esse juízo
melhor que ninguém. O impor-
tante, de facto, é  testemunhar-
vos que esse foi o foco em que

me empenhei. Acredito sincera-
mente que a nossa arep é hoje
uma grande organização, uma or-
ganização consolidada, respeita-

da pelas empresas que a apoiam
e com uma trajetória bem defi-
nida para cumprimento da sua
Missão Estatutária.

E se não me pronuncio quanto à
fase em que nos encontramos do
nosso caminho coletivo, já quan-
to aos princípios que sustenta-
ram o propósito, eles foram e são
bem claros e nunca tive qualquer
hesitação quanto à sua aplicação.
Ano após ano, reafirmámos a pri-
oridade inquestionável da ação

social, a comunicação com os as-
sociados, a descentralização sem
perda do espírito de unidade, a
gestão rigorosa dos recursos, a
descentralização das atividades e
a adoção do puro voluntariado.
E a enquadrar tudo isto, uma prá-
tica obsessiva da transparência,
ou seja, a partilha regular e tão
exaustiva quanto possível, das
atividades da arep, quer com os
associados, quer com as empre-
sas que nos apoiam, quer ainda
com as entidades tutelares.

Foi um privilégio ter liderado a
arep em todos estes anos. Devo
confessar que foi uma experiência
exigente e a ela dediquei todo o
meu saber e empenho no cumpri-
mento dos objetivos que íamos
traçando. Mas não foi um sacrifí-
cio, pelo contrário, foram tempos
de prazer que permanecerão inde-
levelmente na minha vida.

Chegados aqui, quero dizer-vos, ca-
ros associados, que me orgulho
muito  de pertencer a esta associ-
ação. Deixo a liderança mas ficarei
por perto e nunca renegarei a mi-
nha disponibilidade para contri-
buir, sempre que necessário, para
o engrandecimento da arep.

Permitam-me que deixe aqui ex-
presso um agradecimento públi-
co aos companheiros de Direção
que me acompanharam nos vári-
os mandatos. Eu  fui  o  primeiro

pág. 31

“Ano após ano, reafir-
mámos a prioridade in-
questionável da ação soci-
al, a comunicação com os
associados, a descentra-
lização sem perda do espí-
rito de unidade, a gestão ri-
gorosa dos recursos, a
descentralização das ativi-
dades e a adoção do puro
voluntariado”
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 TRIBUNA arep 
Em fim de ciclo nunca é demais sublinhar a importância da arep

e do informarep
os seus 34 anos de existência, a arep

tem mostrado à sociedade, e de forma

crescente, a sua razão de ser e a sua

utilidade. Provam-no em primeiro lu-

gar as ações que tem vindo a desenvolver, no domínio

social e assistencial, assim justificando a palavra solida-

riedade, que faz parte da sua designação, entre elas o

apoio continuado, o apoio médico ao isolamento, os car-

tões de compra, a teleassistência e os telefonemas de

conforto. Neste e noutros domínios, não se esqueçam

ainda os protocolos existentes com várias entidades.

A juntar a estas, e no campo cultural e recreativo, citem-

-se várias outras iniciativas, tais como sessões, visitas,

passeios, encontros, etc. que

têm permitido aos associados

e seus familiares conviver e

preencher de forma agradável

e interessante o seu tempo.

Outro aspeto importante con-

figurado pela arep é o de, através dela, quer a EDP, quer

a REN, continuarem presentes na vida dos seus antigos

trabalhadores, o que, tendo todo o mérito, é revelador

das preocupações sociais de ambas, que remontam a lon-

gínquos tempos, das empresas a que dedicaram grande

parte das suas vidas.

Finalmente, e num outro plano, o do envelhecimento ati-

vo defendido na sociedade atual, é o de muitos desses

antigos trabalhadores, seja nos seus órgãos dirigentes,

seja como voluntários, poderem ter o ensejo de continu-

arem ativos e úteis, agora por uma causa, a de contribuir

para a existência e funcionamento duma associação que

prossegue os fins e os valores defendidos pela arep. Mas

também os que ainda se encontram a prestar trabalho nas

empresas, e que serão o futuro da arep, poderão apoiá-la

na sua missão e usufruir das suas iniciativas.

Dispõe a arep, no desenvolvimento do seu trabalho, de

um instrumento essencial: o informarep. Sendo uma das

suas incumbências principais a divulgação das ativida-

des da associação, o informarep, é ainda um traço fun-

damental da sua identidade e, estando os seus afiliados

dispersos por todo o país, um elo de ligação da maior

relevância que, certamente, lhes apraz receber e ler a cada

três meses,

Além disso o informarep

constitui igualmente um espa-

ço aberto à colaboração des-

ses associados, desde o Cor-

reio do Associado e da Tribu-

na arep a entrevistas e artigos

que lhe sejam enviados sobre os mais diversos assuntos,

e também um veículo de conhecimento de atividades re-

levantes da EDP e da REN.

Nesta fase de transição dos seus órgãos dirigentes (Direção Cen-

tral e Delegações) merecem os que concluem os seus mandatos

uma palavra de reconhecimento e os que os irão substituir os

votos de um bom trabalho, mais difícil actualmente pelas várias

restrições a que está sujeito em função da situação de pandemia

sem fim à vista em que nos encontramos.

José Rogeiro

“Dispõe a arep, no desenvolvimento do seu
trabalho, de um instrumento essencial: o
informarep. Sendo uma das suas incumbên-
cias principais a divulgação das atividades
da associação, o informarep, é ainda um tra-
ço fundamental da sua identidade e (...)  um
elo de ligação da maior relevância (...)”

(Destaque da responsabilidade do informarep)
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 TRIBUNA arep 

Henrique Pinto

(Subtítulo e sublinhados da responsabili-
dade do informarep)

Posto Médico da CCG (Central do Carregado)

L
evou algum tempo a con-
vencer-me da utilidade do
tema deste apontamento,
não pelo assunto em si mes-

mo mas pelo risco de chauvinismo
que ele pode provocar em mentes cul-
turalmente já afastadas daquela
contemporaneidade. Todavia e ape-
sar disso, resolvo ir em frente pela
única razão de que vale a pena comu-
nicar o passado ao futuro. Para quê?
Para, informando, proporcionar mais
ferramentas de reflexão. Aliás, é esta
a principal motivação de todos os
meus apontamentos.
Naquele tempo, por força duma re-
alidade cultural, social e política di-
ferente da que conhecemos nos dias
de hoje, os investimentos em gran-
des obras necessárias ao desenvol-
vimento económico do país,
projectavam-se de forma que fos-
sem, também, como que uma ex-
tensão do Estado. Foi assim que jun-
to de grandes obras se construíram
estradas, hospitais, escolas, etc.

No Carregado, apesar da relativa cur-
ta distância para centros urbanos
como Alenquer e Vila Franca de Xira,
dentro do perímetro da Central cons-
truiu-se e funcionou o nosso Posto
Médico, não só para cuidar de even-
tuais sinistrados no decurso da mon-
tagem daquela infraestrutura, mas

também dos cuidados de higiene, saú-
de e bem-estar daquela população de
mais de três centenas de trabalhado-
res e dos seus agregados familiares.

Naquele tempo o investidor sabia
que uma população satisfeita, uma
população com saídas para os seus
problemas sociais, é uma população

cuja disponibilidade psicológica faz
aumentar a qualidade e a produti-
vidade do seu labor diário na em-
presa. O investidor sabia que num
regime de satisfação colectiva, to-
dos ganham. Foi o tempo duma
empresa em que homens, materi-
ais e equipamentos, todos conta-
vam, ninguém era descartável.
Hoje, olhando para trás, constata-
mos como é diferente a realidade;
como o Ter superou o Ser; como o
Hoje é menos que o Ontem; como
o Amanhã será menos que o Hoje;
como o Homem perdeu para a Má-
quina; como o Trabalho perdeu para
o Capital! Sinais dos tempos, dirão
uns; erros estratégicos no desenvol-
vimento social, cultural e
económico, sabemo-lo todos.

Pela valiosa e inestimável acção que
o Posto Médico da Central do Carre-
gado teve durante a sua existência no
tratamento das maleitas de todos os
trabalhadores da Central e dos seus
familiares, é justíssimo que aqui re-
cordemos muitos daqueles e daque-
las que, nele trabalhando, deram a
sua contribuição para o bem de to-
dos nós, os seus utilizadores, à frente
dos quais pontuava o Enfermeiro Sá
– Manuel Luís Dias de Sá – cuja acção
e responsabilidade faziam do binómio
Posto Médico/Enfermeiro Sá, uma
entidade com carácter singular, como
se eles fossem o confessionário duma
grande catedral.

Por este Posto Médico, fazendo tam-
bém parte da sua história, passaram
os médicos: Leopoldo Castela //
Simões da Silva // Eduarda Tralha //
Eulália Vaz // Rui Almeida // Cristina
Franco // José Pacheco // Jorge
Aguiar // Maria Alice // Oliveira San-
tos // Miranda Barata, pelas mãos
dos quais passou o sofrimento e o
alívio das nossas dores, o choro de
crianças e o sorriso das suas mães.

Recordaremos também com muita
estima colegas do serviço Adminis-
trativo que organizavam e solucio-
navam aqueles assuntos burocráti-
cos que mais nos incomodavam, das
quais destacamos: Ana Paula Perei-
ra // Maria de Lurdes Caramalho //
Isabel Peixe // Isabel Barão // Maria
Rosa // Maria da Conceição //
Leopoldo Amador.

Pelas mãos de toda aquela gente
passou muita da nossa vida, muitos
dos nossos segredos, muitos dos
nossos medos, muitas das nossas
frustrações, mas também muitas
das nossas conquistas e dos nossos
sonhos. Ali gemeu-se de dor e tam-
bém se morreu, mas também hou-
ve Auroras de Novas Vidas. Nós e a
nossa família passamos por ali, por
aquele Posto Médico, pelas mãos
daquelas pessoas. A todos vós nós
devemos um muito obrigado com o
sentimento daquelas palavras do
poeta Vieira Lusitano: “Esta palavra
saudade // Aquele que a inventou /
/ A primeira vez que a disse // Com
certeza que chorou”.

Uma inestimável ação durante a sua existência

“Ali gemeu-se de dor e tam-
bém se morreu, mas tam-
bém houve Auroras de No-
vas Vidas”
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 CORREIO DO ASSOCIADO 
O informarep publica nesta secção as mensagens que
nos fazem chegar os nossos associados. Fazêmo-lo
com muito gosto, reservando-se a redação o direito
de as limitar ao essencial, em função da sua extensão
e relevância para a vida da arep.

Ao Sr. Dr. Manuel Martins,

Felicito-o pelo trabalho consciencioso que tem desenvol-
vido na arep ao longo de todos estes anos para bem dos
colegas necessitados, alguns na miséria, que só o Sr. Dr.
conhece melhor que ninguém.

(...)

Inscrevi-me como associado da arep, logo que ela se criou.
(...)

A quota era de 1 euro mensal (...)

Depois com o desenvolvimento da arep propus uma quota
de 10 euros que desde há anos vou contribuindo.
Só não sou um voluntário porque naquele tempo não pude
e hoje menos posso com os meus 86 anos de idade e a
minha falta de saúde.

Obrigado Senhor Dr. Manuel Martins.

Agora e se for possível, quero felicitar e agradecer (e até admirar)
a pessoa do Sr. Eng.º Graça Lobo por ao longo de tantos anos ter
dedicado muito da sua vida e do seu tempo no desenvolvimento
da arep  (...)

