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Assembleia Geral de 29 de novembro
Aprovado Programa de Ação para 2020: uma manifesta
ção de confiança dos associados

Adeus 2019… Viva 2020

E de repente, mais um ano se foi. Um ano intenso para todos nós na
arep. Com momentos muito gratificantes
pelo dever cumprido.

Temos aí 2020 e não podemos esmorecer. Isso
não acontecerá seguramente, e acreditamos
que os nossos associados partilharão connosco
o mesmo espírito de solidariedade de sempre.
Saudemos pois o Novo Ano e façamos votos
para que a ninguém falte a saúde, a generosi
dade e a determinação para prosseguirmos com
as iniciativas que os nossos colegas mais
desfavorecidos esperam da arep.

Um apoio para toda
a vida

Vamos dizer aquilo que já to
dos sabemos, mas convém
lembrar: a transição da vida

ativa para a reforma transportanos
para novos desafios, novas rotinas
e até … novas tentações, digo eu. Já
explico.
Por agora, o que quero significar é
que, entrados nesta nova fase da
vida, que a reforma nos proporcio
na, há uma adaptação pessoal que
cada um faz à nova situação. Depois
do alívio que se experimenta pela
libertação do “stress” profissional a
que estávamos sujeitos, seguese o
prazer de um relaxamento tempo
rário, saboroso e compreensível. E
depois? Depois há que fazer a tal
adaptação que, para ser mais suave
e conseguida, deverá até começar
ainda antes da passagem à reforma.
Ou seja, há que programar a vida de
forma a que não deixemos de estar
ativos e determinados para a reali
zação de outros objetivos que nos
propomos. É o envelhecimento ati
vo de que, com frequência, ouvimos
falar e cuja expressão (envelheci

mento ativo) contém, em si mesma,
uma autêntica estratégia de vida.
De que tentação falo então? Bem, o
relaxamento e o alívio a que atrás me
refiro, bem legítimo, não se podem
prolongar. A acomodação e a inércia

Almoço de Natal dos voluntários
Uma homenagem singela a quem, diariamente, contribui
para que a arep cumpra a sua missão
Os associados sabem que na nossa Associação se pratica exclusivamente o
regime de voluntariado. O retorno que os voluntários têm é a satisfação que
decorre do apoio que podem proporcionar aos colegas que mais precisam.
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“a transição da vida ativa para
a reforma transportanos para
novos desafios, novas rotinas
e até … novas tentações”



4.º trimestre | 2019 | informarep

2

FICHA TÉCNICA
Manuel Martins

Boletim trimestral da arep | Ano XI – N.º 47 |3.º trimestre | 2019
Edição: Direção Central da arep | Diretor: Manuel Martins | Redação: António Garcia, Fernando  Raminhos  (DLS),
J. Rosendo Lemos (DLC), José Marques (DLP), Armando Jesus Branco (DLL) | Secretária de redação: Elisabete Saleiro |
Maquetização e paginação: Fátima Baptista, Manuel Silva
Depósito legal n.º 178613/16| Tiragem: 7 000 exemplares | Distribuição gratuita

arep  Rua Barata Salgueiro, 28 – 2.º 1250044 Lisboa | NIPC 501 693 238 | Tel. 210 017 473 | arep.dc@ gmail.com

