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Capa: Central de Castelo de Bode (foto 
gentilmente cedida pela EDP Produção) 

É sempre com grande satisfação que divulgamos os no-
mes dos novos associados que vão  dando força à AREP 

a quem expressamos votos de boas vindas e com os 
quais contamos para as nossas atividades. 

Delegação de Coimbra: Estrela Lameira Fonseca Roseiro  

(E-Redes). 

Delegação de Lisboa: José Ilídio Mendes (E-Redes). 
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AREP aprova Relatório  e Contas de 2020 
Maioritariamente por voto por correspondência, a 
Assembleia Geral da AREP aprovou, em 5 de maio, o 
Relatório e Contas de 2020. Foi aprovada igualmente a 
indigitação da vogal da Direção Central, Maria dos Anjos 
Machado, para o cargo estatutário de Secretário . 

Associados da AREP com acesso gratuito ao MAAT  

No âmbito da colaboração entre a Fundação EDP e a 
AREP, foi clarificado que os associados da AREP, possui-
dores do cartão Sãvida, têm acesso gratuito ao MAAT  
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, no qual está 
integrada a antiga Central Tejo com o seu riquíssimo es-
pólio museológico (mais informações em www.arep.pt). 

O site da AREP  foi renovado 

Mais conteúdos e uma nova imagem, o nosso site espe-
ra as suas visitas. A AREP à distância de um clique 
(www.arep.pt). 

Na próxima edição 

Os 35 anos da AREP 
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1. Finalmente começámos a 

desconfinar. Prudentemen-

te para evitar retrocessos. 

Com a esperança 

de não voltarmos a 

passar pelo mesmo 

sufoco que senti-

mos entre Janeiro 

e Março. Tão só 

uma esperança. 

Todos os cuidados 

são poucos porque 

este vírus é resili-

ente e traiçoeiro. 

Adapta-se, para so-

breviver mais e 

propagar-se me-

lhor. 

Também as instala-

ções da AREP vão desconfinando 

gradualmente. 

O tempo de clausura foi aprovei-

tado para torná-las mais eficien-

tes e adaptadas aos novos tem-

pos. 

Habituamo-nos a ser mais digi-

tais. Aprendemos a reunir à dis-

tância. O que era novo e estranho 

passou a ser normal. Passámos a 

ser televoluntários e muitos de 

nós, sem que nos apercebêsse-

mos, acabámos por trabalhar bas-

tante mais e muitas vezes com 

maior eficácia. 

2. A pandemia não reduziu o 

nosso esforço no Apoio Social. 

2020 foi, neste aspeto, tão produ-

tivo como 2019. 

Onde perdemos, isso sim, foi nas 

atividades culturais, de convívio e 

recreativas. Esperamos retomá-         

-las aos poucos, experimentando 

com precaução. Cumprindo com 

rigor as normas sanitárias que, 

em cada instante e para cada ca-

so, as autoridades de saúde im-

puserem. Sendo, mesmo, mais 

exigentes que elas se conside-

rarmos prudente sê-lo. 

A responsabilidade individual de 

cada Associado será determi-

nante para a continuação ou não 

destas iniciativas. Não queremos 

ficar doentes nem, mesmo inad-

vertidamente, ser propagadores 

de doença. 

3. Avançámos, entretanto, com 

um ligeiro reajuste da logo-

marca da AREP, com cores mais 

claras e um novo tipo de letra. 

O Informarep, como já devem ter 

notado, está a percorrer um cami-

nho progressivo de transforma-

ção. A pandemia chamou-nos a 

atenção para a importância de 

conversar mais, de alargar a 

abrangência dos assuntos falados, 

de procurar temas que nos tragam 

boa disposição. Es-

tamos a tentar ir 

por aí e, como sem-

pre foi feito, quere-

mos muito a contri-

buição de todos, a 

partilha de interes-

ses, histórias, preo-

cupações e memó-

rias. 

4. Temos feito 

um traba-

lho profundo para 

tornar o site da 

AREP num instru-

mento dinâmico de 

interação com os nossos Associa-

dos e com o mundo exterior. O 

"novo" site já está "no ar" e terá 

conteúdos novos a cada quinze 

dias. O Facebook também. 

Para que eles se mantenham vi-

vos e saudáveis precisamos da 

vossa ajuda. Viajem neles. Contri-

buam com textos, fotos ou vídeos 

que os enriqueçam. 

5. A propósito, vão reparar 

que, aqui e ali, iremos refe-

rindo a nossa associação como 

AREP, IPSS. O nosso objetivo é, 

para além de poupar nas pala-

vras, chamar a atenção para o 

facto de fazermos parte do meri-

tório grupo das Instituições Parti-

culares de Solidariedade Social 

portuguesas. Somos uma grande 

organização do 3.º setor da eco-

nomia nacional. 

Desconfinando em 7 notas 
PITA DE ABREU 

 

Antiga Central Tejo, aguarela de Fernanda Fernandes  





 

6. Celebra-se este ano o 70.º 

aniversário do Sistema Elé-

trico Nacional. Sendo mais preci-

so, o aniversário da opção nacio-

nal pelo planeamento e gestão 

centralizada dos setores da Pro-

dução e Transporte de Energia e 

da estruturação empresarial ne-

cessária para esse fim. Iniciou-se, 

em 1951, um percurso que 18 

anos depois se consolidaria com a 

criação da CPE e que, em 1976, vi-

ria a atingir o seu ápice com o 

nascimento da EDP. 

Sendo a maioria de nós, associa-

dos da AREP, participantes ou tes-

temunhas próximas deste proces-

so tão determinante para o pro-

gresso do nosso País, é natural 

que o celebremos no Informarep 

e nos nossos outros meios de co-

municação. 

7. Dentro dos prazos previstos 

foram aprovados em Assem-

bleia Geral o Relatório de Ati-

vidades e as Contas de 2020, os 

quais demonstraram o excelente 

trabalho da Direção do Dr. Manu-

el Martins na manutenção da saú-

de económico/financeira e da di-

nâmica operacional da nossa As-

sociação, num ano particularmen-

te difícil. 

Para ele e para sua direção mere-

cidos parabéns. Bem hajam. ◆ 
 

@  

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

Octávio Lopes Monteiro 
Sou sócia e esposa do funcionário e 
sócio n.º 2615, João Manuel Maia 
Serôdio, e vimos na última revista 
um artigo do Sr. Henrique Pinto, em 
que fala sobre o meu falecido tio 
avô, Octávio Lopes Monteiro. Foi 
muito agradável ler as suas palavras 
sobre este homem tão bom. Obriga-
da ao Sr. Henrique Pinto!  

Lara Gisela Serôdio, Mafra 

Uma sugestão 
No momento em que se completam 
trinta e cinco anos de existência 
desta Associação, gostaria de suge-
rir que sejam atribuídos a todos os 
que, desde o início, são seus associ-
ados, uma simbólica lembrança 
desta data. 
Atrevo-me a sugerir um alfinete de 
lapela, com o emblema da AREP, e a 
respetiva inscrição de "35 anos". 
Creio ser suficiente para dar a digni-
dade devida a tão longo período de 
convívio, numa Associação que re-
presenta simbolicamente o nosso 
percurso profissional. 
Com os melhores cumprimentos. 

Luís Paulo Sequinho  
dos Santos, V. F. de Xira 

Resposta do Presidente 
Caro Associado Paulo Silva, 
A sua sugestão é boa e vem no mo-
mento oportuno. 
Estamos a pensar numa forma de 
celebrar este aniversário tendo em 
consideração o contexto de incerte-
za em que, por força da pandemia, 
continuamos a viver. 
Agradeço-lhe muito. Espero e dese-
jo que continue a “viver” a nossa 
Associação. 
Espero as suas sugestões, incita-
mentos e, também, as críticas que 
considere oportuno fazer. 

António Pita de Abreu,  
Presidente da AREP 
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João Manuel Soares Duarte (Núcleo de Aveiro): 
É possível fazer voluntariado, mesmo estando longe 

ASSOCIADOS FALECIDOS 

É com grande pesar, e apresentando as condolências da AREP às famílias e amigos, que damos conhecimento dos  
nossos Associados que vão abandonando o nosso convívio. 

N 
ASCI a 22 de dezembro de 

1956, no Hospital do En-

troncamento, terra de fer-

roviários. Com um ano de idade, vim 

para a linda cidade de Aveiro, uma vez 

que o meu pai veio trabalhar para a 

então Celulose, fábrica de papel em 

Cacia, de onde nunca mais saí e que 

adotei como a minha segunda terra. 

Tive uma infância feliz e aos 18 anos, após completar o 

Curso Geral de Eletricidade na Escola Industrial e Co-

mercial de Aveiro, ingressei nos Serviços Municipaliza-

dos de Aveiro, tendo sido integrado na EDP, no Centro 

de Distribuição de Aveiro. Foram quarenta anos de 

dedicação a uma empresa, que me acarinhou e a 

quem dei tudo o que sabia. Sempre na Distribuição, 

mas percorrendo vários departamentos, saí com a 

certeza do dever cumprido. Pena que esta pandemia 

tenha interrompido os encontros semanais que manti-

ve com mais de uma dúzia de pré-reformados, com 

quem recordávamos aventuras e histórias passadas. A 

amizade não esfriou com o passar dos anos. Espera-

mos ansiosamente o fim do confina-

mento, para retomarmos os chamados 

“almoços de sexta-feira”. 

Realizado, com três filhas e três netos 

lindos, e certo do dever cumprido, vim 

para a pré-reforma, para finalmente 

cumprir o meu sonho de viajar e co-

nhecer mundo. 

É nesta altura, que a convite do senhor José Marques, 

iniciei a minha colaboração com a Delegação do Porto 

da AREP, tendo vindo a fazer parte da Direção da De-

legação, de 2014 a 2020. Foram sete anos de colabo-

ração de que me orgulho, pois não fazia ideia do 

quanto a AREP faz em prol dos seus Associados. Por-

que vivo longe do Porto, achei por bem continuar 

agora só como voluntário, uma vez que informatica-

mente é possível fazer voluntariado, mesmo estando 

longe. Porém, ao tomar esta atitude, fi-lo em plena 

consciência, uma vez que nos anos que dediquei à 

nossa Associação, fiquei ciente de que é um trabalho 

tão meritório e tão absorvente, que só me restava 

poder continuar a dedicar-lhe a minha colaboração 

sempre que ela for necessária. ◆ 

 

 

Delegação do Porto: Agostinho Sousa Ribeiro (EDP Gest. Prod. Energia), Américo Fernandes Azevedo (E-Redes), Ana 
Emília Albergaria Azevedo (EDP Gest. Prod. Energia), Carlos Augusto Amorim (EDP Gest. Prod. Energia), Ernesto Anjos 
Martins (EDP Gest. Prod. Energia), Gracindo Marques Silva (E-Redes), João Silva Ribeiro Pontes (E-Redes), Joaquim 
Teixeira Alves (EDP Gest. Prod. Energia), José Manuel Pinto Silva (EDP Gest. Prod. Energia), José Teixeira Guedes (E-

Redes), Maria Eunice Paiva Pinho Antunes Machado (EDP Gest. Prod. Energia), Maria Lurdes Ferreira Neiva (E-

Redes), Mavilde Freitas Alves (E-Redes). 

Delegação de Coimbra: Albino Rodrigues Oliveira (E-Redes), António Cunha Rodrigues (E-Redes), António Paulo 
Marcelino (E-Redes), António Pessoa Jorge (E-Redes), Carlos Marrão Santos (E-Redes), Carlos Miranda Simões (E-

Redes), Fernanda Figueiredo Carranca (E-Redes), Fernando Ferreira Silva (EDP Gest. Prod. Energia), Francisco José 
Nunes Oliveira (E-Redes), João Brito Ribeiro (E-Redes), Joaquim Coito Rosa (EDP Gest. Prod. Energia), José Eduardo 
Leopoldo Correia Galeão (E-Redes), José Maria Silva Marques (E-Redes), José Vaz Marques Devesa (E-Redes), Ma-
nuel Francisco Grilo Palma (E-Redes), Maria Celeste Purificação Abreu (E-Redes), Maria Emília Martins Marques (E-

Redes), Maria Lucília Cardoso Silva (E-Redes), Maria Lurdes Matias Neto (E-Redes), Raul Fernando Tenório Pinto (E-

Redes), Vitor Manuel Gonçalves Fernandes (EDP Gest. Prod. Energia). 

Delegação de Lisboa: Albertino Almeida Ferreira (E-Redes), Alice Chagas Fernandes Santos (E-Redes), António Manu-
el Caras Altas Rocha (EDP Gest. Prod. Energia), António Marques Alves (E-Redes), António Pimenta Andrade (E-Redes), 
António Silva Bastos Miranda (E-Redes), António Vieira Lopes (EDP Gest. Prod. Energia), Arlindo Cristóvão Coelho (E-





 

Francisco Nogueira Rodrigues Ermitão na 1.ª pessoa 

 

N 
ASCI a 1 de agosto de 
1943, no lugar de Meia-     
-Via, concelho de Torres 

Novas, filho da família mais humil-
de da aldeia, que se dedicava à 
agricultura, sendo o meu pai traba-
lhador indiferenciado nas oficinas 
da CP, no Entroncamento. 

Aos 16 anos, entrei como aprendiz 
na Oficina Metalúrgica e Fundição 
Lourenço e Irmão em Torres Novas, 
sendo um ano depois admitido no 
curso de Aprendizes nas Oficinas 
da CP no Entroncamento. 

Aos 18 anos, feito o 2.º ano de For-
mação, fui frequentar o 3.º ano de 
Formação de Eletricistas, nas Ofici-
nas Gerais da CP no Barreiro. Um 
ano depois, fui colocado como es-
tagiário de eletricista no Posto de 
Manutenção e Reparação de com-
boios elétricos em Campolide, após 
o que, com 20 anos, fui nomeado 
eletricista. 

Com 23 anos concorri para a Cen-
tral do Carregado. Admitido em 
julho de 1967, trabalhei no arran-
que da armazenagem de fuel, do 

tratamento de águas e dos Grupo 1 
e 2, nestes como operador de blo-
co, passando a Encarregado de Blo-
co depois de concluir o respetivo 
curso, o 1.º a ser realizado. 

Em 1989, iniciei a minha atividade  
no Sindel, como delegado sindical, 
integrando as comissões de segu-
rança, e pertenci à estrutura de 
Delegados Sindicais da Cosid, na 
Produção Térmica. Percorri então 
todos os postos de trabalho da Dis-
tribuição do Alto e Baixo Alentejo e 
Algarve. Visitei ainda lugares da 
Distribuição no Oeste, Coimbra e 
Aveiro e também todas as minicen-
trais da Serra da Estrela. 

Chamado para o Departamento de 
contratação do Sindel onde estive 
envolvido nas negociações do ACT 
2000, passei, em janeiro de 1999, à 
reforma antecipada, continuando, 
todavia, como associado do Sindel. 