É com alguma pena que soube que o Sr. Eng.º vai deixar a
Presidência da Assembleia Geral da arep, o que será uma

Homenagem à EDP-REN e aos seus traba-
lhadores

No passado dia 2 de dezembro e na consequência do
bom acolhimento que sempre tem havido e nas ben-
feitorias cedidas e prestadas pela EDP e REN, o Presi-

dente da Junta de Freguesia Santa Clara e Castelo Viegas -Sr.
José Simão - numa demonstração de gratidão e agradecimen-
to como todo o relacionamento tem ocorrido, entendeu,
altruistamente, tornar público o seu agradecimento com a
colocação de um monumento alusivo às atividades das ho-
menageadas e aos seus colaboradores, nos terrenos do
aprazível parque das merendas, de rara amplitude, junto da
Subestação do Marco dos Pereiros em Coimbra.

No memorial, colocado neste testemunho de gratidão, consta:

“Com esta obra de arte a união de freguesias de Santa
Clara e Castelo Viegas assinala a prestimosa colaboração
que a EDP e REN têm dado a esta freguesia. É também
uma homenagem a todos os trabalhadores que ao longo dos
anos serviram e dignificaram estas empresas.

Obra de autoria de Jorge Simões.

Coimbra, Novembro de 2020”

Estiveram presentes o Sr. José Simão, Presidente da Junta
da Freguesia Santa Clara/Castelo Viegas, a Vereadora da
Câmara Municipal de Coimbra e representantes das em-
presas mencionadas que agradeceram este testemunho de
bem servir.

 Fernando Antunes Perpétua, Castelo Viegas

perda para todos os que fazemos parte da arep. Por tudo
quanto fez e até sacrificou do seu tempo, aqui quero dei-
xar os meus profundos agradecimentos (...)

Aproveito para enviar a minha amizade ao Presidente da
Delegação do Porto, Sr. José Marques (...)

N. São apenas duas palavras que representam muito da
minha dívida aos defensores da arep.

Manuel Pinto Cardoso, Porto

A REN e os seus reformados

Impedida pelo tenebroso covid 19 de proporcionar aos seus
reformados o habitual almoço de Natal, substituiu-o este
ano a REN pela oferta de um saboroso cabaz de produtos
que fez chegar aos seus domicílios, certamente para agra-
dável surpresa de todos.

A REN volta, assim, a dar provas de que não esqueceu os
seus antigos trabalhadores amenizando um pouco os tem-
pos difíceis e ameaçadores que atravessam, e a que nin-
guém está imune, e a mostrar neste seu gesto, a par da
grande empresa que é, a sua sensibilidade social.

José Rogeiro, Lisboa
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 CURIOSIDADES ENERGÉTICAS

Luís Lucena Ferreira

(Subtítulo e sublinhados da
responsabilidade do informarep)

O ano em que a eletricidade chegou aos Açores

 primeira rede
pública de dis-
tribuição de
energia elétrica
nos Açores foi
instalada no

ano de 1900, na ilha de S. Miguel,
no concelho de Vila Franca do Cam-
po. Foi o resultado da ação pioneira
dum homem nascido na ilha, mas
que teve a possibilidade de estudar
no estrangeiro, e que resolveu levar
para a sua terra uma inovação que
se estava a desenvolver nos países
mais avançados da Europa.
Chamava-se José Cordeiro e tinha
nascido na ilha de S. Miguel em
1867. Filho de família abastada teve
a possibilidade de estudar fora, pri-
meiro em Gand, na Bélgica, e depois
em França, onde se formou em Quí-
mica na École Central des Arts et
Manufactures de Paris.
Começou a sua atividade profissional
em S. Miguel, onde se manteve pou-
co tempo, tendo partido para Lisboa,
para trabalhar nas Companhias do
Gás. Também não se deu bem nesta
nova atividade, e então partiu para a

Argentina e depois para o Chile, onde
dirigiu uma fábrica de salitre. E foi aqui
que encontrou uma pequena central
hidroelétrica que fornecia a energia
elétrica para a fábrica. Des-
ta experiência nasceu o so-
nho de levar a ideia para a
sua ilha.
Tendo regressado definiti-
vamente a S. Miguel em
1898, fundou uma empre-
sa e tentou iniciar o fornecimento
de energia a Ponta Delgada, a capi-
tal do arquipélago e seu núcleo ur-
bano mais importante. A iniciativa
fracassou, por dificuldades financei-
ras, e também por falta de interes-
se das entidades locais, que não fo-
ram muito recetivas à inovação, e foi
então que o Presidente do Municí-
pio de Vila Franca do Campo resol-
veu apoiar o projeto do Eng.º José
Cordeiro, e os trabalhos puderam
ser iniciados e concluídos sem gran-
des problemas.
Construída uma pequena central
hidroelétrica, que passou a ser conheci-
da como Fábrica da Vila, e a rede de dis-
tribuição, foi o fornecimento iniciado em

março de 1900. A central foi uma das
primeiras a ser construída em Portugal,
tinha dois grupos geradores, um de 50 e
outro de 60 KVA, e é hoje um Museu.

Mais tarde, em 1910, os dois grupos ini-
ciais foram substituídos por uma turbi-
na de 180 CV.
O Eng.º José Cordeiro faleceu pou-
cos anos depois, em 1908.
Aconteceu que no ano 2000, quan-
do a Eletricidade dos Açores resol-
veu comemorar o centenário da ele-
tricidade no arquipélago, eu estava
no número dos convidados, porque
na altura tinha assumido funções na
Empresa, em representação da EDP.
Recordo-me também que estava
comigo o Eng.º João Torres, penso
que numa ação de formação de qua-
dros, no âmbito do acordo de co-
operação que havia entre as duas
empresas  e também entrou na lista
dos  convidados.
Como em outras comemorações
deste tipo, o programa era o habi-
tual: uma sessão solene na Câmara
Municipal, com os discursos da pra-
xe, e por fim um jantar num antigo
convento, na outra extremidade da
vila. O curioso é que, terminada a
sessão solene, os ilustres convida-
dos percorreram a pé o caminho até
ao local do jantar, com os habitan-
tes a observar nas janelas, acompa-
nhados por duas bandas de música,
uma à frente e outra atrás, a toca-
rem alternadamente.

“Construída uma pequena central
hidroelétrica, que passou a ser co-
nhecida como Fábrica da Vila, e a
rede de distribuição, foi o forneci-
mento iniciado em março de 1900”
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Visita ao Património Arquitetónico e Paisagístico de Sintra
(Do período islâmico à atualidade)

I PARTE – Castelo dos Mouros, Palácio da Vila e Palácio da Pena

enho falar-lhes sobre esta belíssima zona
que muitos de nós já conhecemos,
visitámos e de certeza até nos deliciámos
com uma queijada ou um travesseiro. Es
tou a referir-me, claro, ao conjunto

arquitetónico e paisagístico de Sintra, classificado como
Património Cultural da Humanidade em 1995.

No seguimento de achados arqueológicos aqui encon-
trados chegou-se à conclusão de que a presença de hu-
manos nesta região remonta a 5000 a.C. Neste texto
vamos recuar até ao período islâmico, dado que foram
os muçulmanos que construíram o Castelo com fins de-
fensivos e algumas casas dispersas pela paisagem. Por
vezes os visitantes apreciam toda a beleza deste con-
junto de edifícios, esquecendo que dentro das suas pa-
redes existe uma longa história das gentes que os habi-
taram. Há muito para contar, mas terá que ser de uma
forma sucinta uma vez que o espaço da nossa revista
assim o exige, e terá que ser feito em 2 partes. Nesta
primeira iremos abordar os três principais monumen-
tos de Sintra – O Castelo dos Mouros, O Palácio da Vila e
o Palácio da Pena e o seu Parque.

O Castelo Nacional de Sintra ou Castelo dos
Mouros
Este castelo milenar, construído pelos muçulmanos en-
tre o séc. VIII e IX sobre um maciço rochoso da serra de

Sintra, teve como principal desígnio controlar as vias
terrestres que ligavam Sintra a Mafra, Cascais e Lisboa.

Após a tomada de Lisboa aos mouros, D. Afonso
Henriques outorgou a carta de foral a Sintra com o fim
de atrair populações e militares a esta região, ordenan-
do a reparação das defesas do castelo que se encontra-
vam meio destruídas, e também a construção de um
templo cristão - a Igreja de S. Pedro de Canaferrim.

Dois séculos mais tarde, D. Dinis decidiu mandar cons-
truir o Paço Real no centro da vila (Palácio da Vila) e o
castelo ficou para segundo plano. A partir daí sofreu mui-
tos danos devido a desastres naturais, tal com o
terramoto de 1755. Só no reinado de D. Maria II, o seu
marido D. Fernando II, apaixonado por Sintra, mandou
promover amplas obras de reconstrução, sendo consi-
derado Monumento Nacional em 1910. Do alto das suas
muralhas podemos avistar a grande beleza paisagística
que se estende até ao Atlântico.

Dentro do Castelo, podemos apreciar alguns elementos
da época muçulmana como - a Cisterna, que chegou a
fornecer água ao Palácio da Vila, a Torre Real que serviu
de alcáçova no período islâmico e de residência a
Bernardim Ribeiro, escritor português do séc. XVI e a
Porta Islâmica. Do período cristão encontramos a Cape-
la mandada erigir por D. Afonso Henriques aquando da
entrega do foral à vila de Sintra (antiga igreja de S. Pedro
de Canaferrim) que prestou culto até final do séc. XIV.
Com o passar do tempo e devido ao seu estado de de-

gradação, foi sendo progressivamen-
te abandonada e transferido o seu
registo de paróquia para uma nova
igreja (a Igreja matriz de S. Pedro), e o
Túmulo, erigido no período de obras
de recuperação de todo o castelo, por
ordem do rei D. Fernando II. Durante
as obras de reconstrução da capela
foram causados danos à necrópole
existente tendo sido encontradas vá-
rias ossadas. Não sendo possível iden-
tificar a origem das mesmas (se mu-
çulmanas ou cristãs), foram conjunta-
mente sepultadas neste túmulo, com
o seguinte epitáfio: “O que o homem
uniu só Deus pode separar”. As ban-
deiras hasteadas no Castelo são qua-

Castelo dos Mouros
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tro: 3 portuguesas (de diferentes épocas) e uma simbó-
lica, com a inscrição Sintra em caracteres árabes, em jeito
de homenagem aos fundadores do Castelo.

Palácio Nacional de Sintra ou Palácio da Vila
Este é o único palácio que atravessou toda a História de
Portugal, dado que começou por ser um agregado de
edifícios situados no centro da vila e adaptados ao lon-
go dos tempos, presumindo-se que o mais antigo tenha
sido erguido por volta do séc. X ou XI, ainda no período
islâmico. Depois de atribuído o
foral à vila, tornou-se um dos
espaços preferidos dos monar-
cas portugueses, principalmen-
te durante os meses de verão
ou sempre que havia necessi-
dade de refúgio quando a pes-
te assolava Lisboa.

Apresenta vários esti los
arquitetónicos, sobressaindo
os elementos gótico e
manuelino, mas também evi-
dencia uma ligação entre a
arte cristã e a arte muçulma-
na, principalmente no que diz
respeito aos revestimentos
de azulejos hispano-
mouriscos. Destacam-se as
suas chaminés cónicas que
coroam a cozinha real e marcam a paisagem de Sintra.