são fatores desaconselháveis para a saúde física e mental
de todos nós. É por isso que a arep, desenvolve, como
sabem, um conjunto vasto de atividades recreativas e cul
turais para que os associados não se acomodem, não se
deixem fintar pela “armadilha” do sofá, convivam e saiam
de casa enquanto a saúde e as condições de mobilidade
lho permitem.
Mas sejamos realistas, essas condições vão começar a escas
sear à medida que a idade avança. É a lei natural da vida. Um
momento haverá em que necessitamos de apoio. Felizmente,
a maior parte de nós
terá condições  familia
res, sociais, financeiras –
para que esse apoio não
nos falte. E os outros? Os
que vivem com uma es
trutura familiar mais frá
gil ou, simplesmente,
não existe? Os que vi
vem sós, ou acometidos
por fortes sentimentos
de solidão? Os que, ca
recendo de um lar ou de
um apoio domiciliário,
não dispõem sequer de
rendimentos que lhes
permita suportar esse
serviço?
É para estes que a arep tem de estar mais atenta. E está, com o
chamado “Apoio Continuado”. Nenhum associado deixará de
ter acesso àqueles serviços, por razões financeiras. Comprova
do o seu enquadramento dentro das regras em vigor, lá esta
remos para ajudar a encontrar uma solução.
E neste final de ano, é com muita satisfação que recorda
mos a melhoria que introduzimos neste programa  em 2019
e que prosseguiremos em 2020: os apoios financeiros aos
associados  que atualmente beneficiam deste programa 
cerca de quatro dezenas – aumentaram, em média, 28%.
São apoios que, como o próprio nome indica – apoio con
tinuado – se manterão enquanto permanecerem as con
dições que lhe deram origem. São apoios para a vida.

Um momento haverá em
que necessitamos de apoio.
(...)
Os que vivem com uma es
trutura familiar mais frágil
ou, simplesmente, não exis
te? Os que vivem sós, ou
acometidos por fortes sen
timentos de solidão? Os
que, carecendo de um lar ou
de um apoio domiciliário,
não dispõem sequer de ren
dimentos que lhes permita
suportar esse serviço?
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 JÁ ESTEVE AQUI?

Moinho de Maré da Mourisca: um polo importante para a Educação Ambiental e Cultural

Quem não conhece
a cidade do rio
azul? Se é o seu

caso, não perca tempo e
programe uma visita à ter
ra de Bocage, que justifica
bem aquela distinção e
tem muito para se ver.
Mas por agora, siganos
noutra viagem curiosa… e
de rara beleza.
Saindo da cidade pela N10, perto encontramos a
sinalética que nos leva até ao Moinho de Maré da
Mourisca, na freguesia do Sado.

O Moinho de Maré da Mourisca está situado na Reser
va Natural do Estuário do Sado, zona que alberga uma
enorme biodiversidade de aves devido à existência de
densos montados de sobreiro, caniçais, sapais, salinas,
galerias ripícolas e zonas agrícolas.
Na zona do sapal pode ser observado
o moinho de maré, um belo exemplar
de construção muito antiga (uma pe
dra da parede tem a inscrição de 1601).
Posteriormente restaurado, o moinho
laborou na moagem até 1975.
O moinho possui um observatório para
observação de aves. De novembro a
março é comum veremse alfaiates,
flamingos, corvosmarinhos, patos, gar
ças, pilritos, maçaricos, entre outros.
Na primavera e no verão, veemse os
pernaslongas, borrelhos, andorinhas
domar, patos e colhereiros.

Pelo acervo museológico exposto e pelos recursos
audiovisuais à disposição dos visitantes, o moinho consti
tui um polo importante para a Educação Ambiental e Cul

tural, guardando a memória dos instru
mentos e da vida das gentes das redonde
zas.
A zona das antigas salinas é agora apro
veitada para a piscicultura.
Além do montado de matos baixos (estevas,
tojo, rosmaninho, miosótis) e do pinheiral,
pode observarse a flora caraterística dos
sapais (caniços e gramados).
A fauna é constituída essencialmente
por aves típicas do estuário: gaivotas,
pernaslongas, garças, alfaiates,
maçaricos e alguns flamingos.
Uma visita necessária e compensadora
para quem se interessa pela História e pelo

passado tecnológico e industrial do país.