Para além disso, em termos de 
ação social, integrei a Direção Exe-
cutiva do Centro de Bem Estar In-
fantil de Alverca onde fui responsá-
vel da Manutenção e tracei as con-
dições para o arranque duma ofici-
na de manutenção, na qual foi 
construído muito equipamento 
para servir as crianças. 

Estive também na Direção da Casa 
de S. Pedro de Alverca, instituição 
dedicada à 3.ª idade, e numa insti-
tuição de solidariedade social de 
apoio à deficiência. 

A minha adesão à AREP tem a ver 
com uma pequena história que 
conto rapidamente. 

Sendo hábito da AREP telefonar 
aos seus associados mais vulnerá-
veis, teve conhecimento, um dia, 
da necessidade de um associado de 
Alverca ser visitado com urgência.  
Nesse sentido, o Eng.º Graça Lobo, 
pensando que eu era associado, 
quis obter o meu contacto. Não o 
conseguindo, pediu ajuda ao Henri-
que Pinto, que também não o ti-
nha, mas era membro da minha 
página do facebok. É através dela 
que me envia uma mensagem para 
falar com urgência para o Eng.º 
Graça Lobo. Esse associado foi en-
tão visitado de imediato, conse-
guindo resolver-se uma situação 
delicada, em que ele, sem a esposa 
viva e acabando de perder o irmão, 
dizia que valia mais suicidar-se. 

Eu já conhecia a AREP pelos infor-
mativos que lia sempre no posto 
médico da Avenida da República, 
em Lisboa. Depois desta situação, 
resolvi passar pela sua sede e for-

malizar a minha adesão. ◆ 

 

Redes), Clotilde Ester M. Garcia Celay (E-Redes), Emídio António Torcato (E-

Redes), Eurico Miranda Silveira (EDP Gest. Prod. Energia), Fernando Fonseca 
Rodrigues (E-Redes), Francisco Alexandre C. B. Mimoso França (E-Redes), Gra-
cinda Conceição Costa (E-Redes), Hermínia Jesus Martins (E-Redes), Isabel 
Maria Beatriz Silva Teixeira Sousa (EDP Gest. Prod. Energia), João António 
Serôdio (EDP Gest. Prod. Energia), João Daniel Garcia Coelho (E-Redes), João 
Rodrigues Paulo (E-Redes), Joaquim Francisco Salgueiro Guedelha (E-Redes), 
Jorge Pereira Nunes (E-Redes), José Boaventura Pinto (EDP Gest. Prod. Ener-

gia), José Graça Bagulho (E-Redes), José Leonardo Queiroz da Fonseca (E-

Redes), José Luís Vitória Pais Ramos (EDP Gest. Prod. Energia), Manuel Gui-
lherme Pestana (E-Redes), Manuel Rodrigues Proença Bilro (E-Redes), Maria 
Beatriz S. M. Ferreira Almeida (E-Redes), Maria do Céu Almeida Sarmento 
(EDP Gest. Prod. Energia), Maria Fernanda Santos Mendes Caldeira (E-Redes), 
Maria Helena Vale Silva (E-Redes), Mercedes Hernandez Triste (E-Redes), Pe-
dro Manuel Silva Barros Moura (E-Redes), Perpétua Castanheira Fraga (E-

Redes), Rodrigo Pedro Martins Xeira (E-Redes), Teresa Menino Jesus Gomes 
Bernardino (E-Redes), Vítor Manuel Matos Alves (E-Redes). 

Delegação de Setúbal: António Bento Almeida (E-Redes), Fausto Valdemar 
Gomes Sousa (EDP Gest.Prod.Energia), João Silva (E-Redes), Joaquim Alexan-

dre Figueira (E-Redes), José Manuel Guerreiro Gomes (E-Redes). ◆ 
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A TÉ ao fim do 1.º trimestre de 2021, a AREP concedeu 

140 apoios, que beneficiaram 128 Associados, nas 

várias iniciativas sociais, representando um encargo finan-

ceiro de 46 203 euros. 

O Apoio Continuado, o mais importante dos apoios conce-

didos pela AREP, representou, neste 1.º trimestre, cerca de 

90% de todo o apoio dispensado. 

Como o seu nome indica, trata-se de um apoio de que os 

associados beneficiam enquanto se verificarem as condi-

ções que justificaram a sua atribuição. 

O balanço do Fundo de Apoio Social (último quadro) apre-

senta a totalidade das despesas suportadas pela AREP no 

1.º trimestre do ano. As responsabilidades da AREP cresce-

ram significativamente em 2020, no que respeita ao Apoio 

Continuado, aconselhando a que se prossiga com o reforço 

do património do Fundo, à medida que os excedentes da 

gestão o permitam. ◆ 

Os números iniciais de um ano que se prefigura difícil 

Serviço de Apoio Social AREP 

Apoio Médico ao Isolamento   2021 

(1.º trimestre) 

Delegações Associados apoiados  

Porto 14 

Coimbra 10  

Lisboa 29 

Setúbal    6 

Total 59  

Apoio Continuado  2021 (1.º trimestre) 

Delegações 
Associados 

apoiados  
Encargo Total (€) 

Porto 37 28 724 

Coimbra 13   9 785 

Lisboa  4   3 180 

Setúbal - - 

Total 41 689 54 

Telefonemas de conforto  2021 (1.º trimestre) 

Delegações 
Associados 

apoiados 

N.º  

de telefonemas 

Porto   21 47 

Coimbra   17 57 

Lisboa   98 233 

Setúbal    4    4 

Total 140 341 

Teleassistência  2021 (1.º trimestre) 

Delegações Associados apoiados*  

Porto    4 

Coimbra    5 

Lisboa 22 

Setúbal    5 

Total 36  

* Um dos serviços, no Porto, e oito, em 
Lisboa, foram adquiridos pelos Associados. 

FAS  Donativos  2021 (1.º trimestre) 

Donativos Valor (€) 

Anónimo 40 

Total 40 

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. 

FAS   Fundo de Apoio Social 

FAS  Despesas  2021 (1.º trimestre) 

Serviços Prestados Valor (€) 

Apoio continuado 41 689 

Teleassistência    161 

Apoio Médico Isolamento  4 353 

Total  46 203 

 





 

Serra da Atalhada—Moinho de Vento, Penacova, Coimbra, 
(foto de Fernando Carvalho) 

A 
S atividades das Delegações e Núcleos da AREP são, para o informarep, de fundamen-

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

ta comunidade que se estende por todo o país, consubstanciada na AREP. Mau grado a 

pandemia, que forçou à suspensão de muitas atividades normalmente desenvolvidas 

pelas Delegações, e até poderem ser ser retomadas e noticiadas, contamos da sua parte com novos 

temas que enriqueçam a sua presença, casos da edição anterior e desta. 

Templo Romano de Évora, conhecido por Templo de Diana 
(foto de Noel Camoesas) 

Delegação de Coimbra 

Delegação de Setúbal 

 

Delegação do Porto 

Câmara Municipal do Porto (foto selecionada 
 pela Delegação) 

Largo e Igreja de S. Paulo 
(foto de Carla Santos) 

Delegação de Lisboa 
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Apoio Social da Delegação  do Porto 
no 1.º trimestre  2021 

A minha experiência de uma 

longa vida profissional ao servi-

ço da Hidroelétrica do Douro 

(1953-1976), em trabalhos du-

ros, mas motivantes, deixaram 

em mim memórias muito vinca-

das e um certo orgulho de, em-

bora modestamente, ter partici-

pado em obras tão importantes. 

F 
OI assim que dei comigo 

a remexer em velhos pa-

péis que ao longo de vá-

rios anos, carinhosamente, fui 

guardando, enquanto memórias 

de tempos difíceis, que recordo 

com saudade, sabendo que não os 

voltarei a viver! 

Nessa procura de memórias en-

contrei, com muito carinho, uma 

pequena coleção de "Novas da 

Velha Guarda", opúsculo que era 

publicado por altura do Jantar 

Anual comemorativo das solidá-

rias, sentidas e imensas saudades 

de mais um ano vivido pelos 

"velhos" da HIDOURO. 

A pequena coleção documental 

que encontrei correspondia aos 

anos de 1984 a 1987, sendo que o 

ano de 1987 era referido como o 

25.º aniversário da comemoração, 

que terá sido iniciada em 1962. 

O nosso colega Neves Pinheiro, 

sempre poeta e sempre oportuno, 

escreveu nessa data, com nostal-

gia, que esses vinte e cinco anos: 

“Não são o tempo que chega, 

Mas aquele que foi embora” 

Durante os anos em que participei 

nestes Encontros vivi e revivi bons 

momentos, moldados no amor que 

a todos unia em torno da grande 

Empresa que tinha sido a nossa 

HIDOURO!!  

Gostaria de terminar esta despre-

tensiosa e pessoal evocação, onde 

paira uma imensa e dorida sauda-

de, lembrando os colegas e amigos 

que ao longo do tempo nos foram 

deixando, publicando um belo e 

desencantado poema do nosso 

colega José Gavina, também ele já 

ausente do nosso convívio. 

CIDADE 

No meio 

Desta caudalosa multidão 

Passeio, 

Barco à deriva, 

A minha solidão. 

Na turbulência das ruas 

Agora que anoitece, 

Acendem-se as janelas 

Como luas 

E as montras brilham, pejadas, 

Pálidas estrelas 

Cheias de nadas, 

Por tudo passo indiferente 

Como num grande deserto, 

Até de mim mesmo ausente 

Neste caminhar incerto. 

E seguindo sem destino 

O curso da minha vida 

Procuro em vão o menino  

Que se perdeu no caminho  

De uma ilusão destruída! 

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 
João Soares Duarte: 962 371 783 

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 
(atualmente inativo) 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 37 28 724 

Médico ao domicílio 14 1 033 

Teleassistência   3    18 

Telefonemas 

de conforto 
21 - 

Total 75 29 735 

 

Recordando “Novas da Velha Guarda" da HIDOURO 
José Marques 





 

 

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 Baptista: 968 264 530 
NÚCLEO DE LEIRIA (em formação) 

Apoio Social da Delegação de  
Coimbra no 1.º trimestre  2021 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 13 9 785 

Médico  ao  domicílio 10   738 

Teleassistência   5   30 

Telefonemas 

de conforto 
17 - 

Total 45 10 553 

 

E 
RA miúdo. O movimento 
das coisas sempre me fas-
cinou e tinha a preocupa-

ção de saber qual o seu destino e 
onde tudo ia parar. Assim da minha 
terra, localizada numa zona privile-
giada relativamente à linha do ca-
minho de ferro da Lousan (forma 
usada na época para não se con-
fundir com Lousa), que sem este, já 
muito saudoso, meio de transporte 
estou convencido que muito mais 
dificuldades haveria, senão impos-
sível construir tão grande empre-
endimento considerando os meios 
disponíveis na época. 
Já na minha labuta agrícola, os 
“POUCA TERRA” com o seu sibilar e 
o estendido fumo branco, que ja-
mais se apagará da minha memó-
ria, que também eram o nosso re-
lógio, até para as horas das nossas 
refeições, via passar inicialmente 
os vagões carregados de sacos de 
cimento que eram apeados na es-

tação da Lousan para depois serem 
transportados em camionetas para 
a barragem de Santa Luzia. Tam-
bém por aqui passaram os tubos da 
conduta forçada, pintados com zar-
cão, e outros equipamentos para a 

Central que se construía no Esteiro. 
Tempos extraordinariamente difí-
ceis também consequência dos 
combustíveis por motivo da guerra. 
Já como trabalhador da Companhia 
Eléctrica das Beiras tive o privilégio 
de conviver com um dos motoristas 
que me contava todas as amargu-
ras, como, por exemplo, para pas-
sar a ponte da Pampilhosa da Serra 
que não suportava a carga total, o 
cimento tinha de ser descarregado 
e acartado às costas para a camio-
neta passar vazia e ser recarregada 
do outro lado da ponte, que tive-
ram de passar e a descrição de to-
das as curvas, para a esquerda e 
para a direita, também em núme-
ro, que tinham de percorrer no 
percurso entre a estação da CP e a 
Barragem. 
Na inauguração desta gigantesca 
obra, a maior do país na altura, 
também me foi dito que aforça da 
saída da água na conduta forçada 
para as turbinas furava uma tábua 
de solho que me causou uma tre-
menda admiração. 

E foi entre estes contrafortes dos 
montes de Vidual que nasceu a 
Barragem de Santa Luzia que na 
próxima edição do informarep ire-

mos descrever. ◆ 

(Conclui na próxima edição) 

Eu e a Barragem de Santa Luzia da Companhia Eléctrica  

das Beiras I 
FERNANDO ANTUNES PERPÉTUA 

O nome da Barragem advém da Ermida de Santa Luzia, uma capela 
existente nos penedos contíguos à barragem nos limites das freguesias 
de Vidual e Cabril no concelho da Pampilhosa da Serra, distrito de Coim-
bra. Esta capela foi erigida em 1930, por iniciativa de Francisco Pedro 
Simões, natural de Malhada do Rei, em cumprimento de uma promessa. 
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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: encerrada 
NÚCLEO DE NISA/PORTALEGRE 
José Manuel Mão de Ferro: 966 467 551 

Apoio Social da Delegação de Lisboa 
no 1.º trimestre - 2021 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 4 3 180 

Médico ao domicílio 29 2 140 

Teleassistência 14    83 

Telefonemas de conforto 98 - 

Total 145 5 403 

 

As novas instalações da Delegação (e dos Órgãos Centrais) 

na Av. Defensores de Chaves 

O 
S Órgãos Centrais e a Delegação de Lisboa 

da AREP foram transferidos recentemente 

para a Av. Defensores de Chaves, n.º 52—A 

S/L, onde também se encontra instalada a Delegação 

de Lisboa do Clube de Pessoal da EDP. Ficamos, assim, 

em boa companhia. 

Como já acontecia na Rua Barata Salgueiro, os Órgãos 

Centrais e a Delegação continuam, portanto, a com-

partilhar instalações, o que, comprovadamente, tem 

facilitado o relacionamento mútuo e o funcionamento 

das mesmas, infelizmente prejudicados por esta tão 

longa pandemia. 

Ao lado duas imagens das novas instalações que a 
grande maioria dos associados não conhecerá ainda 

certamente. ◆ 

A situação pandémica que se vive desde o início de 

2020 levou a alterações significativas no nosso modo 

de vida, nomeadamente, a impossibilidade de estar-

mos juntos e partilharmos afetos. 

Neste contexto, também a Delegação de Lisboa teve 

que suspender todas as atividades de caráter sociocul-

tural previstas. Com o apoio dos nossos voluntários, 

mantivemos, no entanto, as respostas de apoio social 

aos nossos associados mais vulneráveis. 

Com o desconfinamento a evoluir favoravelmente, 

esperamos estar brevemente, em modo presencial. 