A história deste palácio é muito interessante. Duran-
te o seu reinado, D. Dinis decidiu entregá-lo a sua
Mulher, a Rainha Santa Isabel. A partir do século se-
guinte passou a ser uma prática constante a sua en-
trega às rainhas de Portugal. O chamado Paço da Ra-
inha consistia em todo o conjunto do palácio, as pro-
priedades, as rendas e o pessoal à sua guarda.

Séculos mais tarde, no reinado de D. João I, este paço,
em poder da Rainha D. Filipa de Lencastre, tornou-se
o paço preferido do rei que ordenou a execução de
obras importantes no mesmo. O novo palácio passou
a estruturar-se em volta do pátio e construídas as ele-
gantes chaminés cónicas. Mas D. João I quis afirmar
o seu estatuto de fundador da dinastia de Avis, atra-
vés da opulência de novas salas, como por exemplo a
Sala dos Cisnes. A  partir  daqui  os monarcas  portu-
gueses  passaram  a  utilizar  o  paço  em  períodos
mais  prolongados,  dado  que  estava  perto  de  Lis-
boa, cidade que se  tornara  o centro da bu-
rocratização do reino.

No reinado de D. Manuel I, foi-lhe acrescentada a im-
ponente sala dos brasões, cuja cúpula ostenta as suas
armas bem como as dos seus filhos e das mais im-
portantes famílias da nobreza. No final do seu reina-
do, o Paço de Sintra era um dos mais grandiosos de
Portugal, com as suas salas decoradas com o ouro
trazido das colónias portuguesas.

Séculos mais tarde, este palácio foi testemunha do
exílio penoso de D. Afonso VI. Aclamado Rei após a
morte de seu pai D. João IV e por não ter ainda atin-
gido a maioridade, ficou como Regente a sua mãe, D.

Luísa de Gusmão. No seu curto reinado existiram três
conflitos importantes com os espanhóis (Guerra da
Restauração) que determinaram a vitória do exército
português e a confirmação da Independência de Por-
tugal após o período filipino. A História lembra-o
como “O Vitorioso”, mas na verdade, devido a uma
doença desconhecida na sua infância, que lhe deixou
graves sequelas, o rei era considerado frágil, física e
intelectualmente. A sua maneira de ser levava uma
certa nobreza portuguesa a desprezá-lo não o consi-
derando capaz de reinar Portugal. Aproveitando esta
dissimulada conspiração, o seu irmão D. Pedro II, apoi-
ado pela rainha consorte que se queixava do facto do
marido não ter consumado o casamento, decide não
só depor o rei, como casar com a sua cunhada. De-
pois de uns anos de desterro nos Açores, D. Afonso é
enviado para novo exílio no Palácio da Vila, onde vi-
veu aprisionado durante nove anos, até à sua morte.
Ainda hoje se pode visitar o quarto/cela onde viveu.
Faz parte da paisagem cultural de Sintra, inscrito pela
UNESCO como Património Mundial em 1995 e, em 2013,
incluído na Rede de Residências Reais Europeias.

Palácio da Vila
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Palácio Nacional da Pena ou Palácio da Pena
Este palácio, denominado “Joia de Sintra”, coroa o cume
desta serra com os seus tons coloridos, em contraste
com a vegetação luxuriante que o rodeia, e é considera-
do o expoente máximo do Romantismo em Portugal.
A história deste lugar fantástico começa no séc. XII com
a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora
da Pena. Mas uns séculos mais tarde, D. Manuel I deci-
diu mandar edificar nesse lugar o Real Mosteiro de Nos-
sa Senhora da Pena que foi entregue à ordem de S.
Jerónimo, mantendo-se em atividade por cerca de cem
anos até à extinção das ordens religiosas em 1834. Em
1836, D. Maria II casa-se com D. Fernando II, que por
contrato nupcial se torna Rei consorte. De origem ale-
mã, além de poliglota tinha uma grande ligação às ar-
tes, enquanto autor, colecionador e mecenas, sendo co-
nhecido como o Rei Artista. Apaixonado por Sintra re-
solveu comprar com a sua fortuna pessoal o que resta-
va do referido mosteiro e foi este rei que na verdade
esteve por detrás de toda a recuperação e
embelezamento desta zona de Sintra, desde a constru-
ção do Palácio da Pena e do seu parque à recuperação
do Castelo dos Mouros. Este palácio é composto por
duas alas, uma primitiva e outra já com o novo edificado,

rodeadas por uma terceira estrutura arquitetónica do-
minada pela fantasia de um castelo de fadas. Estas es-
truturas apelam ao imaginário medieval, como por
exemplo, a existência de uma ponte levadiça.

À volta do palácio, o Rei mandou plantar árvores e plan-
tas vindas dos quatro cantos do mundo que formam o
Parque da Pena, imitando os jardins românticos euro-
peus e permitindo destacar com o seu verde a cor rosa
do que restou do antigo mosteiro e a cor ocre do palá-
cio novo. Neste parque podemos visitar o Chalet da Con-
dessa d´Édla, sua segunda mulher após a morte de D.
Maria II. Este chalé, de inspiração alpina, servia de local
de veraneio reservado e mais tarde de residência a D.
Fernando e à Condessa.

Classificado como Monumento Nacional em 1910 e Pa-
trimónio Mundial da Humanidade em 1995 foi, em 2007,
eleito como uma das sete maravilhas de Portugal, sen-
do o primeiro palácio romântico da Europa, construído
cerca de 30 anos antes do “Schloss Neuschwanstein” de
Frederico II da Baviera.

Palácio da Pena e parque circundante



4.º trimestre | 2020 | informarep

12

 QUEM SÃO OS ASSOCIADOS DA arep 
António das Neves Pinheiro
O poeta recorda com carinhosa saudade a sua HIDOURO de sempre…

Nasceu em Sanfins, Valpaços,
em Trás-os-Montes, tendo-
se radicado na cidade do

Porto em 1950.
Iniciou a sua vida profissional em
1953 na Hidro-Eléctrica do Douro –

Hidouro, na área administrativa da
Empresa, onde se manteve até à
passagem à situação de reforma em
1992, já na EDP.
Acompanha a arep desde 1988, nos
primórdios da sua fundação e, nes-
ta data, manifestou gosto e dispo-

A HIDOURO
A Hidouro foi uma folha verde
Que amareleceu
E reverdece com a nossa teimosia.
Com o mesmo fervor
Da idade do amor
Que nesse tempo em nós cabia.
A Hidouro fomos nós,
Porque nós somos a Hidouro.
A Empresa família,
A Empresa generosa,
O chiste, a graça radiosa,
A injustiça ultrapassada,
A mágoa passageira.
Os convívios de alma lavada
De uma democracia pioneira.

É de longe, que a beleza
Deve ser apreciada?
Pois tomemo-la como mote,
Neste Picote
De horizontes e de esplendor,
De fragas que foram sacrários
Onde os operários
Encarnaram o Cristo Redentor
Do padre Telmo,
E a quem, no “Lodo e as Estrelas”,
Ele abriu janelas de Eternidade.
É esta a minha aguarela de saudade,
A indelével recordação
De uma afeição
Da mocidade.

nibilidade para colaborar com a Re-
vista da Associação.
O seu gosto pela atividade
associativa teve expressão na cola-
boração dada ao pelouro da cultura
da Delegação do Clube de Pessoal
da Hidouro, onde foi redator dos
seus Boletins.
A literatura é uma paixão sempre pre-
sente ao longo da sua vida, traduzin-
do-se na edição de vários livros, em
prosa e poesia, que mereceram o re-
conhecimento dos seus pares.
A poesia de Neves Pinheiro exalta a
riqueza e a complexidade da vida,
deixando transparecer as motivações
sociais que mais o sensibilizam.
Oriundo de uma Província que se or-
gulha da sua gente honesta e empre-
endedora, também aqui o poeta se
mostra fiel às suas origens na temática

da sua obra. A
interioridade sofri-
da das terras
t ra n s mo ntan as
constitui preocupa-
ção sua a que não
fica indiferente.
A gesta emocio-
nante da sua
Hidouro, que retra-
ta com uma imen-
sa saudade – a
Hidouro somos
nós – está  magis-
tralmente   expres-
sa no poema que
lhe dedica, que
com muito gosto
publicamos, ilus-
trado com uma
simples imagem
das  suas  três
“meninas” – Mi-
randa, Picote e
Bemposta:

“Acompanha a arep desde
1988, nos primórdios da sua
fundação e, nesta data, ma-
nifestou gosto e disponibili-
dade para colaborar com a
Revista da Associação”
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Telefonemas de conforto

Associados Telefonemas

apoiados realizados

Porto 22 87

Coimbra 17 124

Lisboa 100 411

Setúbal 5 25

Total 144 647

Telefonemas de conforto 

30-09-2020

Delegação

Sozinhos em casa - Teleassistência

 AÇÃO SOCIAL 

Apoio Social no 3.º trimestre de 2020

Até ao fim do 3.º trimestre de 2020 a arep  apoiou
178 associados nas  várias iniciativas sociais, re-
presentando  um  encargo  financeiro  global de
122 686  euros. Valor que traduz um aumento de
28%  face a igual período do ano  anterior.

«Estamos Presentes» - Uma iniciativa
associada ao Aniversário da arep

Cartões de compras 

Descrição DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Estamos Presentes 
N.º de 
associados 
Encargo (€) 

22 14 19 6 61 

5 970 3 720 4 110 1 310 15 110 

Sorriso Solidário (*) 
N.º de 
associados 
Encargo (€) 

- - - - - 

- - - - - 

Custo 
Total 

- - - - - 

 

O Fundo de Apoio Social – FAS, aprovou a atri-
buição de Cartões de Compras – por altura do
34.º aniversário da arep – a 61 associados,
com valores que oscilam entre um mínimo de
160 euros e um máximo de 350 euros, depen-
dendo da situação de cada um – totalizando
uma despesa  de  15 110 euros, nos termos
do quadro seguinte.

Atribuição de Cartões de Compra

Apoio Continuado

É importante referir que o Apoio Continuado
- o mais importante dos apoios concedidos
pela arep - representou cerca de 80% de todo
o apoio concedido. Lembramos que este é um
apoio de que os associados beneficiam en-
quanto se verificarem as condições que justi-
ficaram a sua atribuição.