(Subtítulo e sublinhados da responsabilidade do informarep)

Fernando Raminhos
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José Casimiro: diznos com orgulho “… trabalhei de dia e estudei de noite …”

José Casimiro Dos Santos Correia, nasceu em 25 de
novembro de 1936, casado, pai de 2 filhos, natural
de Vila Cova, freguesia de Caria, concelho de

Moimenta da Beira, reside atualmente em Viseu. Per
deu seu pai ainda com tenra idade, pelo que a família
procurou melhores condições de trabalho na cidade de
Viseu, onde passaram a residir e onde o nosso José
Casimiro começou por trabalhar numa mercearia.
O José Casimiro não descurou a sua formação e, como
diz com orgulho, para a sua formação académica traba
lhou de dia e estudou de noite. Matriculouse num cur
so noturno da Escola Industrial e Comercial de Viseu, de
Formação de Eletricista, que terminou no ano de 1958.
Tempos duros, onde tantas vezes tomava a sua refeição
à meianoite.
Na procura de melhores condições de vida, conseguiu
um lugar de ajudante de projecionista no saudoso Ave
nida Teatro e no Teatro Viriato. Na mesma área de ativi
dade passado algum tempo foi trabalhar para o Cine
Rossio, mas já como projecionista. Fez exame para 1º
Projecionista no Sindicato Nacional dos Profissionais
de Cinema em 1960, tendo a sua carteira profissional
sido assinada pelo então presidente da direção o co
nhecido realizador de cinema António Lopes Ribeiro.
Neste âmbito ainda foi convidado para dirigir o Cinema
São Mateus e mais tarde também o Cinema Ícaro, como
gerente.
Trabalhou nos Serviços Municipalizados de Viseu, pri
meiro como assalariado e onde depois fez carreira, ten

do no decorrer do
tempo subido até
chegar a 1966
como desenha
dor de 1ª classe.
Em 1973 foi pro
movido a chefe
de secção de ex
pediente técnico,
topografia e dese
nho e em 1980 a
técnico de 1ª clas
se, com a criação
da Federação de
Municípios.

Está inscrito na DireçãoGeral de Energia, como técnico
responsável pela exploração de instalações elétricas de
tensão até 30 KV e potência até 250 KVA – inscrição apro
vada por despacho de 26 de março de 1982.

Depois veio o Setor Elétrico e a EDP onde foi integrado
em agosto de 1984, como chefe de departamento de
Piquetes e Avarias, onde conheceu o colega e grande
amigo José Lemos. Faz questão de deixar expressa uma
palavra de agradecimento e amizade ao colega Jaime
Assis Simões Dias, bem como à Brigada de Avarias e ao
Piquete pelo apoio recebido. A palavra “não” nunca a
ouviu da boca deles – diz referindose a estes colegas e
amigos.
Os motivos da aproximação do José Casimiro à nossa arep,
da qual é sócio desde outubro de 2011, passam pelo
contacto que teve com o José Lemos e pela excelente im
pressão que lhe causaram os Estatutos da Associação.
O seu interesse e entusiasmo pela ação solidária da arep,
traduziramse na mobilização de uma meia centena de
novos associados, que contribuíram muito para a cria
ção do Núcleo de Viseu, em novembro de 2014 – Nú
cleo de que o José Casimiro é o atual responsável.
Na situação de reforma o José Casimiro mantémse ati
vo praticando 2 dias de ginástica por semana e 1 dia de
hidroginástica nas piscinas municipais de Viseu.
No aspeto internacional, refere com preocupação a ur
gência de medidas firmes para o que se está a passar
com o clima, onde os efeitos nefastos já se fazem sentir.

O seu interesse e entusias
mo pela ação solidária da
arep, traduziramse na
mobilização de uma meia
centena de novos associa
dos, que contribuíram
muito para a criação do
Núcleo de Viseu, em no
vembro de 2014 – Núcleo
de que o José Casimiro é o
atual responsável
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O informarep publica nesta secção as mensagens que
nos fazem chegar os nossos associados. Fazêmolo
com muito gosto, reservandose a redação o direito
de as limitar ao essencial, em função da sua extensão
e relevância para a vida da arep.