Neste intervalo forçado, procedemos à mudança das 

instalações e temos estado a preparar o novo espaço 

para podermos voltar a reencontrar-nos. Já temos 

saudades! 

Respeitando sempre todas as normas de segurança, 

queremos voltar a promover eventos felizes e estimu-

lantes com convívio e muita alegria. 

Estejam atent@s ao mail e aos canais de comunicação 

da AREP, pois iremos retomar, brevemente, as nossas 

atividades culturais e de lazer. 

Até breve!  ◆ 

Esperamos estar brevemente, em modo 
presencial, respeitando sempre todas as 
normas de segurança 





 

Contactos 

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL 
Rua do Mirante, 23 
2910-609 SETÚBAL 
Tel. 265 404 687 | Telemóvel 933 904 909 
arep.setubal@arep.pt 
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 

Apoio Social da Delegação 
no 1.º trimestre  2021 

Associados apoiados 
Encargos 

(€) 

Lares/Apoio  domiciliário - - 

Médico ao domicílio 6 443 

Teleassistência   5  30 

Telefonemas de conforto   4 - 

Total 15 473 

As nossas sedes: uma forma de conhecer melhor 

as Delegações e de nos conhecermos 

S 
EGUINDO o 

exemplo da Dele-

gação de Coimbra 

que, na última edição do 

informarep, inseriu no seu 

espaço várias fotografias 

das respetivas instala-

ções, aqui ficam também 

algumas imagens da nos-

sa Delegação. 

Cremos que esta é tam-

bém uma forma de nos 

conhecermos melhor e de 

estarmos mais próximos. 

Infelizmente desertas 

desde há mais de um ano, 

por efeitos da pandemia, 

esperamos que, cumprin-

do todas as regras de se-

gurança, possamos gradu-

almente retomar as ativi-

dades e iniciativas em 

prol dos nossos associa-

dos e da AREP.  ◆ 

1  Gabinete da Direção. 
2  Sala de convívio. 

3  Fachada das instala-
ções. 

 

➌

➊ ➋ 



14    

 

Templo romano de Évora: exemplar único em Portugal 
Pesquisa e fotos de Noel Camoesas 

O Templo Romano de Évora, erro-
neamente conhecido como Templo 
de Diana, está localizado na cidade 
de Évora. Faz parte do centro histó-
rico da cidade, o qual foi classifica-
do como Monumento Nacional. É 
um dos mais famosos marcos da ci-
dade e um dos símbolos mais signi-
ficativos da presença romana em 
território português. 

O 
 Templo de Évora começou a 
ser construído no século I 
d.C., numa altura em que a 

Península Ibérica estava sob o domínio 
da civilização romana. Foi edificado co-
mo parte de um programa de renova-
ção urbana da cidade, então denomi-
nada Liberalitas Julia Ebora, tendo sido 
dedicado ao imperador Augusto, cujo 
poder estava nessa altura numa fase 
de afirmação. No entanto, as obras ar-
rastaram-se durante os dois séculos se-
guintes, devido a alterações na estru-
tura urbana envolvente, uma vez que o 
culto imperial levou à construção de 
uma cidadela, tendo o templo sido fun-
dado por ordem do general Quinto 
Sertório, quando este tomou a cidade 
de Ebora aos povos eborenses cerca de 
70 a.C. 

O Templo é um exemplo da arquitetu-
ra religiosa do período romano, sendo 
de forma retangular, com colunas or-
ganizadas nos estilos hexastilo 
[pórtico com seis colunas] e períptero

[edifício rodeado de colunas isoladas]. 

O modelo utilizado na construção do 
edifício foi o mesmo utilizado na insta-
lação dos templos do imperador Traja-
no. e do imperador Adriano, no século 
II d.C. 

Do antigo edifício apenas se conserva o 
pódio, partes da colunata e fragmentos 
da arquitrave e friso, que eram supor-
tadas pelas colunas. O pódio está situa-
do numa base com 25x15 m e 3 m de 
altura, construída em cantaria de gra-
nito de forma irregular. A plataforma 
do pódio tem uma altura de quatro 
metros, e estava decorada com silha-
res no perfil da base, na moldura e nos 
cantos. O acesso à plataforma faz-se 
por uma escadaria ainda visível, apesar 
do seu estado de conservação. Sobre a 
plataforma estão situadas as colunas, 
das quais sobreviveram catorze. Do la-
do norte, ainda restam seis colunas ori-
ginais, tal como partes da arquitrave e 
do friso, enquanto a oeste apenas três 
colunas permanecem inteiras, uma das 
quais sem capitel nem base, e alguns 
vestígios da arquitrave e do friso. As 
colunas, em estilo greco-romano e co-
rinto, apresentam fustes canelados, 
sendo formados por sete tambores de 
dimensões irregulares. Possuem bases 
de forma circular, esculpidas em már-
more branco de Estremoz, e são rema-
tadas por capitéis do mesmo material. 
Apresentam igualmente o estilo corin-
to e são decoradas com três ordens de 
folha de acanto [planta herbácea pere-

ne], onde foram esculpidos flores e flo-
rões, representando malmequeres, gi-
rassóis e rosas. Os capitéis apresentam 
várias divergências nos seus pormeno-
res, o que prova que foram feitos por 
vários indivíduos, com diferentes níveis 
de competência. As colunas suporta-
vam um conjunto de arquitrave e friso, 
dos quais ainda sobraram algumas par-
tes. O resto do edifício foi feito em gra-
nito, oriundo da zona de Évora. Apesar 
do granito e do mármore serem mate-
riais de características muito diferen-
tes, foram combinados de maneira 
muito engenhosa pelos construtores 
do edifício, resultando num conjunto 
muito harmonioso. No edifício também 
foi utilizado mármore de Vila Viçosa. 

O monumento ficou conhecido como 
Templo de Diana, devido à teoria do 
padre jesuíta Manuel Fialho, no século 
XVII, de que era dedicado a Diana, deu-
sa romana da caça. Esta denominação 
manteve-se até às décadas de 1980 e 
1990, quando foi descoberto que o 
templo tinha sido dedicado ao impera-
dor Augusto. 

O edifício foi parcialmente destruído 
no século V, durante as invasões dos 
povos bárbaros. Em 716, os muçulma-
nos tomaram a cidade, tendo o templo 
romano sido transformado numa mes-
quita fortificada, com muralhas amea-
das. No entanto, a conversão do edifí-
cio em estrutura militar, já tinha ocor-
rido anteriormente, durante o domínio 
visigótico. O domínio islâmico de Évora 
durou até 1165, ano em que foi recon-
quistada por Geraldo Geraldes, tendo 
o templo sido convertido em igreja. 

Mais tarde foi reutilizado como torre 
militar, funcionando como casa-forte 
do Castelo de Évora durante o século 
XIV. Nesse período também começou a 
ser utilizado como açougue, na se-
quência da atribuição do Foral de Évo-
ra pelo rei D. Manuel I de Portugal, em 
1501. 

O Templo Romano de Évora é conside-
rado um dos edifícios do seu tipo me-
lhor conservados em toda a Península 
Ibérica e é um exemplar único em Por-

tugal.  ◆ 

 





 

 

Aos meus amigos 
CARLOS VAZ 

 

O 
 gosto pela arte nasceu 

comigo. 

Desde cedo, não me 

lembro de não ter um lápis, ou lá-

pis de cor, e um papel junto a 

mim. E durante o liceu, muitas 

das margens dos li-

vros de estudo ser-

viram de sebenta 

para os meus es-

quiços. Mas o não 

gosto pela Física 

fez-me seguir ou-

tros caminhos pro-

fissionais, tendo-

me afastado das 

artes, mas sem 

nunca ter posto de 

lado o gosto pelo 

rabisco (quem partilhou comigo 

reuniões, lembra-se, com certe-

za!). 

Foi preciso chegar aos 56 anos pa-

ra me decidir começar a pintar. 

Como me sempre me deu um pra-

zer imenso presentear quem me é 

próximo, familiar ou amigo, pro-

meti a mim próprio que todos os 

anos a minha prenda de Natal pa-

ra eles seria uma obra minha. Es-

tamos a falar de quatro casais que 

se conhecem desde a juventude e 

que se juntam há 37 anos para ce-

lebrar a época natalícia (pasmem-

se!). Neste momento, somos (eu 

também me presenteio!) 24 adul-

tos. 

O repto a que me propus tem si-

do, pois, desafiante! até porque 

lhes pretendo sempre oferecer 

algo diferente, tendo por lema a 

amizade, o grupo, a união. E as-

sim, já vão sete anos, a originali-

dade tem passado, normalmente, 

por pintar um puzzle, constituído 

por pequenas telas 

(entre 20x20 cm e 

30x30 cm), com 

uma mensagem 

inscrita que só é le-

gível quando em 

conjunto (com mais 

ou menos esforço) 

e que, de per se, 

não são mais do 

que pinturas abs-

tratas. Já agora, a 

singularidade deste 

momento anual (que me dá um 

gozo enorme de preparação e re-

alização) é acompanhado por um 

sorteio das obras, também ele, 

diferente de ano para ano. 

Esta foi a primeira oferta!  ◆ 

 

Julho 
01 – Dia Mundial das Bibliotecas 
03 – Dia Internacional 

das Cooperativas 
11 – Dia Mundial da População 
18 – Dia Internacional Nelson Man-

dela 
26 – Dia Mundial dos Avós 
28 – Dia Mundial da Conservação  

da Natureza 
30 – Dia Internacional do Amigo 

Agosto 
19 – Dia Mundial da Fotografia 

Dia Mundial Humanitário 
 

 
21 – Dia Mundial do Animal 

Abandonado 
23 – Dia Europeu da Memoria  

das Vítimas do Nazismo 
24 – Dia do Artista 
26 – Dia Internacional da Igualdade  

Feminina 

Setembro 
08 – Dia Internacional da Literacia 
15 – Dia Internacional 

da Democracia 
21 – Dia Internacional da Paz 

Dia Mundial da Doença  
de Alzheimer 
Dia Mundial da Gratidão 

25 – Dia Mundial dos Rios 

AO CORRER DO TEMPO 

 

Ginástica neurónica: 

o que está correto? 

1. Pronto              ou    Prontos      

2. À última da hora  ou À última hora  

3. A sério                ou     À séria    

4. Concerteza      ou  Com certeza    

5. Km                     ou      km    

6. À custa de        ou   Às custas de     

7. Contactar           ou      Contatar   

8.  Geito    ou      Jeito    

9. Previlégio           ou    Privilégio    

10. Há-dem    ou      Hão de     

Respostas na página 22 
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 saber-se-á lá porquê 
ou suspeitar porque não 
ocorreu-me ao rés da voz 
o António Gedeão 
e a sua pedra lioz 

não só por Álvaro Góis 
ou por algum Rui Mamede 
filhos de António Brandão 
naturais de Cantanhede  
mas pela graça infinita 
contra a secura maldita  
de viver sempre com sede 
sede brava 
sede bruta 
que só com arte se educa 
nem que seja ritmada  
por pancada bem marcada  
numa pedra 
truca-truca 

e vale de tanto esse encanto 
que não cabe dor nem pranto 
nem traz a gente maluca 
truca-truca 
truca-truca… 

ah bravíssimo Gedeão 
que de martelo e cinzel 
base 
fuste ou capitel 
escopro de outra afeição 
nos trouxe ao viver medonho 
algo assim maior que o pão 
por saber viver o sonho 

pois dessa pedra lioz 
tangida em artes de gente 
lá tem anjos 
lá tem sóis 
tem um diabo demente 
tem cometas 
girassóis 
meninas de caracóis 
e algum deus omnipotente 

e na planura terrestre 
ingente 
 

um rumor se escuta 
que vai de leste a oeste 
do chão à abóbada celeste 
truca-truca 
truca-truca… 
trocando as voltas à vida  
na espiral apetecida 
de ser Vida que nos preste 

ah meu caro Gedeão 
quão imensa a gratidão 
pelo alento que nos deste 
de erguer os olhos do chão 
enquanto a pedra se educa 
truca-truca 
truca-truca 
e a pedra bruta afinal 
cresce ao céu 
é catedral 
porque entre o bem e o mal 
um homem simples 
normal 
truca-truca 
truca-truca 
truca-truca 
truca-truca… 

Álvaro Gois 
Rui Mamede, 
filhos de António Brandão, 
naturais de Cantanhede, 
pedreiros de profissão, 
de sombrias cataduras 
como bisontes lendários, 
modelam ternas figuras 
na brutidão dos calcários. 

Ali no esconso recanto, 
só o túmulo, e mais nada, 
suspenso no roxo pranto 
de uma fresta geminada. 
Mas no silêncio da nave, 
como um cinzel que batuca, 
soa sempre um truca... truca... 
lento, pausado, suave, 
truca, truca, truca, truca, 
sob a abóbada românica, 
como um cinzel que batuca 

numa insistência satânica: 
truca, truca, truca, truca, 
truca, truca, truca, truca. 

Álvaro Gois, 
Rui Mamede, 
filhos de António Brandão, 
naturais de Cantanhede, 
ambos vivos ali estão, 
truca, truca, truca, truca, 
vestidos de surrobeco 
e acocorados no chão, 
truca, truca, truca, truca. 
No friso, largo de um palmo, 
que dá volta a toda a arca, 
um Cristo, de gesto calmo, 
assiste ao chegar da barca. 
Homens de vária função 
barrigudos e contentes, 
mostram, no riso dos dentes, 
o gozo da salvação. 

Anjinhos de longas vestes, 
e cabelo aos caracóis, 
tocam pífaros celestes, 
entre cometas e sóis. 
Mulheres e homens, sem paz, 
esgazeados de remorsos, 
desistem de fazer esforços, 
entregam-se a Satanás 

Fixando a pedra, mirando-a 
quanto mais o olhar se educa, 
Mais se entende o truca... truca... 
que enche a nave, transbordando-a, 
truca, truca, truca, truca, 
truca, truca, truca, truca. 
No desmedido caixão, 
grande senhor ali jaz. 
Pupilo de Satanás? 
Alma pura, de eleição? 
Dom Afonso ou Dom João? 
Para o caso, tanto faz. 

A escolha de Jorge Castro 

Poema da Pedra Lioz 

ANTÓNIO GEDEÃO 

Outra vez e sempre 
António Gedeão 

Jorge Castro 





 

C 
ENTRO cripto da base 
militar. Anos sessenta do 
século XX. África. Mensa-

gens encriptadas. Descodificação:  
Ela: gostava de te ouvir. 
Ele: acabei de aterrar. Foi uma lon-
ga viagem. Beijinhos. 
Ela: olá, como te sentes? Sou uma 
naba a enviar mensagens cripta-
das. Além disso falta-me a tua voz. 
Adoro-te. 

Ele: hoje sonhei contigo. Já acorda-
do sinto-me muito feliz por isso. O 
dia está bonito e já estamos a sen-
tir a base. À noite vamos à cidade. 
Um abraço muito apertado. 

Ela: gosto tudo em ti. 