Atribuído Adquirido

pela arep pelo associado

Porto 3 1 519

Coimbra 5 - 864

Lisboa 14 8 2 420

Setúbal 5 - 864

Total 27 9 4 667

Utilizadores de teleassistência 
em 30-09-2020

Delegação Custo (€)

Apoio Continuado 

Anos Delegação 

Associados 
apoiados Valor (€) 

No 
período 

Nesta 
data 

 

2019 Total 43 -   100 373 

2020  
até 30 de 
setembro 

 

DL Porto 35 32 61 122 

DL 
Coimbra 12 10 22 160 

DL Lisboa 6 5 10 938 

DL Setúbal 2 1 3 960 

Total 55 48 98 180 

 

(*) - À data de emissão deste informarep estava já
em curso uma segunda distribuição, associada à épo-
ca natalícia.
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 AÇÃO SOCIAL 
Balanço do Fundo de Apoio Social

FAS (Fundo de Apoio Social/arep) 
Balanço em 30-09-2020 

Descrição 
Receitas 

(€) 
Despesas 

(€) 
Saldo 

(€) 

Saldo (01-01-2020) 1 338 514 

Total de Apoio a 
associados 

 122 686  

. Apoio Continuado      98 180  

. Méd. no Isolamento  4 729  

Sozinhos em Casa  4 667  

Estamos Presentes  15 110  

Sorriso solidário  -  

Escapatória à Solidão                 -  

   1 215 828 

Donativos 281  1 216 109 

Transf. arep 300 000  1 516 109 

Saldo (30-09-2020)   1 516 109 

 

Donativos para o FAS

Donativos para o FAS/arep até 30 de setembro 
de 2020 

O apelo para reforçar o Fundo de Apoio Social da 
arep continua a ser correspondido. Agradecemos 

a generosidade destes nossos associados e amigos: 

 Donativo (€) 

Zulmira Afonso 45 

Delegação de Lisboa  106 

Anónimo 50 

Fernando Rodrigues 40 

Otília Primo 40 

Total  281 

Se pretender fazer um donativo, contacte a arep ou 
utilize o NIB 0035 0259 0000 4869 4303 1   

O balanço do Fundo de Apoio Social apresenta uma
solidez financeira  que nos permite encarar com ra-
zoável tranquilidade as responsabilidades futuras que
têm vindo a ser assumidas pela arep. Todavia, estas
responsabilidades cresceram significativamente no
ano em curso, no que respeita ao “Apoio Continua-
do”, aconselhando a que prudentemente se prossiga
com o reforço do património do Fundo, à medida que
os excedentes da gestão o permitam.

Apoio médico ao isolamento

Associados apoiados 
Situação em 30-09-2020 

Delegação DLP DLC DLL DLS Total 

Associados 16 10 32 6 64 

Custo (€) 1 182 739 2 365 443 4 729 
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Memória Emocionada de Ásperos Tempos
minha mãe - ao tempo ainda viva; e
um calor húmido polvilhou-me o ros-
to vagaroso: chorei!

O vazio e gelado ambiente que me cir-
cundava não me permitia que ficas-
se. Levantei-me e, ante o olhar atónito
do Manuel de Picote-o servente-meti
a ficha ao bolso e saí.

Cá fora, o vento gelado continuava so-
prando implacável. Ao senti-lo no ros-
to, e esquentado pelo pranto, todo o
meu corpo estremeceu de frio.

Fiquei um momento à porta indeciso
no rumo que devia tomar.

Para onde ir? Para a cama? Ou  para
a feira, enfiar-me   em  alguma da-
quelas espeluncas hediondas?
Efectivamente, não sabia para onde
ir. Não era má ideia aliviar as mágoas
com meia dúzia de bagaços. Mas
onde? No “Santa Valha”? No “Seixas”?
No “Olho do Cu”? Ou no “Rouquinho”?

Qualquer deles era irrecomendável. Por
fim resolvi-me a tomar a direcção do que
- embora de ambiente tão sórdido como
os outros -  me parecia o mais decente: 0
“Santa Valha”. Aconcheguei o sobretudo
ao corpo e atravessando os P.T’s - pavilhões
de trabalhadores – to-
mei a direcção do
texano acampamento,
com a firme decisão de
me embriagar.

Poucos passos tinha
dado, quando, já perto
do estaleiro do ferro,
me pareceu ouvir cha-
mar pelo meu nome.
Voltei-me e qual não foi
o meu espanto ao de-
parar com o vulto es-
guio e negro do saudo-
so Padre Telmo.

Não vinha só; acom-
panhava-o uma ou-
tra personagem, que
pela tosse convulsa e
constante que o aba-
lava calculei tratar-se
de um doente.

- Então, Padre Telmo, por aqui a estas
horas?

- Todas as horas são boas, quando
bem aproveitadas - retorquiu-me rin-
do o bondoso sacerdote. Mas, a pro-
pósito: onde vais?

- Dar uma volta...

- Para este lado, e a esta hora, não se
dão voltas decentes... Anda, vamos
dar de comer aqui ao António. Tens
senhas?

- Senhas de quê?

- Do refeitório; de onde hão-de ser.

- Claro que tenho. Quantas quer?

- Uma.

- Se quer tenho aqui uma ficha que
era para o meu jantar.

- Então tu não comeste?

- Não tive vontade...

- Melhor. Dá-a cá. Deus te pagará do-
brado.

Dei-lha.

Neste momento um agudo ataque de
tosse abalou fortemente o compa-
nheiro do Padre Telmo; e um laivo de
sangue aflorou-lhe aos lábios.

Vem sempre rodeada de mei-
ga nostalgia a lembrança que
me busca, algumas vezes, dos

tempos idos e inesquecíveis de Picote.

É-me grato reviver, neste momento,
as horas, difíceis ou felizes, que vivi
naqueles áridos recantos picotezes,
entre musgosas e agrestes penedias.

E nenhum dos que, como eu, lá dei-
xaram enterrados os melhores sonhos
da sua juventude, conseguirá olvidar,
facilmente, as pitorescas proezas vi-
vidas e presenciadas em ambiente
verdadeiramente tão rude.

É daí, pois, desse Picote longínquo e
inolvidável que eu vos vou falar, nesta
quadra queridíssima e cem por cento
familiar, contando-vos uma história, da
qual fui involuntariamente protagonis-
ta. Estávamos no Natal de 1955.

No meu relógio eram precisamente
oito horas da noite. O Céu estava
límpido. Milhares de estrelas cintila-
vam fulgurantes, em honra do Nasci-
mento humilde do Meigo e desejado
Redentor.

Em contrapartida, o vento sibilava furi-
oso, deixando à sua passagem as mar-
cas indeléveis do seu poder destruidor.

Eram horas  de jantar.

O Barrocal, àquela hora, estava deser-
to. No dia anterior, pela madrugada
fora, partiram em direcção a vários
pontos do país, diversos autocarros
repletos de operários que foram fes-
tejar a quadra natalícia no doce con-
vívio dos entes mais queridos.

Eu fiquei, não sei porquê; mas fiquei.

No refeitório - Ou FNAT — como ao
tempo lhe chamávamos, apenas meia
dúzia de comensais se debruçavam,
abatidos sobre o tradicional prato de
batatas com bacalhau.

A nudez da mesa sem toalha, a ausên-
cia das típica filhós e das apetecidas ra-
banadas, além do pesado silêncio que
pairava sobre a sala, fizeram com que a
fome me abandonasse de repente.

E  então, senti saudades da família;
saudades do meu lar e, sobretudo, da
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Confirmava-se: Estava diante de um
tuberculoso.

- António vamos para a tua casa - or-
denou-lhe o Padre Telmo - anda que
eu e o João te iremos buscar o jantar
ao refeitório. Não é assim João?

- Estou ao seu dispor - limitei-me a res-
ponder.

Claro que, como não tinha sido pre-
destinado para santo, não era da me-
lhor vontade que o fazia.

- Tem lá panelas, António?

- Tenho sim, senhor Padre Telmo, te-
nho aquela que Vossa Reverência me
deu, respondeu o doente.

- Então vamos embora. Tu João — dis-
se voltando-se para mim - vai à
F.N.A.T. e pedes ao Vieira, em meu
nome, que não feche o refeitório, en-
quanto lá não formos buscar a ceia do
António.

- Se ele for nisso... - murmurei.

- Ele quem?

- O Vieira.

- Claro que vai.

- Veremos... conheço-o bem.

- Depois vai lá ter

- Vou ter aonde?

- A casa do António... Ou será que tens
nojo de lá entrar? Ripostou-me abrup-
tamente.

- Não, nojo não! O que eu não sei é
onde fica a casa do António

- Fica no bairro operário; ao lado da
capela. É a casa a seguir ao Amorim.
Já te lembras?
- Quem tem boca vai a Roma. Eu per-
gunto ao Amorim.

- Lá fico à tua espera. Vê se não te demo-
ras. Anda António que está muito frio. E
amparando aquele amontoado de ossos,
frágil invólucro de pulmões dilacerados, o
carinhoso presbítero ia desprezando to-
dos os perigos que do contágio lhe pode-
riam advir. Ia, contudo, satisfeito.

O seu Natal não podia ser melhor; dir-
me-ia ele um dia mais tarde.

O refeitório estava a fechar. Eram oito
e meia da noite. Como já não havia

comensais, iam embora
os empregados.
Fui ter com o Vieira; con-
tei-lhe o sucedido.

- Mas nós já íamos sair -
respondeu-me. O pesso-
al também tem direito a
ir mais cedo, pelo menos
esta noite...

- De acordo. Mas se lhe
não merece pena a situ-
ação do doente, faça-o
ao menos pelo Padre
Telmo.

- Bem, vejamos o que se
pode fazer. Voltou-se
para a cozinha, chamou
pelo Fortunato e pergun-
tou-lhe se tinha algum
tacho pequeno.

- Você leva já isso  e ama-
nha traz-me a loiça - dis-
se.

- Muito bem! Isso vem mesmo a ca-
lhar. Entreguei-lhe a ficha e esperei.

Passados alguns momentos, apareceu
o Albano com dois pequenos tachos
fumegantes e pão.

O Vieira vinha com ele, trazendo duas
bananas e uma garrafa de vinho.

Arranjaram-me uma pequena saca;
meti tudo lá dentro e, depois de agra-
decer ao Vieira, saí.

- Não se esqueça de me trazer a loiça
amanhã.

- Não se preocupe - respondi-lhe já da
porta.

O bairro operário de Picote era um
amontoado de barracas, de pedras sol-
tas e cobertas, algumas com sacos de
cimento. O sol, o vento e a chuva, en-
travam livremente pelos buracos que
intervalavam as pedras amontoadas.

Ali viviam dezenas de famílias. A sua
construção devia-se ao Padre Telmo,
à conferência de S. Vicente de Paulo
e à Hidouro. Naquela altura ainda lá
não havia luz. Por isso foi às apalpa-
delas que eu caminhei até à casa do
Amorim. Aqui e além brilhavam, na
escuridão da noite, pequenas

lucernas, provenientes dos candeei-
ros a petróleo. Bati à porta. Abriu-me
a senhora Emília.

- Boa noite, senhora Emília.

- Boa noite, senhor João. Entre. Então
o que o traz por cá?

- Pouca coisa, nem vale a pena entrar.
Queria só que me dissesse onde mora
um homem chamado António, um do-
ente que  o Padre Telmo protege.

- Ai, o senhor António... Já sei, já sei.
É ali perto. Deixe-me que eu vou lá
com o senhor. O meu Amorim está
para lá. Foi o senhor Padre Telmo que
o veio chamar. Se quer que lhe diga é
uma dor de alma ver aquele homem
a sofrer, para ali abandonado. Não há
meio de o meterem no Sanatório. Mas
espere que eu vou já. É só um mo-
mento. Foi dentro, deu ordens aos fi-
lhos e passados segundos voltou. Pe-
gou na saca e seguiu à minha frente.

- Venha, senhor João que é já ali.

Não andámos muito. Logo adiante
apenas percorridos uns trinta metros,
surgiu na nossa frente uma forma de
barracão, projectado no escuro. Era
ali. A senhora Emília bateu. E pouco
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depois assomava à porta a figura co-
nhecida do seu homem.

- Que há?-perguntou ele.

- É o senhor João que vem cá ter com
o senhor Padre Telmo.

- Boa noite, Amorim  - saudei eu apa-
recendo.   O Padre Telmo está?

- Entra, João, entra: convidou-me de
dentro a voz amiga do Padre Telmo.
Entrei.