“Exmºs. Senhores,
Grata por me terem recebido no seio da vossa comuni
dade, reacendendome o espírito da pertença e a me
mória dos afetos a que costumamos chamar “raízes”.
Um agradecimento especial à Exmª. Srª. D. Alice Gaspar,
pelo seu cuidado, interesse e solicitude.
Um voto de retorno num “até breve” onde se conta a
minha amizade e partilha.”

Maria Raquel Sobral Alexandre, Loures

“Boa tarde,
Venho por este meio agradecer a carta que me foi envi
ada e os telefonemas da parte da arep, no dia do meu
aniversário. Agradeço o carinho e a atenção, e desejo
assim muitas felicidades e sorte para todos vós.
Boa saúde e sorte para todos, abraços,”

Joaquim Guerra, S. Domingos de Rana

“Boa tarde.
Prezados Colegas,
Foi com enorme satisfação que, mais uma vez, recebi
da arep os votos de Parabéns pela celebração de mais
um aniversário.
Quero agradecer não só à DC pela carta que amavel
mente me enviaram, mas também à DLC pelo telefone
ma que recebi do Colega José Lemos, pelas felicitações
recebidas.
A todos muito obrigado e Bem Hajam.
Cumprimentos”

José Maria Correia, Taveiro

“Exmo. Sr. Presidente da arep Sr. Dr. Manuel Martins
Muito grata pelo envio de Parabéns a mim dirigidos.
E desejo muita saúde e felicidades ao Sr. Dr. Manuel
Martins, assim como a todos os colaboradores da arep.
BemHaja”

Maria Odete Seabra, Caldas da Rainha

“Caro Presidente
Como habitualmente, foi muito gratificada e sensibiliza
da, que recebi a vossa mensagem de parabéns.
Não posso, portanto, deixar também como habitualmen
te, deixar de vos agradecer mais esta prova de amizade.
Aproveito para vos felicitar pela obra que continuais a
desenvolver em benefício dos reformados das empre
sas que representam.
Cordialmente”

Josefina Coutinho, Lisboa

“Estimados Colegas
Venho,  por este meio, agradecer as vossas comunicações
escrita e telefónica, na ocorrência do meu aniversário, com
votos de saudação e afetuosos cumprimentos.
Por isso, não posso deixar de assinalar este gesto que,
para muitos associados da arep, é reconfortante, neste
tempo em que o isolamento marca as pessoas mais dé
beis.
Com os melhores cumprimentos e desejos de que a AREP
continue a trabalhar no sentido de apoiar os mais ne
cessitados.”

Mário Dias de Oliveira, Amadora

“Exmo. Senhor Dr. Manuel Martins e seus colaboradores,
Embora com atraso, do que peço desculpa, agradeço as
saudações e cumprimentos pelo meu 81º aniversário,
bem como o desejo de muita saúde.
Deus permita que cheguem à minha idade, com Saúde,
Paz e Alegria junto de seus familiares.
Com cumprimentos e desejos de BOM NATAL e FELIZ
ANO de 2020, subscrevome”

Margarida Nídia Coelho, Senhora da Hora
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   OS NOSSOS AUTORES

Foi apresentado no dia 14 de dezembro, em
Alenquer, no Museu de Arte João Mário, um ex
celente local para conhecer obras de vários pin

tores, e com o seu patrono e também pintor entre a
assistência, o livro Alenquer e a sua imprensa, 1878
2000, de que são autores José Salcedas Rogeiro, associ
ado da arep, e José Henrique Tomé Lourenço.