Ela: gosto de tudo em ti. 

Ele: Oh! Enviaste a mesma mensa-
gem duas vezes. Uma delas não era 
para mim? Recebeste a minha 
mensagem? Tens óculos? Manual 
de instruções? Ou são só sauda-
des? 

Ela: não, meu amor, se verificares 
bem não são iguais. Ambas são 
para ti, obviamente. Um beijo 
enorme. 

Ele: É verdade! A segunda mensa-

gem é mais completa! Muitos beiji-
nhos bons. 

Ele: quase em cima da meia-noite, 
não resisti. Não deixo passar o dia 
sem te enviar aquele abraço! Ima-
gino o teu esforço para não impor-
tunar! Estou certo não? Dorme 
bem. 

Ela: muito esforço, sem dúvida. 
Quando liguei às treze horas, final-
mente consegui, era para te afir-
mar da incrível fealdade da cidade 
sem ti. 

Ele: foi pena não falarmos. Tenho 
saudades tuas, acredita. Sei (ou 
julgava saber) que não te devia 
dizer mas sinto mesmo. Penso de-
mais na hora de voltar e ainda falta 
tudo. A natureza é sábia. Adoro-te. 

Ela: sinto-me tão vulnerável. Assus-
tada com a intensidade das minhas 
emoções, culpo-me por te desafiar 
a viajares neste gigante turbilhão.  

Ele: vou fazer-te um poema sem 
palavras e uma música sem melo-
dia. Escreverei os versos e dese-
nharei a pauta nas carícias que in-
ventarmos. 

Ela: sinto saudades que preferia 
não sentir. Anseio por aquele abra-
ço. Criatura insuportável, eu. Seria 
também eu melhor sem esta cabe-
ça complicada. 

Ele: hoje vou dormir 
com a cabeça no teu 
regaço e vou acordar 
com o teu rosto no 
meu peito. 

Ela: a “nuvem” já foi 
embora. Perdoa-me a 
confusão anterior. 
Foi um dia intenso 
aqui ao norte da ter-
ra. Demasiado tempo 
para pensar. Estás 
comigo. Mil beijos. 

Ele: é no teu turbilhão que me re-
vejo e, porque leio, agora, Ubaldo, 
é em teu corpo a mim aberto que 
me detenho e quando o teu corpo 
é arrebatamento literal, solto-me 
num êxtase magnânimo. Inundo-te 
de seiva suprema. 

Ela: adorei a tua mensagem. Sorri, 
estremeci, vibrei e até corei. Tão 
bom este frenesim que ficou por te 
sentir em mim. 

Ele: até amanhã, amor. 

Ela: dorme bem. 

Ele: hoje, meu amor, sonho o teu 
sussurro sorrateiro “fica comigo”. 
Eu fico e suo pela madrugada. 

Ela: fica comigo e recebe-me nos 
teus braços. Preciso demais desse 
aconchego, acredita. 

Ele: ficar contigo é quedar-me mais 
próximo do infinito, tomando o 
infinito como o limite do amar e 
dos prazeres a ele associados. Res-
ta-nos viver. Os abraços são vida, 
digo eu. 

Ela: abraça-me muito e permite 
que me dissolva em ti. Assim, eu, 
plena de ti, vou por fim serenar.  

Ele: faço-me mar. Dissolve-te en-
volta em prazeres mil. 

Ela: adoro-te.  ◆ 

No 60.º aniversário do início da guerra colonial 

Mensagem encriptada ou recordações 
dum tempo outro 

JOSÉ EDUARDO MARQUES 

Passam em 2021 seis décadas 
sobre o início da que ficou conhe-
cida como guerra do Ultramar e 
que se se prolongaria até 1974. 
Esta é uma outra forma de evocar 
esse tempo que muitos de nós 
vivemos. Marcado pela separação 
e pela saudade, as namoradas e 
as madrinhas de guerra tiveram, 
ao longo do mesmo, um papel 
inestimável para os jovens que 
nelas foram chamados a partici-
par, normalmente dois anos. 
Dedicatória do autor: “Home-
nagem aos colaboradores da EDP  
e da REN feridos em comissão".  

Quartel da Polícia Militar (estrada de Catete, 
Luanda) 
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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 

O Teatro e a Medicina entretêm 
relações complexas, estreitas e 
ambíguas. O teatro serve-se da 
medicina e, reciprocamente, a 
medicina utiliza o teatro! 

A 
 cena do teatro, seja qual 
for o recinto (café-teatro, 
teatro lírico, etc.) e qual 

o género: tragédia, drama, comé-
dia, teatro de boulevard, vaudevil-
le, ópera, ópera-cómica, opereta, 
comédia musical, teatro da cruel-
dade, teatro do absurdo, teatro 
da invectiva, etc., é um lugar míti-
co, simultaneamente dentro e  
fora do tempo, mesclando o real, 
o imaginário e o simbólico. A rela-
ção que se ata entre os especta-
dores, os actores --- no firmamen-
to dos quais pontificam-se os 
“monstros sagrados” e as divas ---, 
o encenador e o autor coloca em 
jogo a personalidade, a história e 
o inconsciente de cada um. Cada 
representação, mesmo que seja a 
milésima, é única! 

A cerimónia possui as suas regras 
e se desenrola consoante um pro-
tocolo preciso, com o que se vê, 
se mostra, se ouve, as operárias, a 
sala (orquestra, frisas, balcões, 
gerais), o público, a cortina, a 
rampa, o cenário, as três panca-
das, os actores, os entreatos, e o 
que que se encontra dissimulado. 
Salvo alguns privilegiados ou inici-
ados, ninguém vê o encenador, o 
realizador dos cenários, o autor 
da peça, os técnicos da iluminação 
e som, demais técnicos e outros 
intermitentes do espectáculo, os 

cimbres, os bastidores, o camarim 
dos actores, o bombeiro de servi-
ço, a entrada dos artistas, os dra-
mas secretos de uns e de outros 
são colocados entre parênteses no 
tempo da representação. Então, 
que vem fazer a medicina ali-
dentro? --- e bem! ela (a medici-
na) está em sua casa (no teatro) e 
ela aí se encontra omnipresente 
sob todas as suas formas. Sem 
falar da abundância dos médicos 
entre o público, designadamente 
na Ópera, é necessário apontar 
outrossim e ainda, o enorme nú-
mero dos autores-médicos e a 
riqueza do repertório encenando 
a medicina, médicos, doentes e 
doenças (amiúde de modo meta-
fórico), insistindo sobre o recurso 
inesgotável em emoções, entre-
tanto, outrossim no ridículo e no 
cómico destes temas. 

Etimologicamente, o vocábulo 
“teatro” (do grego theatron ulteri-
ormente do latim theatrum) é ori-
undo do verbo grego theatromai, 
observar, contemplar. 

Teatro: lugar onde se observa. No 
Renascimento, falava-se dos tea-
tros anatómicos para designar as 
salas onde, no desígnio de ensinar 
a anatomia, os estudantes em 
medicina podiam observar as dis-
secações humanas. Ora, no tea-
tro, a medicina, os médicos e as 
doenças dão à ver. Eles desmasca-
ram para o público, que pode, 
destarte, os observar, contemplá-
los, em toda impunidade! O es-
pectador pode deixar-se ir às suas 

emoções, rir, chorar, ter medo. 
Ele sabe que tudo é “falso”, que 
não é a realidade, que é apenas 
teatro, então não corre riscos. 

Transportar a doença e os doen-
tes ao teatro, mostrá-los, por con-
seguinte, publicamente, erguendo 
os tabus do segredo, da intimida-
de e do pudor, representar o mal, 
falar dele, é um pouco o exorcizar, 
amansá-lo dominá-lo. Enfim: e, 
em suma: fazendo-o chegar aos 
outros, partilhando-o, torna-se 
menos pesado, o drama desdra-
matiza! 

Acta est fabula!  ◆ 

Medicina & Teatro 
FRANCISCO FRAGOSO 

Capa do do Livro Segundo “Medicina 
e Teatro” 100 Médicos teatrólogos”, 

de que é Autor o nosso associado 
Francisco Fragoso. Editado em 2020,  
é um dos vários livros que Francisco 

Fragoso vem publicando 

 

O informarep é de todos e 

para todos e espera e está 

interessado em que lhe 

envie as suas sugestões, 

opiniões e críticas. 





 

V 
AMO-NOS a elas mas 

com cautela que é bi-

cheza peçonhenta e se 

não nos precatarmos ainda nos 

enchem o corpo de brotoeja. 

E não, não se façam distraídos. Sa-

bem muito bem que são aquelas 

peludas lagartas dos pinheiros 

que nos fins da primavera, arran-

que das caloraças estivais, descem 

dos ninhos lá nas alturas e se po-

em em marcha, cabeça-cauda-

cabeça-cauda-cabeça-cauda-cabe-

ça-cauda… 

Quando, ainda nos meus calções, 

dava com uma fila das ditas pro-

cessionárias começava logo a ma-

nipulá-las com ajuda duma caru-

meira ou dum cavaquinho do pez 

(que com as pinhas eram as acen-

dalhas naturais de que os pinhei-

rais andavam cheiinhos). Procura-

va, delicadamente, fazer inverter 

rumo à lagarta dianteira. O objec-

tivo era encaminhá-la para o final 

da fila e chegar-lhe a cabeça à 

cauda da última, fechando assim 

um circuito onde continuariam ce-

gamente numa marcha estéril que 

nunca interromperiam. 

Nunca o consegui. Ou porque me 

enfastiava a meio caminho, ou 

porque me chamavam de casa, ou 

porque… já nem me lembra. 

Diria qualquer guru que o que me 

sobrava em empreendedorismo 

me faltava em persistência e resi-

liência. Acho que era mais excesso 

de inocência e alguma inconsciên-

cia. 

Pois se até, apesar do asco que 

lhes tinha. era capaz de armar em 

processionária no “Rei Mandado”. 

Este “Rei” era uma brincadeira 

muito em voga no rapazio dessas 

épocas e idades. A reinação con-

sistia em pôr todo um bando de 

putos num corrilório atrás do 

“Rei” imitando cegamente, à vez, 

cabeça-cauda-cabeça-cauda, to-

das as suas acções, gritos e gestos 

no exacto ponto onde ele os fazia. 

Durava o que durasse e termina-

va, ou por cansaço se o Rei era 

pouco imaginativo, ou por deban-

dada geral caso alguma tropelia 

mais forte merecesse intervenção 

de adulto. Na altura nunca me 

ocorreu a similitude com as lagar-

tas. 

Só muitos anos mais tarde, com a 

tal sabença que vem com a idade, 

me apercebi de outras processio-

nárias. Os “desportistas” fanáticos 

por exemplo. É vê-los nas tardes 

ou noites de futebol (neste nosso 

cantinho europeu, tão pouco da-

do a actividades físicas, desporto 

é futebol) a serem encaminhados 

pelas autoridades que de bastão 

em punho, qual carumeira orien-

tadora, os conduzem para os está-

dios em magotes ordenados, uns 

atrás dos outros, cabeças-caudas 

vociferantes, prontos para bolsar 

peçonha nos adversários, árbitros, 

treinadores, apanha-bolas e até 

nos espectadores inocentes que lá 

foram sem qualquer espírito guer-

reiro na mira de assistir apenas a 

um bom espectáculo. 

E depois há ainda aquelas lagartas 

acéfalas que na política ou nas re-

ligiões jiahdisticas seguem acriti-

camente os seus “Reis Manda-

dos”. Mas isso não é para estas 

croniquetas. São outras peçonhi-

ces.  ◆ 

 

As processionárias! 
HUGO D’ASSUMPÇÃO 

 

“(…) Outro caso ainda passou-se com 
um engenheiro de telecomunicações 
que, do Despacho da Casal Ribeiro, 
procedia aos primeiros ensaios da 
ligação directa, por alta frequência, 
com Espanha. 
A acentuação diferente das palavras, 
em português e espanhol, gerou um  

 
equívoco curioso. 
Aqui vai o breve diálogo: 

 Está lá? 

 Diga-mé! (respondem de Bilbau) 

 Como? Está lá? Está lá? 

 Diga-mé! Diga-mé! 
E o interlocutor português, a tanta 
insistência, respondeu mesmo 
Mééééé!!!” 

in Memórias do Despacho da Rede 
Eléctrica Nacional, 1951-1996 

Copy & Paste 

Mééééé!!! 
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Levantado o estado 
de emergência, mas o vírus 
continua por aí 

DR.ª TERESA MORAIS 

 

Prorrogada validade dos cartões  
de cidadão e das cartas de condução 
caducados  
O Decreto-Lei n.º 22-A/2021, de 17 de março, 
veio prorrogar os prazos e estabelecer medidas 
excecionais e temporárias no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, segundo as quais 
os cartões de cidadão cuja validade expire a 
partir da data de entrada em vigor deste decreto
-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, é 
aceite até 31 de dezembro de 2021 (n.º 2 do art. 
16). 
Pelas mesmas razões, de acordo com o 
Regulamento da União Europeia 2021/267, a 
validade das Cartas de condução caducadas 
entre 01-09-2020 e 30-06-2021 é prorrogada por 
10 meses contados a partir da data do seu 

término.  ◆ 

Antigos combatentes isentos  
de taxas moderadoras 

Um protocolo entre a Direção Geral de Recur-

sos da Defesa Nacional, a Administração Cen-

tral do Sistema de Saúde e os Serviços Parti-

lhados do Ministério da Saúde veio consagrar 

a isenção de pagamento de taxas moderado-

ras nas consultas, exames complementares de 

diagnóstico e nos serviços de urgência do SNS, 

dos antigos combatentes ou viúvas, bastando 

aos beneficiários apresentar o cartão de uten-

te do SNS ou o cartão de cidadão, onde consta 

o número de utente de Saúde. Também, por 

acordo entre a Secretária de Estado de Recursos 

Humanos e Antigos Combatentes e a Secretária de 

Estado Adjunta e do Património Cultural, os Anti-

gos Combatentes e as suas viúvas ou viúvos pas-

sam a poder visitar gratuitamente museus, monu-

mentos e palácios nacionais, sendo extensível aos 

museus e monumentos no âmbito da Defesa Naci-

onal.  ◆ 

T 
IVEMOS a boa noticia de que Portugal  
deixou de estar em estado de Emergência a 
partir do  dia 30 de abril, passando ao esta-

do de Calamidade. 

Esta maior liberdade, fruto dos bons resultadas do 
cumprimento das medidas tomadas, confere a cada 
um de nós maior Responsabilidade! 

Para nos aproximarmos cada vez mais do novo nor-
mal e retomarmos as atividades até então suspensas, 
e, de que tanto carecemos, há que ter em mente que 
o Vírus está por aí, oriundo de diferentes lugares, 
com particularidades especificas, dado que, a sua 
transformação é ainda o modo que usa para nos sur-
preender! 