O interior do barracão era amplo. O
pavimento era cimentado. As paredes
caiadas e limpas dispunham bem a
quem entrava. O Padre Telmo tinha
destinado aquele barracão aos doen-
tes sem família. Por tal motivo o
António se encontrava ali.

- Então, João, como te arranjaste?

- O melhor possível. Correu tudo da
melhor maneira. Veja lá que o Vieira
até me emprestou a loiça.

- Como vês, nós é que fazemos os ou-
tros piores  do que  de facto são.
- Então o nosso homem? Já está mais
sossegado, ao que parece.

-Para já o que ele quer é comer, por
isso não percamos tempo em forne-
cer-lho. Não é assim António?

- Ai senhor Padre Telmo, se não fosse
Vossa Reverência o que seria de
mim...? - Gemeu o doente.

- Deixa-te de cantilenas... Vamos; pre-
para-te, mas é, para comer.

- Ó senhora Emília - disse voltando-se para
a mulher do Amorim - prepare você isto,
que as mulheres têm mais jeito para es-
tas coisas do que os homens.

Havia lá uma mesa tosca e foi sobre ela
que a senhora Emília colocou os tachos.

- Onde tem os pratos, senhor
António? - perguntou ela ao doente.

- Está ali um, senhora Emília, É o úni-
co que tenho. Como sou só... não pre-
ciso de mais.

- Chega bem; para agora, chega bem
interveio o Padre Telmo. O que é pre-
ciso é começar a jantar, porque a co-
mida vai arrefecendo.

O homem começa a comer. E nós
ficámos a contemplar mudamente,

aquele esquelético personagem, de-
vorando a quase fria refeição. O Pa-
dre Telmo ria, satisfeito. Para ele cons-
tituía total satisfação quando, aos ou-
tros, podia proporcionar felicidade.

Ao ver o homem comer sofregamen-
te eu perguntei a mim mesmo há
quanto tempo já não comia. E não me
contive sem lhe perguntar:

- Oh senhor António, parece que lhe
cai bem...!

- Se cai, meu senhor; há já dois dias
que não saio de casa...

- Mas devias avisar-me da tua situação,
interveio o Padre Telmo carinhoso.

Segredou-me depois o Padre Teimo, en-
quanto o homem comia, que já estava há
meio ano à espera de entrar no Sanató-
rio; que a Conferência lá o ia ajudando,
por intermédio do Caramalho - que Deus
tenha em sua glória! - Como trabalhador
não tinha Caixa de Previdência. Naquele
tempo só os especializados tinham Previ-
dência...
Pobre António! E estava eu triste, pela
solidão do meu Natal! O dele seria
melhor?...
O homem jantou. A mulher do
Amorim foi a casa buscar café.
Trouxe também uma garrafa
de “três velhotes”... um vinho
do Porto agradável e
económico. O António tomou
um café e bebeu um cálice de
vinho do Porto e mais outro. E,
depois de o ajudarmos a des-
pir, meteu-se na cama.

Ainda lá ficámos uma boa
meia hora conversando
com ele sobre coisas anima-
das. Bebemos uns cálices e
tomámos um café, numa
malga de barro. Eu contei
algumas histórias, cheias de
piada.
Todos riram. Enfim... Proporcionámos
um Natal o mais alegre possível ao po-
bre tuberculoso.

Recordo-me que o Padre Telmo foi
aconchegar a roupa da cama, que o
desditoso António tentava acomodar
e não pôde furtar-se a que este lhe
beijasse as mãos, agradecido.

- Mas que é isso, António? -repreen-
deu-o carinhoso o bom do sacerdote.

- Nada, senhor Padre Telmo. Apenas
beijo as mãos de um santo!

- Ora, deixa-te disso. Trata de descan-
sar, que eu amanhã venho cá com o
médico. Vou ver se sais o mais rapi-
damente possível para o Sanatório.

- Quando será isso...

- Não há-de ser muito demorado, ve-
rás. No entanto, ficas avisado de que
terás as tuas refeições todos os dias e
a horas precisas. E eu cá virei, de vez
em quando, visitar-te e inteirar-me
das tuas necessidades.

Quando o bondoso Padre Telmo lhe
disse isto, dos olhos do desditoso ho-
mem brotaram lágrimas sentidas, lá-
grimas de sincera gratidão.

-Sabe, senhor Padre Telmo, - conse-
guiu dizer, entre soluços - nunca jul-
guei passar um Natal tão feliz!

- Foi esse o meu desejo, António: fa-
zer que o teu Natal fosse, deveras fe-
liz! Mas não me agradeças a mim;
agradece ao João, que te deu a ficha

do seu jantar, agradece ao Amorim e
à senhora Emília, que o tornaram ain-
da mais agradável com a sua presen-
ça, o seu vinho do Porto e o seu café.

-Que Deus os recompense! - murmu-
rou o doente agradecido.

Todos tinham lágrimas nos olhos.
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-Vê se descansas, António, que nós va-
mos embora. Que horas são, João?

- Dez  e meia.
- São horas de irmos nós descansar,
também.

O Padre ergueu-se. Eu já estava de
pé; não havia mais bancos.

- Vamos embora. Até amanhã,
António. Cá estarei amanhã com  o
médico.

- Muito agradecido senhor Padre
Telmo.

- Boa noite! Você ainda fica
Amorim?

- Mais um pouco, senhor Padre
Telmo. Como moro perto...

- Então boa noite!

- Boa noite Senhor Padre Telmo.
Saímos.

Cá fora, verificámos que o vento ama-
inara um pouco. E uma chuva
miudinha caía persistente. Ajustámos
o sobretudo ao corpo e fomos cami-
nhando devagar, para não cairmos.

Durante uma boa parte do caminho,
não ousei quebrar o silêncio que nos
rodeava. Já perto da estrada, que la
para a estalagem - ao tempo entre-
gue à F.N.A.T. -O Padre Telmo per-
guntou-me:

- Para onde vais, João?

- Vou dormir.

- Já?

- Já. Preciso descansar.

- Mas tu não tinhas dito, há pouco,
que não havias jantado?

- Disse.

- E então? Vais deitar-te sem comer?

- Não tenho fome.

- Sabes uma coisa?

- Diga.

- Eu também não comi; e, se queres
que te fale franco, não tenho o quê...

- Mas, nesse caso, vamos à Edite, que
hoje deve ter comida a mais - arris-
quei.

- Não vale a pena, já não tenho
fome.

- Nem eu.

(João Professor - HERALD DE
BAGAUSTE- 24. 12. 1966)

- Então vamos dormir.

Acompanhei-o até à bomba da gasoli-
na.

Ia cabisbaixo e triste. Adivinhei-lhe
uma doentia preocupação, relaciona-
da com a miséria do tuberculoso.

Ao despedirmo-nos, perguntou-me o
Padre Teimo:

- João.

- Padre Telmo.

- Quantas senhas tens?

- Um livro de 1a, intacto.

- Emprestas-me três?

- O senhor não peça: exija! Quere-as
já?

- Não. Amanhã. Duas são para nós, - por-
que eu amanhã vou almoçar contigo - a
outra é para levarmos o almoço ao
António. Concordas?

- Claro que concordo.

- Então até amanhã. Vê se vais à mis-
sa...

- Vou fazer o possível. Até amanhã.
Apertámos  as mãos e despedimo-
nos.
Era confrangedor o
silêncio que rodeava
o bairro, naquela al-
tura. A quebrá-lo,
apenas se ouvia o
bater do tacão dos
meus sapatos no as-
falto da estrada
humedecida.

O meu pavilhão es-
tava deserto. Eu era,
naquela noite, o seu
único habitante.

Entrei e bati a porta.

No meu quarto, sen-
tado sobre a cama,
ainda por fazer, re-
cordei - uma a uma
- todas as peripéci-
as dessa noite. De-
pois desci a persia-
na, liguei o irra-
diador e sentei-me
na secretária a es-
crever.

Escrever a quem?

Já não me recordo. De uma coisa me
recordo ainda - e essa dificilmente se
apagará da minha mente - é que afi-
nal, eu já não era tão infeliz como me
julgava momentos antes. E deixei de
considerar aquela noite de Natal
como a mais triste da minha vida: ha-
via alguém mais infeliz do que eu!

Tristes e infelizes eram os Antónios que
aquela hora, haveria, aos milhões, no
Universo. Esses sim, eram infelizes...

E, intimamente, rendi homenagem,
aos poucos Padres Telmos deste mun-
do - infelizmente muitíssimo poucos!
- com que Deus se dignou brindar a
nossa pobre e frágil humanidade!

(Desenhos de Maria de Lurdes
Chichorro Rodrigues)
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 QUEM SÃO OS VOLUNTÁRIOS DA arep 
Nuno Manuel Soares da Costa Mendes
Voluntário na área dos Telefonemas de Conforto … foi o melhor que me podia
ter acontecido

“… teve a oportunidade
de acompanhar as ações
na Área Ambiental, es-
pecialmente de miti-
gação da interação da
avifauna com as linhas
elétricas aéreas … “

Nuno Mendes, 70 anos, viúvo,
um filho e uma filha.

Entrou para a EDP, EP em 1986 e
reformou-se em 2017.

Refere a caminhada de 31 anos e
a satisfação dos momentos vivi-
dos, na sua esmagadora maioria,
como verdadeiramente interes-
santes e positivos.

Começou na Distribuição - no
Centro de Distribuição Caldas da
Rainha - “no terreno”, onde acon-
tecem as coisas.

A saudade vem ao de cima quan-
do recorda a excitação do nova-
to perante situações difíceis de
avarias, à chuva e ao sol, etc.,
etc….

Nuno Mendes considera um pri-
vilégio ter participado nos pri-
meiros Trabalhos em Tensão
(TET), aquando da sua extensão
à rede subterrânea de baixa ten-
são. Até aí, só se realizavam nas
redes aéreas de baixa e de mé-
dia tensão.

Com graça, diz-nos que ainda
hoje conser-
va no seu
baú de re-
cordações o
original do
Plano de
Tra b a l h o s
da 1ª substi-
tuição em
tensão, de
um armário
de distribuição, efetuada na EDP
em outubro de 1987, localizada
junto à casa do Chefe de Centro.
Tinha mesmo que correr tudo às
mil maravilhas!

“Os TET foi a atividade
que mais me agradou na
minha carreira na EDP de
mais de 30 anos”

A  aplicação direta dos re-
sultados da investigação
e da inovação técnica, na
efetiva melhoria da qua-
lidade de serviço de rede,
foi altamente estimulan-
te.

Exerceu funções na Pre-
venção e Segurança e na
Direção de Tecnologia
(DTA e DTI). Depois tran-
sitou da área operacional
para o “back office”, em-
bora com a agradável
possibilidade de muitas
“escapadelas” quer ao terreno
quer à participação nalguns Con-
gressos internacionais.

Antes de entrar para a EDP foi
durante algum tempo professor
do ensino secundário, o que lhe
deu muito prazer e lhe instilou o
“bichinho” pela transmissão de
conhecimentos.

Para se traba-
lhar em ten-
são, é obriga-
tório ter sido
aprovado em
formação es-
pecífica (e ser
outorgado ao
executante
um título de
habi l i tação

onde constem os trabalhos que
está autorizado a realizar), o que
para a época era algo raro na EDP
– é com satisfação que nos diz –
“senti-me como a pessoa certa,
na função certa e no local certo”.