Editado pela Alenculta, uma associação cultural criada
em 2013, que tem vindo a realizar um trabalho meritó
rio, sobretudo na área editorial, o livro aborda as publi
cações periódicas que têm vindo a lume ao longo dos
anos no concelho de Alenquer e as suas figuras princi
pais e, por via disso, muitos episódios da história deste,
e partiu duma ideia nascida há quase 40 anos mas que
só recentemente reuniu condições para se materializar.
Apesar de se concentrar no período entre 1878, quan

Um livro que torna presente o passado da imprensa de Alenquer

José Rogeiro, associado da arep, coautor de
ALENQUER E A SUA IMPRENSA, 18782000

do se começou a
publicar o primei
ro jornal de
Alenquer, até ao
ano de 2000, o li
vro não se exime
a um “brevíssimo
olhar” sobre as
publicações pos
teriores a este
ano e que elevam
para mais de 60 o
seu número.

Entre a assistência
que esgotava o auditório do museu, contavase o Vicepre
sidente da arep, Eng.º António Garcia.

A arep acaba de aprovar o seu Programa de Ação para 2020
Conhece as principais linhas de orientação estratégica que suportam o Programa?

  Desenvolver e reforçar a ação da arep nos domínios estritamente sociais, gerando
novas iniciativa e identificando e apoiando os associados mais fragilizados;

   Promover a descentralização das atividades correntes da arep, em consonância com
a grande distribuição dos associados pelo país, criando estruturas e programas de
proximidade;

   Potenciar os meios de comunicação com os associados para garantir a divulgação das
mensagens da arep e, também por essa via, apelar a uma cada vez maior participação
dos associados nas atividades da associação;

   Reforçar e tornar sustentável o património do Fundo de Apoio Social – uma entidade
interna cujos recursos são obrigatoriamente afetos à atividade social;

   Recorrer exclusivamente ao trabalho voluntário para desenvolver a sua ação.
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Coincidências? Só?

Neste afã de dar testemunho dum passado nem
sempre assim tão distante, foi o meu pensamen
to atirado para os tempos da Revolução do 25 de

Abril e com vontade de contar um episódio que aqueles
épicos tempos políticos nos proporcionaram viver.
Coincidentemente com esta intenção de contar e por
que há coisas que não me parecem só coincidências,
também tenho andado a ler uma longa crónica históri
ca sobre a Revolução Francesa, escrita por Simon
Schama, a que deu o título: “Cidadãos”. A certa altura
do seu trabalho, o autor escreve: “Mas, com a autori
dade central praticamente em ruínas, o efeito do pâni
co é a fragmentação da França em milícias que se ar
mam e comunas municipais que tomam a autoridade
nas mãos” e um pouco mais à frente, acrescenta: “Nas
grandes cidades … próximas da fronteira milhares de
milicianos voluntários permanecem semanas a fio pos
tados em barricadas e portas, convictos de que se bai
xarem a guarda os bandidos se materializarão”.
Fui buscar estes dois fragmentos àquela crónica da re
volução do povo francês para mostrar como são coinci
dentes as reações populares de povos e civilizações, ain
da que distantes no tempo e no espaço, quando estão
em causa os fundamentos da alma dum povo e a defe
sa do seu património. Nós, no nosso tempo, estávamos
a construir uma grande empresa estratégica de serviço
público indispensável para o desenvolvimento material
e social do nosso país e estávamos possuídos do espíri
to da benignidade daquele projeto. Nós dizíamos e sen
tíamos: a Empresa é nossa; é do povo português; tínha
mos que defendêla. Por isso e quando as vicissitudes
da revolução se cruzaram com indefinições perigosas;
quando no negrume das intenções partidárias assola