Para não sofrermos os efeitos das suas múltiplas va-
riantes, mas sim constituirmos barreiras à sua trans-
missão e consequente proliferação, ganhando o tem-
po necessário para que as vacinas nos conduzam à 
imunidade de grupo temos cada vez mais de ser mui-
to criteriosos nas nossas escolhas e no cumprimento 
rigoroso de todas as medidas preconizadas pela DGS. 

Só assim temos mais dias com zero mortes por CO-
VID-19. 

Só assim preservamos a Liberdade Conquistada! 

Só assim conquistamos mais Liberdade! 

Prefira espaços ao ar livre! 

Mantenha o distanciamento social! 

Use máscara corretamente! 

Higienize frequentemente as mãos! 

Respeite a etiqueta respiratória!  ◆ 

Declarado pelo Presidente da Repúbli-
ca, o estado de emergência, previsto 
na Constituição, é limitado a 15 dias 
consecutivos. Permite suspender o 
exercício de vários direitos, liberdades 
e garantias em situações de catástrofe, 
entre outras. Excetuam-se os direitos  
relativos à vida, à integridade e identi-
dade pessoal, à capacidade civil e à 

cidadania, à não retroatividade da lei 
criminal, à defesa dos arguidos e à 
liberdade de consciência e de religião.  
Decretado pelo Governo, o estado de 
calamidade não tem prazo definido, 
mas deverá referir o horizonte tempo-
ral e o âmbito territorial a que é aplica-
do. Consignado na Lei de Bases da Pro-
teção Civil, de 2006, foi criado para 

fazer face a situações de catástrofe ou 
acidente graves que exijam medidas 
de condicionamento à circulação ou à 
permanência de pessoas ou veículos 
nalguns espaços, a mobilização civil de 
pessoas, a fixação de cercas sanitárias 
e de segurança e a racionalização dos 
serviços públicos de transportes, co-
municações e abastecimento de água 
e energia, bem como do consumo de 

bens de primeira necessidade.  ◆ 

Do estado de emergência ao estado de calamidade 





 

II Gente que conheci  
HENRIQUE PINTO 

Vale a pena voltar ao tema de gen-

te que conheci e com quem convivi; 

voltar à própria CCG – Central do 

Carregado, àquele “barco implan-

tado em terra”, como muito boa 

gente dizia; olhar para alguns as-

pectos da nossa vida de trabalho; 

ver a importância e a pertinência 

de decisões tomadas e de como 

ordenadamente nos movimentáva-

mos naquele labirinto. 

A 
QUELA era a primeira 
central termoeléctrica da 
nova geração 

tecnológica a montar e 
a pôr em exploração no 
nosso país, pelo que, 
naturalmente, se exigia 
a adopção de cuidados 
especiais na contrata-
ção das primeiras equi-
pas que iriam arrancar 
com a central, especial-
mente para as funções 
da condução de equi-
pamentos ao tempo 
muito pouco conheci-
dos, isto por um lado e 
por outro, porque seria 
importante que os primei-
ros também fossem gente 
para cooperar na formação de pes-
soal para movimentação interna, 
necessidade que resultava da fusão 
das cinco maiores empresas do 
sector eléctrico que deu origem à 
CPE – Companhia Portuguesa de 
Electricidade. 
Assim aconteceu com a constitui-
ção das equipas iniciais, especial-
mente do Departamento de Con-
dução – (CND), ao constituírem-se 
equipas formadas por profissionais 
contratados na nossa Marinha 
Mercante; foram algumas dezenas 
de Oficiais Maquinistas para a fun-
ção de Encarregado de Bloco e 

doutros profissionais para a função 
de Operador de Bloco. Foi dessa 
origem os homens que constituí-
ram as equipas, arrancaram e con-
duziram os primeiros grupos. 

Mais tarde foi também daquelas 
equipas de “lobos do mar” que saí-
ram alguns dos monitores que for-
maram outros colegas para aquelas 
funções, dentre os quais destaco o 
Caria e o Mendonça, cuja competên-
cia e espírito de solidariedade mar-
caram quem com eles bebeu conhe-
cimentos no Centro de Formação de 
Sacavém. 

Aqueles homens imprimiam uma 
dinâmica e uma exigência na reali-
zação das suas tarefas, pouco habi-
tuais nas profissões tipicamente 
terrenas. Olhava-se para eles e pa-
recia ver-se pouca partilha e muita 
exigência! Pouca partilha, como? 
Cada um era único responsável 
pela condução da parte da instala-
ção que lhe estava cometida na-
quele dia. Tinha que, em cada mo-
mento, responder pela sua boa 
condução e eficiência. Era assim 
como que, se fosse no mar, evitar 
“tiros no porta-aviões”, assim co-
mo, ou se salvam todos ou não se 

salva ninguém. Assim se perceben-
do como, nas circunstâncias de à 
sua volta só haver mundo líquido, 
se autoimporem singulares exigên-
cias comportamentais. 

Por outro lado, se aportados à sua 
“doca”, se encontrado o interlocu-
tor compatível, quer dizer, se não 
fosse com irritantes banalidades, o 
encontro resultava numa “viagem” 
agradável naquele “barco” amarra-
do em terra. E os gestores tiveram 
a percepção e o saber para tirar 
daquelas equipas o melhor que 
elas podiam dar. 

Hoje, passado já todo 
este tempo, natural-
mente que gostamos 
de conversar do e com 
o passado e nisso não 
se deve encontrar es-
tranheza; também e 
naturalmente que se 
compreenderá termos 
mais afinidades com 
este que com aquele, 
embora isso não seja 
importante; importan-
te é todos termos aca-
bado por formar equi-
pas sólidas e compe-

tentes: os que vieram do 
mar e os que se movi-

mentando pelos carreiros de terra 
batida, chegaram, encontraram-se, 
trabalharam, respeitaram-se, fo-
ram camaradas e amigos. Se não 
ficasse mal aqui eu queria simboli-
zar num homem que veio do mar 
para a CCG, a amizade, a solidarie-
dade, e o companheirismo. Está lá 
em cima, no Sobral de Monte Agra-
ço, onde o Sol nasce mais cedo; dá 
pelo nome de Brás Soares Alves, 
n.º 6104… que paciência para nos 
ouvir e nos esclarecer… e que mãos 
maravilhosas para fazer trabalhos, 
dos mais simples aos mais compli-

cados!  ◆ 

 

Central do Carregado (foto gentimente cedida pela EDP 
Produção) 
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Central do Pego: A enorme dificuldade para encontrar 
um sítio para a sua construção 

LUÍS LUCENA FERREIRA 

Com a Central de Sines já em fase adiantada de cons-

trução, levantou-se a necessidade de encontrar um 

sítio para instalar uma nova central a carvão. Uma 

vez que Sines se situava na zona sul do país, a ideia 

foi a nova ser construída no litoral norte. 

A 
 primeira ideia foi ir para Viana do Castelo, 

na zona plana da praia da Amorosa, entre a 

cidade e o mar. Estávamos em setembro de 

1981, e o contacto que estabelecemos com o Gover-

nador Civil de Viana do Castelo, correu bem, porque 

além de acolher sem reservas o nosso projeto, apro-

veitou ainda o final da reunião para introduzir algum 

humor, ao perguntar-nos porque não tínhamos esco-

lhido Braga. Perante a nossa perplexidade, acrescen-

tou que, nessa altura vinha logo Guimarães a exigir a 

central no seu concelho… 

O pior foi o que veio a seguir. Em Viana do Castelo 

levantou-se, de imediato, uma grande contestação, 

com a organização duma manifestação na cidade, 

com muita gente vinda até de fora, clamando contra 

o atentado às belezas da Ribeira Lima, e à instalação 

duma indústria altamente poluente, “emitindo tone-

ladas de fuligem e gases nocivos”. 

Concluímos que a ideia de ter a nova central em Via-

na era inviável, tendo até em atenção a cobertura 

que a imprensa deu aos acontecimentos, com foto-

grafias da grande manifestação popular. 

Resolvemos então descer um pouco mais para o sul, e 

fixarmo-nos na Costa de Lavos, na zona da Figueira da 

Foz. Mais uma vez, o primeiro contacto foi bom, ten-

do recebido um acolhimento sem reservas por parte 

do Presidente da Câmara da cidade, mas os proble-

mas surgiram logo a seguir. 

A maior dificuldade foi levantada pela CELBI, empresa 

que tinha uma fábrica de papel na zona, e temia que 

a central fosse poluir o seu produto. A segunda, para 

além duma certa contestação popular, veio da parte 

da Associação de Regantes do Vale do Mondego, que 

abrangia os produtores de arroz daquela zona. Mais 

tarde, constatámos que, na realidade, não se opu-

nham à construção da central, mas queriam aprovei-

tar a contestação para conseguir o subsídio para o 

cultivo do arroz, que lhes tinha sido retirado pelo Go-

verno. 

Ainda organizámos uma sessão pública de esclareci-

mento, na Figueira da Foz, presidida pelo autarca lo-

cal. Perante uma sala cheia, comecei a falar, tentando 

explicar que um país da Europa, a Dinamarca, com 

agricultura bastante desenvolvida e reconhecidas pre-

ocupações ambientais, tinha em funcionamento cen-

trais semelhantes à que pretendíamos construir em 

Lavos. Não consegui terminar. O líder da Associação 

de Regantes levantou-se e, como se fosse um maes-

tro a reger uma orquestra, fez com que os seus acom-

panhantes iniciassem uma vaia monumental, que me 

impediu de continuar a falar. 

1 

2 

3 
4 

 

1—Amorosa  (Viana do Castelo) | 2— Lavos (Figueira 
da Foz) | Osso de Baleia (Pombal) | 4—Pego (Abrantes) 





 

O Presidente encerrou rapidamente a sessão, e 

saímos atrás dele visivelmente perturbado, pelas tra-

seiras, discretamente protegidos pela GNR. 

Perante a evidente impossibilidade de insistirmos 

com a construção em Lavos, descemos um pouco 

mais ao longo da costa, para uma praia conhecida 

como Osso da Baleia, já no concelho de Pombal. No 

primeiro contacto, o autarca foi muito recetivo, aco-

lhendo sem reservas a nossa proposta, mas no segun-

do encontro tinha mudado completamente, certa-

mente por ter sentido uma forte contestação da par-

te dos seus munícipes. 

Chegados a este ponto, sentimos que era urgente 

encontrar uma solução diferente e procurar também 

uma outra abordagem. Foi assim que decidimos 

abandonar a ideia de construir uma central junto à 

costa, com um circuito de refrigeração utilizando dire-

tamente a água do mar, como em Sines, e procurar 

uma solução no interior, aproveitando a água dum 

rio, e a instalação de torres de refrigeração. 

A escolha foi o Pego, localidade ao sul de Abrantes, 

num sítio junto ao rio Tejo. Para além do necessário 

contacto com o Presidente da Câmara, que nos rece-

beu bem, tentámos uma aproximação imediata à po-

pulação e forças vivas locais, antes de surgir qualquer 

contestação. Uma das iniciativas foi a organização de 

idas a Sines com os alunos das escolas do concelho, 

acompanhados dos seus professores. 

Uma circunstância que também ajudou foi a crise que 

estava a afetar a indústria metalomecânica da região, 

responsável por alto nível de desemprego, represen-

tando a central, sobretudo durante a construção, 

uma possibilidade de admissão de mão de obra local. 

Desta vez, a contestação não chegou a surgir, e a cen-

tral lá está, embora já não pertencendo à EDP, mas 

mostrando mais uma vez a qualidade dos projetos 

por esta edificados ao longo dos anos. Estávamos já 

em 1986, e um processo longo e complicado parecia, 

finalmente, ter chegado a uma conclusão.  ◆ 

 

Fotos gentilmente cedidas pela Central do Pego 
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Não somos importantes, apenas 

homens comuns, com pensamen-

tos comuns. O que nos diferencia 

são os projetos que fizeram parte 

da nossa vida e que afirmaram os 

nossos atos e seus defeitos, mas 

mesmo esses caem no esqueci-

mento, pela lei da vida. 

Sempre seremos esquecidos, prin-

cipalmente quando alguém nos 

faz perder a nossa essência, derra-

mar as nossas lágrimas e nos dei-

xa a alma ferida. Para não ficar-

mos totalmente esquecidos, vale a 

pena lembrar um homem que em 

nossa opinião teve ação relevante 

no setor energético.  

T 
ODOS nos lembramos 
do nosso colega José Pe-
nedos pela sua interven-

ção profissional, política e sindical 
na EDP e nos períodos mais con-
turbados e significativos do setor 
elétrico nacional. Por isso, enten-
demos ser merecedor da nossa 
solidariedade, num momento 
muito delicado da sua vida, agra-
vado por problemas de saúde, aos 
75 anos. 

O engenheiro José Penedos, inici-
ou a sua atividade profissional nos 
SMAE de Coimbra, sendo posteri-
ormente integrado na EDP, na Di-
reção de Distribuição Centro, co-
mo responsável de exploração do 
Centro de Distribuição Coimbra. A 
sua apetência pela atividade co-
mercial levou-o a transitar para a 
Direção Comercial, onde chegou a 
Diretor e teve papel relevante na 
integração de outros serviços mu-
nicipalizados na empresa. 

Deste seu início de carreira ressal-
ta, para além do seu desempenho 
profissional, a sua atividade sindi-
cal, tendo estado profundamente 

envolvido na criação do SINDEL, 
com o qual colaborou durante al-
guns anos, e na fundação da nova 
central sindical, a UGT. 

Posteriormente veio a integrar a 
Estrutura Central da EDP, primeiro 
na Direção de Planeamento e de-
pois como Diretor Central Comerci-
al, onde liderou a implementação 
do Sistema de Gestão Comercial, 
pioneiro na informatização dos ser-
viços comerciais da EDP e na apro-
ximação ao cliente, com igual tra-
tamento em todo o território con-
tinental, uniformizando os respeti-
vos procedimentos. 

Na sequência da reestruturação 
da EDP em 1994, com a criação 
das várias empresas, foi nomeado 
Administrador da Hidrorumo, em-
presa responsável pelo projeto e 
construção de aproveitamentos 
hidroelétricos. Desse tempo re-
cordamos o seu envolvimento na 
defesa da construção do projeto 
de Foz Côa, em conjunto com o 
colega António Vidigal, em que a 
EDP defendeu a remoção e a pre-
servação das gravuras em museu 
a construir junto da vila do mes-
mo nome, como forma de preser-
vação do património arqueológico 
do Vale do Côa. 

No final de 1995 foi convidado a 
integrar o Governo de António 
Guterres, como Secretário de Es-

tado da Indústria e Energia. Nesse 
cargo, teve intervenção relevante 
na consolidação do modelo em-
presarial da EDP, no lançamento 
do processo de privatização pela 
Holding e na implementação da 
Entidade Reguladora do Setor Elé-
trico. Também promoveu a cons-
trução da primeira central de bio-
massa, em Mortágua, e assumiu a 
decisão do governo de preservar 
o património arqueológico do Va-
le do Côa, que ditou o fim da 
construção da barragem de Foz 
Côa, com a respetiva compensa-
ção dos custos incorridos pela 
EDP. Foi ainda Secretário de Esta-
do da Defesa, onde se ocupou do 
reequipamento das Forças Arma-
das. 