Um privilégio fazer o que se gos-
ta.

Na Tecnologia, para além da ela-
boração de documentos regula-
mentares de suporte para os TET,
desempenhou  as funções habi-
tuais desta Direção: análises téc-
nicas, participação em qualifica-
ções de fornecedores, em audi-
torias de qualificação para forne-
cedores TET e, teve ainda a opor-
tunidade de acompanhar as
ações na área ambiental, espe-
cialmente de mitigação da
interação da avifauna com as li-
nhas elétricas aéreas.

E para terminar, é com um largo
sorriso que nos afirma que a per-
turbação, na sua reforma,
desencadeada pelo convite da
arep  para ser voluntário na área
dos Telefonemas de Conforto, foi
o melhor que lhe podia ter acon-
tecido.
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 LUGAR À POESIA 

UM POEMA QUE EU AMO… a escolha  de Francisco Lopes
Cabaço
A escolha desta edição é da responsabilidade do nosso associado e grande amigo da arep, Francisco Lopes Cabaço.
Trata-se de FLORBELA ESPANCA, cuja obra lhe foi recordada com a publicação de uma coletânea da poetisa pelo
jornal “Expresso”, no início do ano, no âmbito da coleção “´Clássicos de Sempre”

FLORBELA ESPANCA: a beleza do soneto na angústia da vida

A poetisa nasce em Vila Viçosa no dia 8 de de-
zembro de 1894. Desde muito cedo, inicia-se
com poemas intimistas dedicados a seus pais

e irmão. Com apenas 10 anos escreveu “A Vida e a Mor-
te” em homenagem ao irmão e “No Dia de Anos” por
altura do aniversário do pai.

Em 1919, com 25 anos, editou a sua primeira obra, “Li-
vro de Mágoas”, e em 1923 saiu a sua segunda coletâ-
nea de sonetos, porventura a mais conhecida, “Livro de
Sóror Saudade”.

Eu sou a que no mundo anda perdida,

Eu sou a que na vida não tem norte,

Sou a irmã do Sonho, e desta sorte

Sou a crucificada … a dolorida …

Sombra de névoa ténue e esvaecida,

E que o destino amargo, triste e forte,

Impele brutalmente para a morte!

Alma de luto sempre incompreendida! …

Sou aquela que passa e ninguém vê—

Sou a que chamam triste sem o ser …

Sou a que chora sem saber porquê …

Sou talvez a visão que Alguém sonhou,

Alguém que veio ao mundo pra me ver,

E que nunca na vida me encontrou!

EU

(“ in Livro de Mágoas” – 1919)

Foi uma das raras mulheres, na altura, a frequentar a
Faculdade de Direito de Lisboa. Personalidade muito
angustiada com a vida, supostamente por razões da sua
saúde pessoal e também pela morte da mãe e do irmão,
este em condições dramáticas, teve na sua curta vida
três casamentos e tentou o suicídio por diversas vezes,
a última das quais foi-lhe fatal, no dia do seu 36º aniver-
sário, em 8 de dezembro de 1930.

Reconhecida há muito como um clássico da literatura
portuguesa, os seus sonetos, mesmo na expressão da
angústia da vida, são de uma beleza invulgar.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO

Nome Nº. EDP/REN

Morada

Código Postal            -

Telf. Telm.  Mail

Nºs.: B. I. / C.C. Contribuinte

Profissão

Data de Nascimento           /        / Estado Civil

Casado / União de Fto com

Trabalhador no Ativo Reformado Pensionista Cônjuge do Associado Auxiliar

Autorizo o desconto mensal no vencimento / pensão, da quantia de            ,           Euros.  (Quota mínima 2,00 Euros)

Delegação da AREP a que quer pertencer: Porto Coimbra

Transferência Bancária

Setúbal

Cobrança anual da quota: Cheque
Pagamento na

Delegação

Lisboa

Data          /         /

Assinatura

AREP-Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados
da EDP e da REN
Av. Defensores de Chaves, 52 A - S/L - 1000-120  LISBOA
Telef.: 210 017 467 / 210 017 473     Mail: arep.dc@gmail.com    Site: www.arep.pt

(a) (a)

(b)

(b)

Preenchimento facultativo(a)

(preencher com letra bem legível)

Tomei conhecimento e autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados e tratados pela arep, exclusivamente para os fins estatutários da
associação e comunicação personalizada das suas atividades.

DELEGAÇÃO  DO PORTO

 NOVOS ASSOCIADOS BEM VINDOS! 

DELEGAÇÃO  DE COIMBRA

DELEGAÇÃO  DE LISBOA

É sempre com imensa satisfação que divulgamos nesta secção os nomes dos
novos associados que vão enriquecendo a arep

Eduardo Manuel Castro Guimarães
Firmino Fonseca Vaz Castro
Maria Carmo Teixeira Silva
Maria Fernanda Anjos Velhote
Maria Fernanda Cardoso Santos

Álvaro Paulo Ferreira Dias
António Joaquim Clara Aires
Isabel Antunes Pinheiro AiresCarolina Soares Simões

Maria Alice Ferreira Carinhas

Maria Lopes Simões
Ramiro Fernandes José
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Saudemos 2021

Confiança, resiliência e espírito natalício precisam-se
 Sabemos que os tempos não são fáceis. E tudo
aponta para um 2021 que vai exigir de todos nós
uma grande capacidade de resiliência. As questões
sanitárias levarão o seu tempo a ser ultrapassadas
e a retoma económica, os desequilíbrios sociais,

serão lentos e prolongar-se-ão muito para lá de
2021. Será um desafio planetário; entre nós, por-
tugueses, o que esperamos é que não percamos
esse comboio da recuperação. Com mais ou menos
sacrifícios, sempre o Homem ultrapassou crises pro-

fundas no passado. As-
sim será desta vez: se-
jamos resilientes e con-
fiantes.

Mas, em 2021 sentir-se-
ão com profunda dureza
os efeitos da crise
económica, que serão
transversais a toda a soci-
edade, mas que continu-
arão a atingir de forma
severa os grupos mais vul-
neráveis. Pede-se, por
isso, solidariedade para
com o próximo e que se
prolongue durante todo
o ano o espírito natalício
que sempre nos anima
nesta época.

Assembleia Geral de 30 de novembro

Programa de Ação e Orçamento para 2021 aprovados pelos associados
 Uma vez mais os associados dis-
seram “presente”! Não se alhearam
da vida da sua associação e, de for-
ma expressiva, aprovaram o Progra-
ma de Ação e Orçamento para 2021.
Não foram resultados inesperados,
devemos confessar, até porque vêm
na continuidade de votações muito
semelhantes ao longo dos anos. Mas
é sempre muito gratificante para os
órgãos dirigentes conhecer esta ex-
pressão da vontade dos associados,
pelo que isso significa de reconheci-
mento pelo trabalho desenvolvido e
de confiança na trajetória delineada.
Fica reforçada a nossa responsabilida-
de mas também a nossa determina-
ção na concretização dos objetivos
que nos propomos.

A Assem-bleia Geral aprovou igual-
mente a alteração esta-tutária que
consagra a mudança da sede para
as novas instalações. Fica assim

cumprida a formalidade necessária
para que esta alteração seja registada
nos organismos oficiais.
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DELEGAÇÃO DO PORTO

DELEGAÇÃO DE COIMBRA

DELEGAÇÃO DE LISBOA

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL

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

abandonando o nosso convívio.

António Manuel Antunes Sebastião
Mais um grande amigo da arep que nos deixou

Fomos sur-
preendidos
com o faleci-
mento, no
passado dia
28 de outu-
bro, do nosso
querido ami-
go Antunes
Sebastião. É
verdade que
a sua saúde
era muito
frágil, há já

algum tempo, mas a sua lucidez de espírito nunca

faltou e disso  mesmo e da sua proverbial sensatez
tivemos prova pouquíssimos dias antes da sua mor-
te.

O Antunes foi um grande amigo e notável figura da
arep. Associado desde 1993, ocupou ao longo do
tempo vários cargos dirigentes e era atualmente um
distinto membro do Conselho Geral da arep. Muito
estimado e respeitado por todos quantos com ele
privaram nesta instituição, foi para mim também
um amigo de longa data que partiu.

Em meu nome pessoal e da arep apresento as mais
sentidas condolência à sua família.

Manuel Martins

António Arriscado Oliveira      1193
António M. Ferreira Mota       5484
António Moreira Pinto        7159
Aurélio Costa Pinto          494
Carolina P.  Marques Silva       4747
Francisco António Ramos       5987
Manuel Magalhães          956
Otília Emília Anjos Costa         1410

Abel Oliveira Monte        2862
António Pires Gomes        5411
Augusta J. Namora Freitas      6355
Carlos A. Faustino Coelho       5391
Elias da Silva Norte                  6480
Francisco A. Pereira Oliveira   6745
Francisco Dias Mota Veiga      7503
José M. Ventura Rodrigues     2789
José Pompeu Simões Colaço  6141
Júlio Santos Antunes        4260
Maria Hermínia Simões           7993
Maria Júlia Sousa Martins       5973

Alberto Pires         6169
Alberto Santos Jorge         3394
Alfredo Ramalho Oliveira         4544
António Gomes Ferreira           6302
António Manuel Lamego         2165
António Nascimento Vaz         1579
Armanda Jesus Silva Dias         3947
Armando Duarte Gonçalves    4898
Carlos Alberto Pratas Dias       1885
Darvin Barata Santos         5744
Fernando P. Barros Júnior        1125
Floriano Teixeira Ribeiro         6593
Henrique Alves Cantante         1332
Idalina Faria Duarte Ferrão        251
Isabel N. Cabrita Cochicho       5004
Joaquim António Dias Bastos  1592
Joaquim P. Guerra Domingues  4599
José Burlamaqui Gaspar         4076
Lídia Maria Oliveira Costa        1984

Luís Maria Pereira         5310
Manuel Ferreira Bicho                368
Manuel Marques Nunes          1743
Maria Alice Simões Pais           7768
Maria Céu Aires Pereira           1782
Maria Irene Sanches Moreira    705
Maria Jesus Miguéns Ângelo   5606
Maria Laura Cavaco Garcia      6234
Maria Luísa Pereira Palinhos   4459
Maria Lurdes A. Tristão         1870
Maria Lurdes Fernandes           249
Maria Vitória Lopes Graça       4454
Victor M. Rodrigues Faustino  3460

Alberto Vieira         2375
Maria Cristiana M. Emídio       3050
Maria José Correia Jesus         3981
Priscília Augusta Damásio        1713
Vicente C. Encarnação Figueira     7077

Maria Lurdes J. Figueiredo      7735
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 Lares / 
Apoio 

domiciliario 

Médico ao 
domicílio 

Tele 
assistência 

Cartões 
de 

compras 

Telef. de 
conforto Total 

Associados 
apoiados 35 16 3 22 22 98 

Encargo 
     (€) 61 122 1 182 519 5970 - 68 793 

 

DELEGAÇÃO DO PORTO (DLP)  
 

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 

 

 

 AÇÃO SOCIAL 

Apoio Social da Delegação no 3.º trimestre

EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS
Os eventos serão programados e divulgados oportunamente, caso a evolução da pandemia
do Covid - 19 o permita.