vam ventos de ataque à nossa Empresa; quando alguns
comportamentos eram de molde a levantar suspeitas,
nós impúnhamonos, defendíamola, não deixávamos
que o cruzamento de interesses a destruísse e ou a pu
sesse ao serviço de interesses que não eram nem os
dos seus trabalhadores nem os do povo português.
E foi assim que em
concordância com
esta opção ideológi
ca, também como
os milicianos volun
tários franceses,
nós, muitos de nós,
trabalhadores da
Central do Carrega
do, enquanto de dia
laboravam e obser
vavam, à noite, quando as movimentações suspeitas se
avolumavam e enquanto outros camaradas trabalhavam
no seu horário noturno, uns quantos, sem alarde, fazi
am proteção à Central vigiandoa desde o exterior, es
condidos no meio dos canaviais, na Lezíria do Tejo, ou
nas margens do Rio Grande da Pipa, controlando todas
as movimentações suspeitas, para que um perímetro
de segurança à Central estivesse garantido; os nossos
camaradas em serviço pudessem desempenhar as suas
tarefas em segurança; e os gestores e decisores políti
cos, sem pressões ilegítimas, tomassem as decisões de
que o nosso sector de atividade necessitava para o pro
gresso de Portugal e o bemestar do povo português.
Hoje, ninguém está arrependido das horas escondidos
que passaram ao relento a defender o nosso patrimó
nio, mas temos a grande amargura de termos perdido a

Empresa de que
Portugal precisa e já
teve. Por quê? Para
quê? Para quem?
Responder a estas
perguntas são a
grande responsabi
lidade das novas ge
rações.

Henrique Pinto

(Destaque e
sublinhados da
responsabilidade do
informarep)

Nós, no nosso tempo,
estávamos a construir
uma grande empresa
estratégica de serviço
público indispensável
para o desenvolvimen
to material e social do
nosso país
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João Pereira: uma carreira longa e diversificada

João Guilherme Novo Correia Pereira, nasceu em ja
neiro de 1937, em Portalegre, tem residência em
Setúbal, onde vive há 44 anos; viúvo, com duas fi

lhas e três netos.
Iniciou a vida de trabalho em 1953, em loja comercial,
quando tinha apenas 16 anos de idade.
Em paralelo com essa atividade frequentou, em
Portalegre, o Curso Industrial e Comercial, que comple
tou em 1957.
Em 1961 inicia atividade docente no ensino público,
como mestre de Trabalhos Manuais, na Escola Industri
al e Comercial de Castelo Branco.
Mudouse para Lisboa em 1962, onde continuou a lecio
nar como mestre de Trabalhos Manuais, mas agora na
Escola Eugénio dos Santos.
Entre 1963 e 1965, trabalhou como desenhador nos CTT.

Em 1965, com
28 anos, chega
ao nosso conví
vio ao entrar
para o Setor
Elétrico na
C o m p a n h i a
Portuguesa de
E l et r ic idade
(CPE), como

Topógrafo Auxiliar, na Central do Carregado, onde tra
balhou até 1974.
Em 1974 foi colocado na Central Termoelétrica de
Setúbal, desempenhando as funções de topografo até
1982, altura em que foi transferido para a Central
Termoelétrica de Sines, já com a categoria de Geómetra
e onde chefiou o Gabinete de Topografia.
Em 1990 mais uma mudança, desta vez para a Central
Termoelétrica do Pego, onde trabalhou até 1995, altura
em que entrou na préreforma.

É o associado n.º 5552 da arep desde 2008, pertencen
do à Delegação de Setúbal, de cuja Mesa da Assembleia
Geral foi membro eleito.
Para o João Pereira a arep representa um importante
elo de ligação à Empresa, mantendo uma identidade para
todos aqueles que nela trabalharam ao longo da sua vida.
Por outro lado, cria espaços de convívio, que ajudam a
preencher os tempos “mais livres” de quem está refor
mado.
O informarep, em sua opinião, desempenha um papel
muito positivo ao abordar de forma abrangente temas
diversos com interesse para os associados.

“a arep representa um im
portante elo de ligação à
Empresa, mantendo uma
identidade para todos
aqueles que nela trabalha
ram ao longo da sua vida.”

CAPTAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

UM MOVIMENTO QUE NÃO PODE PARAR: VAMOS FORTALECER A NOSSA COMUNIDADE
Sabe quantos colegas se juntaram a nós até setembro? 143

Foi com muita alegria que os acolhemos, mas temos de continuar a mostrar que é
“BOM SER DA AREP”.