Após a separação da REN do Gru-
po EDP, por obrigação decorrente 
da separação de atividades impos-
ta por legislação comunitária rela-
tiva à criação do Mercado único 
de Energia, assume a presidência 
da REN - Rede Elétrica Nacional, 
então como operador das redes 
de muito alta tensão e operador 
de mercado. Nestas funções assu-
miu papel relevante no processo 
de privatização da REN e na insta-
lação, em Portugal, do OMIP  
Operador de Mercado a Prazo, no 
âmbito do MIBEL.  

Foi também efetuada no seu man-
dato a integração das redes de al-
ta pressão e de armazenamento 
de gás natural na REN, de que re-

sultou uma nova REN  Redes 
Energéticas Nacionais. Enquanto 
presidente da REN, foi ainda presi-
dente da Associação Portuguesa 
de Energia. 

Manter viva a memória, sem es-
quecer aqueles que não merecem 
ser esquecidos e precisam do nos-
so apoio, é o propósito desta no-

ta.  ◆ 

Reconhecimento a José Penedos 
JOÃO AGUIAR 

 





 

 

As páginas seguintes são dedicadas a duas importantes efemérides para o país e todos os que traba-
lham ou trabalharam no setor energético: os 70 anos da Central de Castelo de Bode e do Sistema Elé-
trico Nacional, inaugurados em 21 de janeiro de 1951, cuja conclusão será feita na próxima edição, e 
os 45 anos, em 30 de junho de 1986, da EDP, então como empresa pública. 

L 
Á fora, a guerra da Coreia 
domina as notícias e, na 
Europa, os “seis“ (França, 

Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda 
e Luxemburgo),  assinam o Trata-
do de Paris, que cria a Comunida-
de Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA), é o início da União Euro-
peia. Do outro lado do Atlântico, a 
eletricidade é produzida pela pri-
meira vez a partir de energia ató-
mica, em Areon, nos EUA. 

Em Portugal, tudo na mesma. Sa-
lazar consegue que um general, 
Francisco Craveiro Lopes, suceda 
a um marechal na presidência da 
República Portuguesa. Mas há 
ventos de mudança trazidos pelo 
fim da segunda guerra mundial e 
os industrialistas que estão no go-
verno, como o Prof. Eng.º Ferreira 
Dias, sonham ganhar a batalha de 
transformar um país rural e muito 
desigual num próspero e industri-
alizado país usando a força da 
energia produzida pela água dos 
rios nacionais. 

Em casa, com a construção das 
grandes centrais hídricas, paga-se 
menos pela energia, mas ela não é 
igual para todos. As famílias po-
bres pagam mais caro pela eletri-

cidade que usam, pois só utilizam 
o 1.º escalão onde o custo do 
kWh é mais elevado para ilumina-
ção e para ouvir (quem tinha tele-
fonia) “Os dias da Rádio”, onde 
triunfa o folhetim radiofónico, ou 
as locuções no Rádio Club Portu-
guês sobre os feitos de Alves Bar-
bosa na Volta a Portugal, ou do 
Campeonato de Futebol, ou ain-
da, notícias desse outro herói na-
cional, Batista Pereira, nadador 
que batia todos os recordes da 
travessia do Canal da Mancha e 
que inspirou os Esteiros de Soeiro 
Pereira Gomes. As classes média e 
alta, que vão ao cinema ou à re-
vista e que já viajam com o novo 
símbolo de estatuto social do pós- 
-guerra – o automóvel –, come-
çam a utilizar os grandes eletrodo-
mésticos que consomem mais 
kWh, contudo,  cobrados no 3.º 
escalão, o mais barato das tarifas 
degressivas – quanto mais for o 
consumo mais baixos são os pre-
ços de energia nas casas mais 
abastadas. 

A difusão de eletrodomésticos, 
como a máquina de lavar roupa 
ou o aspirador, não são incorpora-
dos na vida quotidiana nessa dé-

cada. Em 1951, o valor de um fri-
gorífico oscilava entre 9 500 e             
15 500 escudos e eram necessá-
rias, no mínimo, 3 264 horas de 
trabalho do operário para com-
prar o modelo mais barato1. Por-
tanto, as tarifas baratas não são 
suficientes para a “modernização” 
dos lares. No Porto, a história da 
“electricidade barata” é a energia 
necessária para compensar a au-
sência de gás canalizado, como 

fonte de calor2.  ◆ 

1951: o ano da criação do Sistema Elétrico Nacional 
LUÍS CRUZ 

1 MACHADO VAZ, José – Evolução das 
aplicações domésticas da electricida-
de de 1938 a 1950. Técnica. Lisboa. 
28: 229 (1953) p.270. 
2 A divulgação em massa dos eletro-

domésticos só será uma realidade 

nos anos 1960, com a autorização do 

crédito para a sua aquisição e de 

outros bens relacionados com as 

novas estratégias da banca nacional. 

A tarifa degressiva acabou por se 

revelar ao longo dos anos socialmen-

te injusta, principalmente, a partir de 

1960, quando os distribuidores de 

eletricidade passaram a cobrar pre-

ços mais elevado ás pequenas e mé-

dias empresas. Com a revisão tarifá-

ria de 1977, a eletricidade passa a ser 

paga não segundo as características 

ou o perfil de cada consumidor, mas 

segundo as características do consu-

mo. A revisão tarifária de 1977 inicia 

o processo de unificação tarifária – 

serviço público preços iguais para 

todos – concluída em meados da 

década de 1980. Ver BUSSOLA, Diego 

– A “modernização” dos lares lisboe-

tas. Consumo de energia e electrodo-

mésticos na Lisboa de após guerra. 

Lisboa: Instituto Superior das Ciên-

cias do Trabalho e da Empresa, 2004. 

Tese de mestrado. 

Portugal: Percentagem de lares com eletrodomésticos 

Ano Frigorífico Televisão Lava-roupa Aspirador Ferro Rádio 

1947 0,4% 0,0% 0,1% 1,0% 3,9% 8,7% 

1957 2,6% 0,3% 0,7% 2,3% 14,0% 24,3% 

1967 21,3% 15,8% 1,3% 6,0% 36,7% 68,8% 

1976 55,8% 45,8% 21,3% 27,9% 73,6% s/d 

1987 85,8% 82,8% 43,6%     43,3%(*) s/d s/d 

1997 96,1% 96,2% 78,5% 58,6% s/d s/d 

(*) Ano 1988. 
Fonte: Diego Bussola – A “modernização” dos lares lisboetas. Consumo de energia e 
electrodomésticos na Lisboa de após guerra. 
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N 
ÃO podia ter sido 
mais feliz a imagem 
que o repórter do Diá-
rio de Notícias, deixou 

à estampa, em 22 de janeiro de 
1951, sobre a inauguração, no dia 
anterior, da central hidroelétrica 
de Castelo de Bode. De facto, num 
raro poder de antevisão e de sínte-
se,  descreve e qualifica quanto foi 
importante para o País a entrada 
em funcionamento do primeiro es-
calão do aproveitamento do rio 
Zêzere para produção de energia 
eléctrica. Primeira obra do conjun-
to dos aproveitamentos integrados 
na rede eléctrica nacional, Castelo 
de Bode marcou a abertura de um 

novo ciclo no setor eléctrico e o ar-
ranque do Sistema Elétrico Nacio-
nal. 
A execução do plano de eletrifica-
ção iniciou-se rapidamente e com 
grande eficácia1. Em 1945 consti-
tuíram-se as Hidroeléctrica do 
Zêzere (HEZ) e Hidroeléctrica do 
Cávado (HICA) às quais foram atri-
buídas as concessões dos aprovei-
tamentos hidroelétricos dos rios 
Zêzere e Cávado-Rabagão, cujos 
planos gerais e anteprojetos para 
os seus primeiros escalões de apro-
veitamento tinham sido elabora-
dos, ainda durante a década de 
1930, pela Direção Geral dos Servi-
ços Hidráulicos e Elétricos e apro-

vados pelo Conselho Superior de 
Obras Públicas e Ministérios das 
Obras Públicas e da Economia. 
Dois anos depois, em 1947, será 
constituída a Companhia Nacional 
de Electricidade, que recebe a con-
cessão das linhas de transporte e 
subestações, dando assim unidade 
à exploração da rede elétrica naci-
onal. 

Inauguração da Central de Castelo de Bode 

“Demorou 9 minutos a chegar a Lisboa  
a corrente produzida com as águas do Zêzere” 

LUÍS CRUZ  

 

Subestação do Zêzere e Central de Castelo de Bode  
(foto gentilmente cedida pela EDP Produção) 

“Registe-se a informação de que a corrente produzida na central da bar-
ragem de Castelo de Bode ‘demorou’ 9 minutos na sua primeira viagem 
oficial até Lisboa. Às 17 e 40 fez-se a ligação à referida central. Às 17 e 
43, por seu turno, estabeleceu-se a ligação em Sacavém, nas instalações 
da Companhia Nacional de Electricidade. E seis minutos mais tarde, às 17 
e 49, fez-se a ligação na Central Tejo, em paralelo. Desde esse momento, 
a produção de energia térmica, nesta central, deixou praticamente de 
fazer-se, passando à transformação da corrente produzida no Zêzere.” 





 

Na ordem de execução do plano de 
eletrificação do país gizado por Fer-
reira Dias, priorizou-se a conveni-
ência de criar um grande sistema 
produtor no centro  o Zêzere  e 
outro no norte  o Cávado  e, em 
cada bacia, o escalão que melhor 
satisfazia a cada caso, consideran-
do a quantidade de energia produ-
zida, as respetivas condições eco-
nómicas e o estado de adianta-
mento dos estudos. 
No Zêzere, começou-se por jusan-
te, visto que, em relação a Castelo 
de Bode, não só os estudos esta-
vam mais adiantados e definidos (o 
local do aproveitamento situava-se 
numa região de fáceis comunica-
ções com o centro do país e distava 
de Lisboa cerca de 150 km), como 
também era o escalão que, isolada-
mente, poderia dar maior quanti-
dade de energia a melhor preço2. 

Os aproveitamentos hidroelétricos 
postos em prática pelas novas em-
presas alteraram por completo a 
forma como no país se passou a 
produzir e distribuir a eletricidade. 
Uma das linhas principais dessa al-
teração foi a construção das gran-
des centrais eléctricas, das subesta-
ções e linhas de transporte que, por 
sua vez, trouxeram uma nova ges-
tão e planeamento da rede. E alte-
raram também a forma de traba-
lhar, construir, planear, calcular e 
usar novos métodos e tecnologias3. 

Grande massa humana, grandes 
máquinas, gruas nunca vistas e ca-
miões gigantes em regiões recôndi-
tas – “o país mergulhado num 
grande estaleiro  metade do país 

em obras.” Das imagens, em mea-
dos do século XX associadas a estes 
empreendimentos destaca-se o 
transporte, em 1950, no “camião 
gigante”, da roda polar do grupo 1 
da central de Castelo de Bode, 
transformado em motivo de repor-
tagem diária, por uns, e alvo do hu-
morismo nacional, por outros. 
Em 1951, realizam-se as inaugura-
ções das Centrals de Castelo de Bo-
de, no Zêzere, e de Vila Nova, no 
Cávado, e das linhas de 150 kV de 
ligação e das subestações do Zêze-
re, de Ermesinde e de Sacavém. To-
das com pompa e circunstância, 
com os mais altos governantes ro-
deados de grande massa popular, 
bem realçadas pelo regime que 
traz para as primeiras páginas dos 
jornais a grandiosidade das obras,  
enaltecendo a capacidade do 
“espírito nacional” na realização 
dos empreendimentos. 
A construção dos primeiros gran-
grandes aproveitamentos hidroelé-
tricos atrai a visita de milhares de 
pessoas, numa época em que se vi-

ve ainda a euforia do fim da guerra 
mundial. Durante toda a década de 
1950 as romarias para ver as gran-
des barragens são uma constante e 
passaram a entrar nos itinerários 
de férias dos portugueses, com ex-
cursões organizadas para admirar 
os paredões e as albufeiras e pon-
tes de acesso então criadas4 . 
Com a inauguração da Central de 
Castelo de Bode, regista-se outro 
facto igualmente marcante na his-
tória da eletricidade em Portugal: a 
Central Tejo passa à situação de re-
serva, trocando-se por energia hí-
drica o consumo de 250 mil tonela-

das de carvão por ano.  ◆ 

1Os trabalhos em Castelo de Bode começaram em abril de 1946 e cerca de 10 anos depois ficaram concluídas todas as 
obras constantes da concessão outorgada à HEZ. Incluindo a montagem de equipamentos, o programa de trabalhos apon-
tava para uma duração de seis anos para Castelo de Bode, quatro para Cabril e dois para a Bouçã, com um ano de sobrepo-
sição entre dois escalões. 
2O aproveitamento de Castelo de Bode é do tipo clássico de média queda, com central de pé de barragem (como os dois 
aproveitamentos a montante). A altura da barragem atinge 112 m, a albufeira tem uma extensão de 60 km e uma capacida-
de de 110 milhões de metros cúbicos, sendo a maior de Portugal. 
3Quando em 1947 se constituiu a CNE, a construção e montagem de subestações de transporte de energia eram novidade 
em Portugal e a experiência e o saber sobre esta matéria resumiam-se às subestações de distribuição que não iam além do 
patamar de tensão de 60 kV. Era necessário equipar as novas subestações com material (transformadores, disjuntores, sec-
cionadores, etc.) não disponível em Portugal e de tecnologia e potência muito mais avançadas das que existiam. 
4Até final da década ficarão construídas sete grandes barragens, a que corresponderá uma capacidade útil das albufeiras de 
2000 milhões de m3, mais de metade do total de todas as barragens construídas no decurso de um século. 

O mítico camião gigante despertou a curiosidade por onde quer que passasse 

 

Um grupo de operários da obra 
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A “estrada” de eletricidade norte-sul e as 3 linhas de 150 kV 

CNE  A rede elétrica primária, o patamar de 150 kV  
e as novas subestações  

LUÍS CRUZ  

M 
AS a Lei 2002 não 
era clara quanto 
ao transporte, a 
muito alta tensão, 

da energia elétrica a produzir na-
queles centros. 
Nos cadernos de encargos que 
outorgavam à HICA e à HEZ as 
respetivas concessões, previa-se 
que o Governo asseguraria o 
transporte da energia elétrica pro-
duzida para os centros de distri-

buição e consumo, quer através 
de empresas concessionárias de 
transporte, quer outorgando 
àquelas empresas as concessões 
necessárias para tal fim. 