CONTACTOS ÚTEIS 

 NOTÍCIAS DA DELEGAÇÃO DO PORTO  

Eleições
A nova Direção da DLP inclui seis novos elementos
e um repetente.
Apenas uma lista concorreu às eleições para os ór-
gãos sociais da Delegação do Porto da arep que se
manterá em funções durante o próximo quadriénio.
Os órgãos sociais locais da Delegação, integrarão os
seguintes associados: Mesa da Assembleia Local:
Joaquim Fernandes Figueiredo (Presidente), Albino
Lopes Cunha (1.º Secretário), Álvaro Guimarães
Teixeira (2.º Secretário). Direção Local: José João
Marques (Presidente), Mário Ferraz Moura (Vice-
Presidente), João Maria Carrapatoso (Tesoureiro),
António Silvério Rocha (Secretário), Ana Mesquita
Sousa (Vogal), Alfredo Augusto Vieira da Silva, (1º

Vogal suplente), Manu-
el Alberto Barroso Pe-
reira (2º Vogal suplen-
te).
“Uma candidatura
com novos elementos
e novos compromis-
sos” foi o lema apre-
sentado pela lista elei-
ta. De acordo com os
estatutos, a tomada de
posse dos novos órgãos sociais ocorrerá até ao dia
29 de janeiro de 2021.
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 AÇÃO SOCIAL 

 CONTACTOS ÚTEIS 

DELEGAÇÃO DE COIMBRA (DLC) 
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 
Ermelindo Soares de Almeida 

   
 

 Núcleo da LOUSÃ 

Av. Duarte Pacheco 3200-239 Lousã 
João Manuel Coelho: 933 400 333 
João Barreto Santos: 916 718 711 
Egídio Seco Baptista: 968 264 530 

 

 Núcleo de LEIRIA   
 

Apoio Social da Delegação no 3.º trimestre
 Lares / 

Apoio 
domiciliario 

Médico ao 
domicilio 

Tele 
assistência 

Cartões 
de 

compras 

Telef. de 
conforto Total 

Associados 
apoiados 

12 10 5 14 17 58 

Encargo 
 (€) 22 160 739 864 3 720 - 27 483 

 

 NOTÍCIAS DA DELEGAÇÃO DE COIMBRA  

Os eventos serão programados e divulgados oportunamente, caso a evolução da pandemia
do Covid - 19 o permita.

EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS

Eleições – Novos Órgãos Sociais da Delegação de Coimbra para 2021/2014
Na sequência do ato eleitoral
ocorrido em 30 de dezembro
p.p., ao qual se apresentou
uma única lista, foram eleitos
os Órgãos Sociais que irão di-
rigir os destinos da arep-DLC
no quadriénio 2021/2024.

A sua composição passou a
ser a seguinte:

Mesa da Assembleia Local
Presidente – António Almeida Roseiro
1º Secretário – Manuel José Santos Galvão
2º Secretário – Maria Branca Marques Borges

Direção Local
. Presidente – José Rosendo Lemos
· Vice-Presidente – Victor Manuel Simões Lopes

· Secretário – Carlos Fernandes Farinha
· Tesoureiro – António Seguro Canas
· Vogal – João Manuel Rodrigues Coelho
· Vogal Suplente – Fernando José Cardoso Carvalho
· Vogal Suplente – Fernando Manuel P. Silva Carvalho

No novo elenco verifica-se a entrada do associado António
Almeida Roseiro para Presidente da Mesa da Assembleia Local e
Carlos Fernandes Farinha para secretário da Direção Local.

Aos dirigentes cessantes, Manuel Cerveira Dias e Silvino
Carvalho, consideramos da mais elementar justiça tornar
público um agradecimento pela prestimosa colaboração ao
longo destes  anos.

Os Órgãos Sociais agora eleitos reafirmam a sua intenção
de desempenhar de forma dedicada as suas tarefas, com
especial incidência na área social, porque é este o nosso
compromisso.
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Os eventos serão programados e divulgados oportunamente, caso a evolução da pandemia
do Covid - 19 o permita.

 NOTÍCIAS DA DELEGAÇÃO DE LISBOA  

Apoio Social da Delegação no 3.º trimestre

 Lares / 
Apoio 

domiciliário 

Médico ao 
domicilio 

Tele 
assistência 

Cartões 
de 

compras 

Telef. de 
conforto Total 

Associados 
apoiados 6 32 14 19 100 171 

Encargo 
     (€) 10 938 2 365 2 420 4 110 - 19 833 

 CONTACTOS ÚTEIS 

DELEGAÇÃO DE LISBOA (DLL) 

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  
 

EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS

 AÇÃO SOCIAL 

Eleições
Uma nova Direção

Às eleições para
os órgãos sociais
da Delegação de
Lisboa da arep,
que dirigirão esta
Delegação no
quadriénio 2021/
2024, apenas se
candida-tou uma
lista.

Desta votação,
que decorreu no

dia 30 de dezembro de 2020, integrarão os órgãos
sociais locais da Delegação no quadriénio referido,
os seguintes associados:

Mesa da Assembleia Local:
Presidente – José Alves Escada da Costa,

1º Secretário – Vitória Antunes Morais Lopes, 2º Se-
cretário – Maria Joaquina Oliveira C. Oliveira.
Direção Local:

Presidente – Maria Emília de Jesus Fernandes,
Vice-Presidente – Ana Maria Marques Ferreira, Te-
soureiro – Maria Lurdes Jales Ferreira, Secretário -
Rosa Maria Fernandes Domingos, Vogal Efetivo –
Carlos Manuel Piteira, Vogal Suplente – Alda Maria
Godinho Santos e Vogal Suplente – Maria Elisete
Ferreira Gonçalves.

“Uma Direção Renovada para crescer” foi o com-
promisso assumido pelos novos corpos sociais.

De acordo com os estatutos, a tomada de posse dos
novos órgãos sociais ocorrerá até ao dia 29 de ja-
neiro 2021.
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 NOTÍCIAS DA DELEGAÇÃO DE SETÚBAL 

Apoio Social da Delegação no 3.º trimestre

 Lares/- 
Apoio 

domiciliário 

Médico ao 
domicílio 

Tele 
assistência 

Cartões 
de 

compras 

Telef. de 
conforto Total 

Associados 
apoiados 2 6 5 6 5 24 

Encargo 
     (€) 3 690 443 864 1 310 - 6 577 

 

 CONTACTOS ÚTEIS 

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL (DLS) 

Rua do Mirante, 23     
2910-609 SETÚBAL  
Tel. 265 229 150 | Fax: 265 229 150 
arep.dls@gmail.com 

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 
933 735 449 

 

 

Os eventos serão programados e divulgados oportunamente, caso a evolução da pandemia
do Covid - 19 o permita.

EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS

Uma candidatura virada para o futuro
Em tempo de pandemia, quando todos temos outras
preocupações, tudo indicava que não seria fácil encon-
trar um grupo de associados disponíveis para integrar
uma lista de candidatura aos Órgãos Sociais da Delega-
ção de Setúbal da arep.

Mas não foi assim. À disponibilidade manifestada por
três atuais dirigentes, vieram agora juntar-se quatro
novos elementos que de há muito acompanham as ini-
ciativas da arep, com a mais-valia de terem experiência
em projetos Associativos e que em muito vão enrique-
cer o nosso desempenho. Na Mesa da Assembleia,
regista-se a entrada de um novo 2º secretário.

Os novos Órgãos Sociais para o quadriénio 2021/2024
foram eleitos na Assembleia Eleitoral de 30 de dezem-
bro e apresentam a seguinte a composição:

Mesa da Assembleia Local: Fernando Manuel Mateus
Calado (Presidente), Francisco José Raminhos Pereira (1º

Secretário), Augusto Manu-
el Batista Gonçalves (2º Se-
cretário)

Direção Local: Noel Diaman-
tino Ribeiro Camoesas (Pre-
sidente), Fernando José Cos-
ta Raminhos (Vice Presiden-
te), Carlos Henrique Cordei-
ro Véstias (Tesoureiro), Ma-
ria dos Anjos Rosa (Secretária), Dinis Lola da Silva Rosa
(Vogal Efetivo), António Carlos Lopes Antunes (Vogal Su-
plente), Jaime Fernando Gerónimo Santana (Vogal Su-
plente)

Consideramos que há ainda muito para oferecer e
comprometemo-nos desenvolver um trabalho profícuo,
procurando, com o nosso empenho elevar ainda mais a
nossa Associação e os seus Associados.

 AÇÃO SOCIAL 
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Dra. Teresa Morais

 
FALA O SENHOR DOUTOR

O sono

O sono é um processo fisiológico do organis

mo, cujas necessidades estão relacionadas

com a idade.

Mesmo sem ter insónias, as pessoas podem ter proble-

mas em ter uma boa noite de descanso.

Interferem com o sono reparador:

Horários de trabalho excessivos, ansiedade, dificuldade

em largar o smartphone/tablet, a alimentação, e tam-

bém a cafeína.

A cafeína pode provocar dificuldade em adormecer, e

um sono mais curto e leve.

 Quem tem dificuldade em adormecer deve evitar

a cafeína tanto quanto possível, uma vez que os

seus efeitos podem durar várias horas.

 A abstinência da cafeína pode causar dores de ca-

beça, irritabilidade e fadiga extrema, sendo mais

fácil reduzir gradualmente em vez de reduzir radi-

calmente.

 Quem não quer desistir da cafeína deve evitá-la

depois das 14:00, ou a meio do dia, se forem es

pecialmente sensíveis à cafeína.

A nicotina é um estimulante do sistema nervoso central

que pode causar insónias e dificuldade em adormecer:

 Acelera o ritmo cardíaco

 Aumenta a pressão sanguínea

 Estimula a atividade de on-

das cerebrais rápidas

que indicam despertar.

Nos fumadores, algumas horas

sem a nicotina pode ser suficiente

para induzir sintomas de abstinên-

cia; o desejo pode até acordar um

fumador à noite. As pessoas que

deixaram de fumar adormecem

mais rapidamente e acordam me-

nos durante a noite.

A perturbação do sono e a fadiga diurna podem ocorrer

durante a retirada inicial da nicotina, mas mesmo du-

rante este período, muitos ex-fumadores relatam

melhorias no sono.

Se é fumador evite fumar durante pelo menos uma a

duas horas antes de dormir.

O álcool deprime o sistema nervoso.

Os bebedores tendem a despertar frequentemente e,

por vezes, com sonhos assustadores.

O álcool pode ser responsável por até 10% dos casos de

insónia crónica.

O álcool pode piorar o  ressonar e outros problemas res-

piratórios do sono, às vezes de forma perigosa.

Para melhorar a quantidade e a qualidade do sono, é

aconselhável:

1 - Atividade física regular

2 - Um horário de sono regular

3 - Alimentação saudável

4 - Ter uma rotina: procure deitar-se regularmente à

mesma hora

Dormir mais horas ao fim de semana não compensa as

horas que não se dormiram durante a semana.
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 UMA VEZ    
POR MÊS… 

 
APOIO  AOS  

ASSOCIADOS 
  

 DELEGAÇÃO DE LISBOA

Conversas com Chá/Café
Sujeitas a divulgação de programa específico, as
“Conversas com Chá/Café” têm lugar na primeira
segunda-feira de cada mês, em Lisboa (sede da
arep). Informe-se.