Em novembro de 1945, o Governo 
encarregou a Direção Geral dos 
Serviços Eléctricos (criada em 
1944 após a extinção da Junta de 
Eletrificação Nacional) de realizar 
os estudos necessários à defini-
ção, dentro do espírito da Lei n.º 

2002, de um plano relativo ao tra-
çado e características fundamen-
tais das linhas de transporte de 
energia elétrica dos principais no-
vos centros produtores para as 
zonas de consumo, e que deveria 
incluir as linhas de interligação 
dos diferentes sistemas de produ-
ção e consumo entre si. 

Deste estudo resultou o caderno 
de encargos da concessão de 
transporte de energia elétrica, 
que definia o traçado e as caracte-
rísticas fundamentais desta rede, 
com parecer do Conselho Superior 
de Electricidade, e a 2 de feverei-
ro de 1947, o Ministério da Econo-
mia tornava pública, através dos 
jornais, a intenção de promover a 
constituição de uma empresa con-
cessionária da rede de transporte 
e interligação. Conjuntamente 

A Lei 20021, lei da eletrificação nacional, que definia a rede eléctrica na-
cional como “o conjunto de instalações de serviço público destinados à 
produção, transporte e distribuição de energia eléctrica”2, estabelecia, 
ao longo das suas 32 bases, as linhas orientadoras da eletrificação do 
país: centralização da produção, privilegiando a energia de origem hídri-
ca e atribuindo às centrais térmicas uma função de reserva e apoio; 
constituição de uma rede de transporte centralizada, obrigando a uma 
interligação das centrais coordenadas por um “repartidor de cargas”. 

Subestação de Sacavém (foto de 2009) 





 

com a produção e distribuição, o 
transporte de energia elétrica 
completava uma infraestrutura de 
importância vital para o desenvol-
vimento económico e social do 
país. 

1947: a criação 
da CNE 
Pouco depois, cons-
tituiu-se, por escri-

tura pública de 14 de abril, a Com-
panhia Nacional de Electricidade, 
S.A.R.L. (CNE), com o capital social 
inicial de 90 000 contos em que 
comparticipavam o Estado e as 
empresas produtoras e distribui-
doras de energia elétrica e a Caixa 
Geral de Depósitos, Crédito e Pre-
vidência, sendo uma pequena par-
cela de ações e obrigações subs-
crita pelo público em geral. 

Menos de um mês depois da sua 
constituição, o Decreto 36 286 de 
17 de maio, atribuía à CNE “... a 
concessão (com fim previsto para 
31 de dezembro de 2026) para o 
estabelecimento e exploração de 
linhas de transporte e subesta-
ções destinadas à interligação dos 
sistemas do Zêzere e do Cávado 
entre si e com os sistemas exis-
tentes e ao abastecimento de 
energia eléctrica aos grandes cen-
tros de consumo...” 3 

A criação da Rede 
Nacional de Transporte 
À Companhia Nacional de Electri-
cidade cumpria, pois, além de 
construir e explorar as instalações 
necessárias ao escoamento da 
energia dos centros produtores, a 
interligação desses centros entre 
si e com os concessionários da 
grande distribuição, o encargo de 
alimentar os consumidores cujo 
abastecimento direto se justificas-
se4, nomeadamente as indústrias 
eletroquímicas, eletrometalúrgi-
cas, tração eléctrica e grandes 
planos de rega. 

Tendo em conta a quantidade de 
energia a transportar e as distân-

cias a percorrer, os estudos elabo-
rados durante os anos 1940 leva-
ram a Direcção Geral de Energia a 
optar pelo estabelecimento de 
uma rede de transporte de ener-
gia à tensão de 150 kV para escoar 
a energia para os grandes centros 
de consumo do Porto, Lisboa e 
Setúbal e, para interligar os siste-
mas em construção, definiu como 
prioritárias o conjunto das seguin-
tes linhas: 

 Linha Zêzere-Lisboa: para ali-
mentar a rede das Companhi-
as Reunidas de Gás e Electrici-
dade (CRGE); o centro produ-
tor desta empresa, a Central 
Tejo, que cerca de 30 anos 
abasteceu Lisboa e se esten-
deu ao longo de todo o Vale 
do Tejo, passaria a ter a fun-
ção de reserva e apoio com a 
entrada em serviço da primei-
ra linha da rede nacional de 
transporte. 

Linha Cávado-Porto: para for-
necer energia ao Porto e às 
zonas de distribuição da União 
Eléctrica Portuguesa (UEP) e 
Companhia Hidroeléctrica do 
Norte de Portugal (CHENOP). 

  Linha Zêzere-Porto: como via 
de interligação dos sistemas 
Cávado-Rabagão e Zêzere, per-
mitia o trânsito de grandes vo-
lumes de energia entre as re-
des do norte e sul do país. 

   Linha Lisboa-Setúbal: para ali-
mentar a região a sul do Tejo, 
abrindo novas perspetivas ao 
desenvolvimento industrial e 
permitindo a cessação da qua-
se totalidade da produção tér-
mica aí existente, nomeada-
mente a central da Cachofarra. 

As primeiras subestações 

No cruzamento destas artérias, 
impunha-se a construção de gran-
des subestações de transporte 
que, ao permitir a estabilização e 
segurança da rede, garantia uma 
melhor qualidade de serviço. 

Construíram-se, assim, na primei-
ra fase de trabalhos da CNE, as 
subestações de Ermesinde, Zêze-
re, Sacavém e Setúbal. 

A conclusão dos novos grandes 
aproveitamentos hidroelétricos 
estava prevista para o ano de 
19515 e a CNE dispunha apenas de 
quatro anos para executar as ins-
talações necessárias ao cumpri-
mento dos seus objetivos. Em re-
senha histórica, incluída na bro-
chura editada em 1962 pela CNE 
sobre a vida da Companhia, diz-se 
a este propósito, que foram ple-
namente atingidos os seus objeti-
vos: implementar um Sistema Elé-
trico Nacional. 

“Interligar os sistemas produtores, 
permitindo uma exploração racio-
nal e ordenada dos recursos ener-
géticos do País; transportar eco-
nomicamente a energia produzi-
da, garantindo a segurança e con-
tinuidade do serviço; formar pes-
soal tecnicamente habilitado a 
projetar, construir e explorar as 
novas instalações e procurar fo-
mentar no País a construção da 
aparelhagem e acessórios neces-
sários às vultosas obras programa-

das...6”  ◆ 

1Lei 2002, da Eletrificação do País, DG 
I série, 285 (1944-12-26). 
2 Lei 2002, Parte I, Base I. 
3 Artigo único do Decreto 36 286 de 
17 de Maio de 1947. 
4A 1.ª modificação ao Caderno de 
Encargos da CNE, que seria sucessiva-
mente alterado e ampliado, de acor-
do com as obras de construção de 
grandes aproveitamentos hidroelétri-
cos decorrentes do processo de ele-
trificação, foi estipulada pelo decreto 
37 926, de 1 de Agosto de 1950, para 
dar prossecução à construção de 
uma linha a 60 kV, para alimentar 
diretamente o Amoníaco Português. 
5À data da constituição da CNE, iam já 
avançados os trabalhos de construção 
da Central de Vila Nova, na confluên-
cia do Cávado-Rabagão, e da central 
de Castelo do Bode no Zêzere. 
6Companhia de Electricidade: 1947-
1962. Lisboa: [CNE], 1962, p.3. 
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A 
 entrada em exploração 
da então designada Rede 
Primária ocorreu em 17 

de janeiro de 1951 pelas 10h55, 
quando a central de Castelo de 
Bode foi ligada electricamente, a 
150 kV, à subestação do Zêzere e 
à subestação de Sacavém, nos 
arredores de Lisboa (linha Zêzere- 
-Sacavém 1, com 111,2 km), tendo 
em 29 de janeiro de 1951 começa-
do o regular transporte de energia 
eléctrica entre Castelo de Bode e 
Lisboa. 

Linha a 150 KV  Ermesinde-                    
-Zêzere,  espinha dorsal 
da Rede de Transporte 

Em 5 de junho de 1951, a central 
de Vila Nova foi ligada electrica-
mente, a 150 kV, à subestação de 
Ermesinde, nos arredores do Por-
to (linha Vila Nova-Ermesinde, 
com 76,2 km), tendo entrado em 
serviço o 1.º e o 2.º transformado-
res 150/60 kV (50 MVA, cada) de 
fabrico ACEC, e em 19 de junho      
de 1951 começado o regular trans- 

porte de energia 
eléctrica entre Vila 
Nova e o Porto. 

Em 17 de outubro 
de 1951 entrou em 
serviço a linha a 
150 kV, Ermesinde-
-Zêzere com 188,9 
km, verdadeira es-
pinha dorsal da 
Rede de Transpor-
te, o que permitiu, 
a partir dessa data 
e até meados de 
novembro desse 
ano, alimentar par-
cialmente Lisboa a 
partir da central de Vila Nova, a 
quase 400 km de distância. 

Na fase de projecto, a subestação 
de Ermesinde ainda foi denomina-
da de Águas Santas por se prever 
construí-la a oeste da linha de 
caminho de ferro do Minho e 
Douro e, nos primeiros anos, ain-
da era comum usar a denomina-
ção de Palmilheira, por ser essa a 
paragem ferroviária onde se inse-
ria um ramal para os armazéns da 

subestação. 

2011: GIS, uma nova 
tecnologia 
Em 26 de setembro de 1958, a 
subestação de Ermesinde con-
tava com cinco transformado-
res 150/60 kV, de 50 MVA ca-
da, um e com 3 painéis de li-
nha a 150 kV, tendo, em 12 de 
dezembro de 1996, atingido a 
sua máxima consistência com 
três transformadores 150/60 
kV, de 50 MVA cada, com 2 
transformadores 150/60 kV de 
126 MVA cada, e com sete 
painéis de linha a 150 kV. 

A inexorável evolução dos con-
sumos e da tecnologia deter-

minou que, em 22 de novembro 
de 2011, entrasse em exploração 
uma nova subestação nos mes-
mos terrenos, 220/60kV, integral-
mente em tecnologia GIS (Gas 
Insulated Substation) com um 
transformador de 170 MVA e um 
painel de linha a 220 kV (chegada 
de linha em cabo subterrâneo a 
partir do Posto de Transição de 
Valongo); dois outros transforma-
dores 220/60 kV, 170 MVA cada, 
entraram em serviço em 22 de 
dezembro de 2011, e o segundo 
painel de linha a 220 kV 
(igualmente chegada de linha em 
cabo subterrâneo a partir do Pos-
to de Transição de Valongo) en-
trou em exploração em 4 de abril 
de 2012. 

Subsequentemente, o equipa-
mento da antiga subestação de 
Ermesinde 150/60 kV foi progres-
sivamente retirado de serviço até 
24 de junho de 2012, mês em que 
se concluíram 61 anos da sua en-

trada em exploração.  ◆ 

Subestação de Ermesinde: elemento-chave na criação  

da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade em 1951 
OSCAR RIBEIRO 

 

Linha a 150 kV Ermesinde-Zêzere  

A vermelho: área da atual SE GIS 220/60 kV; a azul: 
área do antigo edifício de comando; a amarelo: área 
do parque de linhas da antiga SE 150/60 kV (a atual 

SE ocupa 30% do espaço da original) 
 





 

O  ano de 1951 assistiu à cria-
ção dum novo organismo, o 

Repartidor Nacional de Cargas 
(RNC), que teve a maior importân-
cia na consolidação da Rede Elétri-
ca Nacional (REN), nos seus primei-
ros anos. O RNC já tinha sido pre-
visto na base XX da Lei 2002, res-
ponsável pelo notável desenvolvi-
mento da energia elétrica em Por-
tugal a partir da década de 50, e 
produto da visão dum homem que 
marcou o futuro do setor no país, o 
Eng.º Ferreira Dias. 

O decreto que criou o RNC deter-
minava, como objetivo do novo 
organismo, “estabelecer as normas 
que devem orientar a repartição 
de cargas na Rede Elétrica Nacio-
nal, tendo em vista o melhor apro-
veitamento das disponibilidades 
energéticas”. Neste decreto, men-
cionava-se também que faziam 
parte do RNC “os produtores de 
energia elétrica que explorem cen-
trais de serviço público e tração 
interligados com a Rede Elétrica 
Nacional, totalizando no conjunto 
uma potência instalada de 10000 
KVA, a Companhia Nacional de Ele-
tricidade e os concessionários do 
Estado para a grande distribuição 
de energia, cujas concessões 
abranjam pelo menos dez conce-
lhos”. Por aqui se pode concluir 
que o RNC era constituído por um 
conjunto numeroso de empresas. 

Com a entrada em serviço das duas 
primeiras centrais hidroelétricas de 
âmbito nacional, Castelo de Bode, 
no rio Zêzere, e Venda Nova, no rio 
Cávado, e a criação da Companhia 
Nacional de Eletricidade (CNE), 
responsável pela rede de transpor-
te em muito alta tensão, que ligava 
as referidas centrais aos grandes 
centros de consumo, Lisboa e Por-

to, e unia também as zonas norte e 
sul, através da linha Ermesinde-          
-Zêzere, iniciava-se um período 
novo no domínio da eletricidade 
no nosso país. Ficava para trás uma 
situação de redes isoladas, detidas 
pelas empresas que asseguravam a 
distribuição nas diversas zonas do 
país, e que incluíam as centrais, 
térmicas e hidráulicas, necessárias 
para os consumos nas suas redes. 
Passava-se assim dum sistema des-
centralizado, com a produção de 
cada central decidida pelas empre-
sas de acordo com as suas necessi-
dades, para um outro em que as 
novas centrais iam fornecer ener-
gia elétrica para todo país. 

É  claro que a gestão da produção 
das novas centrais hidroelétri-

cas não podia ficar entregue ape-
nas às empresas proprietárias, ori-
entadas pelos seus próprios inte-
resses. Sendo centrais de âmbito 
nacional, havia que ter em conta, 
por um lado a economia, de modo 
a tirar o maior partido da totalida-
de dos recursos hídricos, e por ou-
tro a garantia da segurança do 
abastecimento dos consumos. 

Como complemento da repartição 
de cargas entre as centrais, função 

atribuída ao RNC, foi estabelecido, 
entre as várias empresas produto-
ras da Rede Primária, primeiro a 
Hidro-Elétrica do Cávado (HICA) e a 
Hidro-Elétrica do Zêzere (HEZ), a 
que se juntaram mais tarde a Hidro 
Elétrica do Douro (HED) e a Empre-
sa Termoelétrica Portuguesa (ETP), 
um acordo que permitiu estabele-
cer um pool, que regulamentou a 
distribuição de resultados entre 
estas empresas, de forma indepen-
dente da produção das respetivas 
centrais. Este era um acordo entre 
as empresas, fora do âmbito do 
RNC. 