 
SINTRA / AMADORA / QUELUZ 
Reparações elétricas no Domicílio 
 

 Eletricista: Carlos Germano Gaspar 
(associado da arep) 

Serviço voluntário gratuito, exceto 
materiais 
(Marcação direta: 936 412 312) 
 
SETÚBAL 
Reparações elétricas e de Canalização de 
água 
 

 Técnico: José Duarte Dionísio 
(associado da arep) 

(Marcação direta: 934 444 369) 
(Serviço gratuito, exceto deslocações e 
materiais) 

 
LISBOA 
Manicure, Pedicure e Cabeleireira 

 Técnica: Sandra Garcia 
(Terças e quintas-feiras: marcação prévia na arep 
Tel. 210 017 467 | 210 017 473 ou arep.dll@gmail.com) 
Serviços prestados nas instalações da arep; 
( serviços suspensos enquanto vigorar o Plano de 
Contingência) 

 
 
Serviços ao domicílio 
Manicure, pédicure, cabeleireira, pequenos serviços 
domésticos 

 Sandra Garcia 
(Marcações diretas: 962 971 437) 

Almoço/Convívio mensal
Todas as terceiras terças feiras de cada mês, no res-
taurante Fogo de Chão, Rua Martens Ferrão, em Lis-
boa.
Uma oportunidade para pôr a conversa em dia.

NÚCLEO DE AVEIRO
Tardes de Chá/Conversa em Dia
O Núcleo de Aveiro tem continuado a efetuar as
“Tardes de Chá/Conversa em Dia”, nas últimas ter-
ças feiras do mês.

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL
O Chá das Quartas
Junte-se a nós nas primeiras quartas feiras de cada
mês, nas nossas instalações da Rua do Mirante, em
Setúbal. Conviva e veja as/os amigas/os e colegas
de trabalho.

LISBOA 
 Dr. José Jorge Leitão 

213 884 804 | 919 258 811 
Jtjleitao@gmail.com 

PORTO 
 Dr. Serafim Marques 
 Dr. Carlos Alberto da Rocha Teixeira 
Marcações através da Delegação: 220 011 072 

 
 Prestadores de serviços

(em condições especiais para associados e familiares)

Aconselhamento jurídico
Gratuito para associados

(Estas atividades encontram-se suspensas enquanto estiver em vigor o PLano de
Contingência da COVID - 19)
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 “ECOS” DAS NOSSAS EMPRESAS 

 Energias de Portugal
Redes Energéticas
Nacionais

No 3.º trimestre, REN apresentou resulta-
dos líquidos de 76,1 milhões de euros

Este resultado foi inferior em 10,3 milhões de euros
(-12%) face a igual período do ano anterior. Os números
refletem uma penalização pela Contribuição Extraordi-
nária para o setor Energético, cujo valor ascendeu a 28,2
milhões de euros.
Para os resultados apresentados, o negócio internacio-
nal contribuiu com 10,4 milhões de euros (13,6%).

No período de janeiro a novembro, a produ-
ção de eletricidade de origem renovável
satisfez 57% do consumo nacional

No mesmo período, o consumo de energia elétrica re-
cuou 3,5% face a igual período do ano anterior, ou 3,9%
com correção da temperatura e número de dias úteis.
Até novembro o índice de produtividade hidroelétrica
situou-se em 0,97 (média histórica igual a 1).

REN colocada entre as melhores práticas
de comunicação em 2020 pela
“RENEWABLES GRID INITIATIVE”

A REN foi distinguida pela forma inovadora como o seu
projeto “Estudos de impacte ambiental: visita virtual”
permitiu melhorar a comunicação da empresa com os
seus stakeholders apesar da pandemia. O projeto da REN
foi selecionado como um dos quatro melhores na cate-
goria “Communication Engagement”.

REN no top 3 das melhores empresas para
trabalhar

A REN classificou-se em 3.º lugar na categoria de Ener-
gia, no ranking “Portugal’s Most Attractive Employers
2020". O  resultado  decorreu  da votação de mais de
11 200 estudantes dos cursos de Gestão, IT e Engenha-
ria de diversas universidades portuguesas e inclui um
universo de mais de 100 empresas.

EDP entrega cinco viaturas a bombeiros e
instituições de ação social
Através do programa “Estradas da Luz” a EDP Produção
doou cinco viaturas usadas a instituições em diferentes
pontos do país. Objetivo é reforçar apoios às comunida-
des, entregando entre cinco a sete viaturas por ano.

A EDP ganha prémio de ouro nos
“European Excellence Awards”
A aplicação móvel “App edpON” criada para os colabora-
dores da EDP foi distinguida a nível europeu com o 1.º
prémio na categoria de melhor canal interno. O “European
Excellence Awards” é um evento que distingue anualmen-
te desde 2007, os melhores projetos e campanhas de Co-
municação e Relações Públicas em toda a Europa. A EDP
foi premiada este ano com a atribuição do ouro, na cate-
goria de melhor canal interno com a App edpON.

EDP ofereceu 18 meses de energia a três Insti-
tuições de Solidariedade Social para celebrar a
corrida EDP Grande Prémio de Natal
A edição deste ano, entre os dias 11 e 13 de dezembro,
aconteceu em formato virtual. Os primeiros 5 000 partici-
pantes a finalizarem a corrida receberam uma máscara de
proteção e uma medalha de participação na prova.
Para celebrar o “EDP Grande Prémio de Natal”, a EDP
vai oferecer um total de 18 meses de energia a três as-
sociações de solidariedade social. O objetivo desta inici-
ativa é apoiar estas instituições numa altura crítica para
a sociedade.

EDP Renováveis instala em Burgos as maio-
res torres eólicas da Península Ibérica
Aerogeradores têm 199,9 metros de altura até à ponta
da pá e ultrapassam as que foram instaladas no parque
eólico flutuante Windfloat, ao largo de Viana do Caste-
lo, que são as mais altas do mundo instaladas em plata-
forma flutuantes.

EDP apresentou um resultado líquido de
422 milhões de euros no 3.º trimestre
Este resultado corresponde a uma redução de 8% face
ao período homólogo do ano anterior, penalizado por
fatores não recorrentes. Sem estes efeitos o resultado
recorrente seria de 669 milhões de euros..
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EDP e REN

Colaboradores Pedidos de reembolso Informações sobre 
Recursos Humanos 

Consultas 
(marcação/anulação 

EDP 
 APARTADO 012100 

EC PICOAS – LISBOA 
1061 – 001 LISBOA 

210 308 342 Tel. 800 100 113 210 018 090 

REN 
 APARTADO 012100 

EC PICOAS – LISBOA 
1061 – 001 LISBOA 

210 308 342 Tel. 210 013 500 210 018 090 

 CONTACTOS ÚTEIS 

responsável, mas a obra é sem-
pre coletiva. O que de bom se terá
feito na arep, deve-se pois ao seu
trabalho, à sua lealdade e ao espí-
rito de equipa que nos animou.

Um agradecimento também aos
membros dos restantes órgãos soci-
ais e aos associados que, invariavel-
mente, ao longo dos anos, foram
sufragando, de forma expressiva, os
resultados do nosso trabalho e a tra-
jetória estratégica que fomos pro-
pondo. A generosidade das muitas

Foi um privilégio

mensagens que recebemos testemu-
nhavam a sua cumplicidade com o
nosso trabalho.

Por último, quero saudar os nos-
sos voluntários – dirigentes e não
dirigentes – e agradecer-lhes a
sua disponibilidade e dedicação
à nossa arep. Os voluntários são
indiscutivelmente a grande força
da associação. Fazem-no desinte-
ressadamente, apenas pelo gos-
to de contribuir para o Bem Co-
mum. E fazem-no não só com o
seu saber e disponibilidade, mas
também, por vezes, com sacrifí-
cios pessoais. A eles fico a dever
a compreensão que sempre tive-

Manuel Martins

ram pela minha acérrima defesa
do puro voluntariado.

Fecha-se um ciclo na arep. E o fu-
turo começa já hoje com uma
nova liderança e uma nova equi-
pa. Equipa que – posso assegu-
rar-vos – nos dá a garantia, não
só de prosseguir com  o papel
insubstituível que a arep tem no
apoio aos associados mais
fragilizados, mas também de
apostar no desenvolvimento de
uma organização moderna, mais
inovadora e mais presente junto
das empresas que nos apoiam.

“Os voluntários são indis-
cutivelmente a grande for-
ça da associação. Fazem-
no desinteressadamente,
apenas pelo gosto de con-
tribuir para o Bem Comum.
E fazem-no não só com o
seu saber e disponibilida-
de, mas também, por ve-
zes, com sacrifícios pesso-
ais. A eles fico a dever a
compreensão que sempre
tiveram pela minha acérri-
ma defesa do puro volun-
tariado”
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Eleição dos Órgãos Centrais
Uma nova equipa para o quadriénio 2021/2024

Conforme anunciado em
edição especial do
informarep, distribuído

oportunamente a todos os asso-
ciados eleitores, apenas uma lis-
ta concorreu às eleições para os
Órgãos Centrais da arep.

Na Assembleia Eleitoral de 30 de
dezembro registou-se uma partici-
pação dos associados inferior à ob-
servada em Assembleias anterio-
res por força das  condições restri-
tivas impostas pela pandemia e, so-
bretudo, devido a uma acentuada
degradação da qualidade do ser-
viço prestado pelos CTT.

A AREP É UMA INSTITUIÇÃO ONDE TODOS E CADA UM DE NÓS PODEMOS
MANIFESTAR A NOSSA CONDIÇÃO DE CIDADÃOS ATENTOS E SOLIDÁRIOS

PARA COM O OUTRO
É UMA COMUNIDADE QUE NOS UNE DESDE 1986

As nossas respostas sociais:
Apoio Continuado

Estamos Presentes
Sorriso Solidário

Sozinhos em Casa
Apoio Médico ao isolamento

Escapatória à solidão
Saiba mais, contacte a sua Delegação

Foi gratificante verificar que o ato
eleitoral decorreu com total nor-
malidade em todas as Delega-
ções.

 O informarep felicita e dá as boas
vindas a esta nova equipa que,
além de uma nova liderança,
apresenta também uma significa-
tiva renovação de dirigentes,
bem reveladora da vitalidade da
nossa Associação. Eis a sua com-
posição:

Mesa da Assembleia Geral:
Victor Manuel da Costa A. M.
Baptista (Presidente), João  José
Oliveira Fernandes Bichão(1.º
Secretário), Manuel Joaquim
Quintas Gomes Veiga (2.º Secre-
tário).

Direção Central:   António    Ma-
nuel Pita de Abreu (Presidente),
Eugénio André Purificação Carva-
lho (Vice-Presidente), José Carlos
Gomes dos Santos (Tesoureiro)
Arnaldo Rui Duarte Cordeiro (Vo-

gal), Maria dos Anjos Rodrigues
Machado (Vogal), Alice Maria
Paradela Gaspar (Vogal Suplen-
te), Carlos José Andrade Vaz (Vo-
gal Suplente).

Conselho Fiscal: José Eduardo
Figueiredo Soares (Presidente),
António Manuel Faria Sousa Fon-
seca (Vogal), Amélia Lurdes Perei-
ra Novo (Vogal) Victor Manuel
Nunes do Carmo (Vogal Suplen-
te).

“Por uma arep Pró-ativa, Partici-
pada e Resiliente” foi o lema
apresentado por esta candidatu-
ra. O lema diz bem do compro-
misso assumido pela candidatu-
ra que, no seu manifesto eleito-
ral, declara ainda seguir a linha
de rumo definida pelas direções
anteriores, nomeadamente
quanto à prioridade do apoio so-
cial, o puro voluntariado e o ri-
gor na gestão dos recursos.