Faziam parte do RNC um Conselho 
Geral, presidido pelo Diretor Geral 
dos Serviços Elétricos, uma Comis-
são Diretiva, presidida por um re-
presentante do Ministério da Eco-
nomia, com um elemento designa-
do pela CNE e três representando 
as entidades produtoras e de gran-
de distribuição e um serviço pró-
prio, denominado Serviço de Re-
partição de Cargas (SRC), que iria 
funcionar como o órgão executivo 
das decisões da Comissão Diretiva. 
No decreto que criou o RNC, admi-
tia-se que a atividade do SRC fosse 
inicialmente exercida por um servi-
ço que funcionaria na CNE, chefia-
do por um engenheiro eletrotécni-
co, aceite pela Comissão Diretiva. 
Na realidade, esta situação mante-
ve-se até à extinção do RNC. 

A criação do Repartidor Nacional de Cargas há 70 anos 
LUÍS LUCENA FERREIRA  

 

A gestão centralizada 
da produção de energia 

Criado um pool para 
regulamentar a distribuição  
de resultados 
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A primeira Comissão Diretiva foi 
presidida pelo Eng.º Elisiário Mon-
teiro, e tinha como membros os 
engenheiros Carvalho Xerez, pela 
HEZ, Ivo Gonçalves, pela CNE, Ma-
riz Simões, pela CRGE, e Mamede 
Fialho, pela Electra del Lima.   

 Ficou à frente do serviço criado na 
CNE o Eng.º 
Ivo Gonçal-
ves, ao mes-
mo tempo 
membro da 
Comissão Di-
retiva, tendo 
inicialmente 
como colabo-

radores o Eng.º Sidónio Pais e um 
jovem engenheiro, que foi admiti-
do ainda a cumprir o serviço mili-
tar, José Manuel Cruz Morais.  

Por outro lado, a função executiva 
deste serviço foi entregue aos en-
genheiros das subestações de Er-
mesinde e do Zêzere, que foram 
exercendo esta atividade até à ins-
talação dum Despacho provisório, 
na subestação de Pereiros, em 
1958, com um grupo de engenhei-
ros admitidos para esse efeito. Até 
esta altura, foram os engenheiros 
das duas subestações que, dando 
seguimento às orientações recebi-
das, davam ordem para a entrada e 
saída dos diversos grupos hidroelé-
tricos, bem como do apoio térmico 
quando a situação o justificava.  

Numa fase inicial do seu funciona-
mento foi necessário ultrapassar 
algumas dificuldades, resultantes 

da gestão dum sistema elétrico, 
muito diferente do que tinha existi-
do até então. Foi preciso criar con-
ceitos novos, como as “reservas 
mínimas” de todas as centrais hi-
droelétricas, para garantir o seu 
funcionamento em situações de 
estiagem, e também a criação das 
“curvas guia” para as centrais hi-
drelétricas da Rede Primária, que 
controlavam o esvaziamento das 
albufeiras, com o objetivo de ga-
rantir o melhor aproveitamento, ao 
longo do ano, das reservas hídricas, 
sem pôr em causa a segurança do 
abastecimento. 

Como pormenor curioso pode-se 
referir que estas curvas guias eram 
feitas à mão pelo Eng.º Cruz Mo-
rais, numa folha de papel milimé-
trico, com um lápis com um bico 
muito aguçado. A era dos compu-
tadores ainda vinha muito longe… 

Uma outra medida foi tomada para 
reduzir o risco de descarregamen-
tos nas centrais a fio de água da 
rede secundária. Foi o conceito de 
“energia sobrante”, que permitia a 
colocação na rede da energia pro-
duzida por estas centrais quando o 
caudal aumentava bruscamente 
(como era o caso de Belver no Te-
jo) e se destinava essencialmente à 
indústria eletroquímica (União Fa-
bril do Azoto, em Alferrarede, e 
Amoníaco Português, em Estarre-
ja).   

O RNC foi extinto em finais de 
1969, quando a criação da Compa-

nhia Portuguesa de Eletricidade 
(CPE) conduziu à integração nesta 
nova empresa de todos os centros 
produtores da Rede Primária, con-
centrando numa mesma unidade a 
gestão da produção. O Repartidor 
deu lugar a um Despacho Nacional 
sediado inicialmente na Av. Casal 
Ribeiro em Lisboa e depois em Sa-
cavém. O Despacho foi integrado 
na REN em 1994 quando da criação 
dessa empresa. 

Durante os mais de dezoito anos 
da sua existência, o RNC acompa-
nhou uma grande evolução da Re-
de Elétrica Nacional, com a entrada 
de dois novos grandes produtores 
(a HDN e a ETP), o aumento de no-
vas centrais e das linhas da rede de 
transporte, sendo de assinalar as 
primeiras linhas a 220 kV e a pri-
meira interligação com a rede eu-
ropeia. É de reconhecer o papel 
notável que o RNC desempenhou 
na consolidação da rede elétrica, 
tornando possível que o seu desen-
volvimento se processasse sem 
problemas. 

Para finalizar, uma referência espe-
cial ao homem que se considera ter 
sido o principal responsável pelo 
êxito da atuação do RNC, o Eng.º 
Fernando Ivo Gonçalves. Pela sua 
posição como chefe dos serviços da 
CNE, que tinha por missão dar 
apoio ao RNC, quer no domínio dos 
estudos, quer na condução do Des-
pacho, e como membro da Comis-
são Diretiva até 1963, ano da sua 
nomeação como presidente da 
ETP, parece óbvio concluir que foi 
o seu elemento dinamizador, em 
especial nos difíceis anos iniciais. 

◆ 

Próxima edição: conclusão do 
dossiê 70 anos. 

 

Um papel notável na 
consolidação da rede elétrica 





 

A EDP nasceu há 45 anos e... o parto foi demorado 
 ANTÓNIO PITA DE ABREU 

A 
 EDP nasceu em 30 de Junho de 1976. Cerca 
de 100 anos depois do início da eletrificação 
do País. 

Nasceu grande: 12 763 trabalhadores vindos de 13 
empresas mais antigas: CPE, CRGE, CHENOP, EHEC, 
EHESE, ED, CEB, CEOL, UEP, HEP, HEAA, AES, CEAL. Al-
gumas mesmo muito antigas, como a CRGE de 1891, 
ou muito poderosas, como a CPE. 
O nascimento da EDP não foi propriamente um big-
bang organizacional ou um 1.º dia do genesis bíblico. 
Foi, isso sim, a concretização da mais forte das opções 
organizativas que, há muito tempo, se discutiam para 
o setor. Aproveitando a conjuntura política criada pelo 
25 de Abril, venceu a opção pela “integração vertical 
total da produção, transporte e distribuição”, sendo 
que “O serviço público cometido à EDP será explorado 
em regime exclusivo, por tempo indeterminado” (Dec. 
Lei 502/76 de 30 junho 1976). 
A ideia de empresa única era antiga. Refiro 3 passos 
nessa direção. 
Em 1960, havia sido criado o Grémio Nacional dos In-
dustriais de Eletricidade, para atuação conjunta das 
Empresas Elétricas. 
Em 1966 o Secretário de Estado da Indústria cria um 
Grupo de Trabalho para estudar a reestruturação do 
setor elétrico. Este sugere a concentração do serviço 
público de eletricidade numa única entidade, anteven-
do mesmo uma nacionalização gradual. 
Em 1969 o governo determina a criação da Companhia 
Portuguesa de Eletricidade (CPE) para concentrar toda 
a produção e o transporte de eletricidade, à exceção 
de algumas pequenas centrais hidroelétricas. 
Ou seja, desde os anos 60 do séc. XX é prosseguida 
uma estratégia de fusões de empresas de serviço pú-
blico e de concentração das redes de distribuição mu-
nicipais em que se defrontam duas opções. Uma que 
passa por uma empresa única, em alinhamento com a 
tradição europeia (Franca, Inglaterra, Itália). Outra 
que, não questionando a integração da Produção e 
Transporte, mantem a Distribuição separada, favore-
cendo a fusão da pequena distribuição de eletricidade 
regional em unidades maiores atribuídas às Federa-
ções de Municípios. 
Em 25 de abril de 1974, temos uma situação mista 
com empresas públicas e privadas no setor da distri-
buição e uma empresa única, de serviço público, mo-
nopolizando a geração de energia. 
De facto, 91% da Produção, 100% do Transporte 
(concentrados na CPE) eram de capital público e 65% da 
Distribuição (dividida por várias empresas) era privada. 
Logo em junho de 1974 (1.º Governo Provisório), um 

Grupo de Trabalho de Reestruturação do Sector da 
Energia Elétrica, criado pelo governo, sugere que a 
melhor solução para modernizar o setor é colocar a 
produção, o transporte e toda a distribuição de eletri-
cidade sob a tutela de uma única empresa. 
Em Abril de 1975, o 4.º Governo Provisório, após as 
nacionalizações, nomeia uma Comissão de Reestrutu-
ração (CSRE) mais alargada. Constituem-na quadros 
reconhecidamente competentes da CPE, da CRGE, da 
UEP, da Junta de Energia Nuclear, do Grémio, mas tam-
bém outros elementos indicados por outros critérios. 
Pensava-se que a fusão numa empresa única poderia 
ser resolvida em três meses. Mas a conjuntura da épo-
ca não era propícia a avanços rápidos. 
“Apercebi-me imediatamente da grande e abrangente 
capacidade técnica dos membros nomeados. (…) Sem 
dúvida, a voragem política da época iria tornar difíceis 
consensos desinteressados. Mas devo confessar que 
não esperava tão pouco sucesso nos primeiros tempos 
de trabalho”, confessou-me, o Comandante Pereira 
Simões, indicado pelo MFA para presidir à CRSE. 
Apenas em Janeiro de 1976, a CRSE apresenta ao Go-
verno (o 6.º Governo Provisório) um projeto de Decre-
to-lei para a criação da Empresa única. Não basta. Fal-
tam propostas para o modelo organizativo e para a 
Gestão Económico Financeira do Sector da Eletricidade 
e torna-se urgente dar respostas concretas aos proble-
mas correntes das empresas nacionalizadas. 
Em 30 Abril de 1976, o Ministro da Indústria e Tecno-
logia, Eng.º João Cravinho, atua proactivamente. Dis-
solve a CRSE e nomeia uma Comissão restrita de 6 téc-
nicos  Engenheiros Sidónio Pais, coordenador, Cruz 
Filipe, Mendes da Silva, Herculano Campos, Quelhas 
da Silva e Sousa Carneiro  a quem dá um mês e meio 
para (ouvidos os trabalhadores) concluir a constituição 
da Eletricidade de Portugal que, determina, deverá 

ocorrer até 1 de Julho de 1976.  ◆ 

Da esquerda para a direita: Pita de Abreu, Graça Lobo, 

Leite Garcia e Pereira Simões 
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EDP renova parceria com o Jardim Zoológico  

A EDP reafirmou a sua parceria com o Jardim 
Zoológico, na recente reabertura deste, e reforçou o 
seu compromisso com a biodiversidade, o meio 
ambiente e a preservação das espécies animais. 
"Por uma pegada mais ecológica" é o mote do novo 
conceito criativo, materializado, ao longo do Jardim, 
em diferentes suportes de comunicação através dos 
quais é realçado o impacte dos humanos no meio 
ambiente e na manutenção dos habitats e das 
espécies. Nos diferentes momentos de comunicação, 
a EDP descodifica o conceito de "pegada ecológica" e 
apela à mudança de comportamentos para que, 
desde cedo, estes se tornem uma prática cada vez 
mais comum em prol de um planeta mais sustentável.  

EDP distinguida com seis prémios nos Global 
Eventex Awards 2021 

A EDP foi distinguida com dois prémios de ouro, três 
de prata e um de bronze na 11.ª edição dos Global 
Eventex Awards, competição internacional que 
destaca os principais eventos, fornecedores e ações 
de marketing em diferentes setores e mercados. 
O Encontro Global de Colaboradores organizado pela 
EDP em 2020, de que fizeram parte seis mil 
colaboradores, foi o evento que reuniu mais prémios: 
dois de ouro e um de prata nas categorias de 
Corporate Events, Employee Engagement Event e 
Grand Prix Best Live Event. Já o EDP Surf Experience, 
organizado durante a pandemia, foi distinguido com 
um 2.º lugar na categoria de CSR Event, contando a 
categoria de Brand Activation duas distinções: uma 
de prata, com o Knock Out Pitch e outra de bronze 
pela ativação de marca nos festivais de música. 
Esta competição contou com a participação de 
empresas e marcas de 37 países. Portugal foi 
representado apenas pela EDP e Fidelidade que, no 
total, receberam sete prémios. 

EDP Brasil tem novo CEO 

A EDP nomeou, em fevereiro, João Marques da Cruz 
como seu  novo CEO. Entre os anteriores cargos que 
desempenhou,  João Marques da Cruz foi membro do 
CA e Presidente  do Conselho de Administração da 

EDP Internacional e EDP Renováveis.  ◆ 
 

 
 

Rodrigo Costa reeleito chairman  
e CEO da REN para o triénio 2021-2023 

A assembleia geral de acionistas da REN, realizada em 
23 de abril, aprovou os novos órgãos sociais para o 
triénio 2021-2023, mantendo-se Rodrigo Costa como 
presidente do Conselho de Administração e da 
Comissão Executiva. A composição do Conselho de 
Administração da REN mantém os 13 elementos 
anteriores, a que se juntam Ana da Cunha Barros e 
Rosa Freitas Soares. 

Cultura de inovação da REN em projeto 
de interesse nacional 

Monitorizar a floresta através de câmaras óticas, 
simular e prever o comportamento do fogo, desen-
volver novos modelos de gestão florestal sustentável 
para as principais espécies portuguesas e utilizar a 
robótica nas operações florestais, são alguns dos 
objetivos do rePLANT, projeto de interesse nacional 
que a REN integra com impacto na floresta 
portuguesa e na gestão das infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte. 

Mapas das Redes Nacionais de Transporte 
de Eletricidade e Gás Natural 2021 e Dados  
Técnicos 2020 

Estão publicados os mapas das Redes Nacionais de 
Transporte de Eletricidade e Gás Natural referentes a 
1 de janeiro de 2021. Também os Dados Técnicos 
2020 da Eletricidade e do Gás Natural e da REN 
Portgás se encontram publicados. Uns e outros 
podem consultar-se em www.ren.pt. 

Sede da REN vai mudar de Lisboa para Sacavém 

Em conferência de imprensa de 14 de maio, o 
Presidente Executivo da REN, Rodrigo Costa, divulgou 
que a empresa "está a trabalhar numa sede nova", 
cuja conclusão se prevê demore ainda alguns anos, e 
que se situará junto ao Centro de Despacho Nacional, 
em Sacavém. A sede da REN está instalada, desde 
1985, na Av. dos E.U.A, em Lisboa. 

Lucros da REN situam-se em 109,2 milhões de 
Euros em 2020 

Embora registando uma melhoria dos resultados 
financeiros, os lucros da REN registaram, em 2020,  
uma redução de 8,1% face a 2019, cifrando-se em 

109,2 milhões de euros.  ◆ 
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