Faça a sua parte: traga mais um colega para o nosso convívio
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Telefonemas de conforto

Associados Telefonemas

a contactar realizados

Porto 22 83

Coimbra 18 116

Lisboa 100 360

Setúbal 5 39

Total 145 598

30092019

Delegação

Telefonemas de conforto 

Telefonemas e cartas de aniversário

Sozinhos em casa  Teleassistência

Apoio Continuado

Apoio médico ao isolamento

Apoio Social  3.º trimestre

Atribuído Adquirido
pela arep pelo associado

Porto 4 1 5

Coimbra 5  5

Lisboa 14 8 22

Setúbal 6  6

Total 29 9 38

Número de utilizadores de teleassistência 

em 30092019

Delegação Total

Associados apoiados
Situação em 30092019 

Delegação DLP DLC DLL DLS Total

Associados 21 10 33 7 71 

Custo (€) 1 110 555 1 835 388 3 888

Apoio Continuado 

Anos Delegação 

Associados
apoiados Valor (€) 

No
ano

Nesta
data 

2018 Total 40     71 487

2019 até 
30 de 

setembro

DL Porto 20 23 39 447

DL Coimbra 6 6 12 470

DL Lisboa 7 7 14 094

DL Setúbal 1 2 2 835

Total 34 38 68 846

No decurso do ano de 2018 a arep conce
deu 221 apoios que beneficiaram
187   associados n um valor  que  totalizou  114 000

euros.
No decurso dos  três primeiros  trimestres de 2019, os núme
ros referentes à Ação Social constantes dos quadros seguintes
confirmam que a arep não descura este desígnio fundamental
do seu trabalho: os   205 apoios que beneficiavam 177
associados com um custo que, até 30 de setembro, atin
gia 96 mil euros.
Referese ainda que a arep procedeu a uma revisão dos
“Critérios para a atribuição de Apoio Continuado”, que
foram  aplicados a partir de 01.01.2019, da qual resulta
ram substanciais melhorias nos valores do apoio a atri
buir a associados para internamento em Lares, Cuida
dos Domiciliários e outros custos sociais.

A arep não esquece os seus associados. Até ao fim
do 3º trimestre cumprimentou afetuosamente por
carta e telefone 4 272 associados nas datas dos seus
aniversários.

Estamos Presentes  Aniversário da arep
O Fundo de Apoio Social – FAS, por sua decisão de 27
de maio aprovou a atribuição de Cartões de Compras –
por altura do 33.º aniversário da arep – a 67 associa

Cartõ es de  co m p ras 

D escrição  D LP D LC D LL D LS TO TA L
Estam os 

Prese ntes
N .º de  
asso ciado s
En carg o (€)

23 16 2 2 6 67

6  320 4  330 5  31 0 1  310 17  270

Sorriso  
Solid ário

N .º de  
asso ciado s
En carg o (€)

    

    

Cu sto 
To tal 6 320  4  330  5  31 0  1  310 17  270

dos, com valores que oscilam entre um mínimo de 160€
e um máximo de 350€, dependendo da situação de cada
um – totalizando uma despesa de 17 270 €, nos termos
do quadro seguinte.
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Balanço do Fundo de Apoio Social
FAS (Fundo de Apoio Social/arep)

Balanço em 30092019 

Descrição Receitas
(€) 

Despesas
(€) 

Saldo 
(€) 

Saldo (01012019) 1 232 327

Apoio a associados 96 655

. Apoio Continuado 68 846 

. Méd. no Isolamento 3 888

Sozinhos em Casa 5 297 

Estamos Presentes 17 270

Sorriso solidário  

Escapatória à Solidão 754

1 135 672

Donativos 507 1 136 179

Transf. arep 250 000 1 386 179

Saldo (30092019) 1 386 179

NOVOS PROTOCOLOS

Lares e Residências – Recantos da Memó
ria – Residência Geriátrica
Por decisão da sua administração este Lar, situado em
Sarilhos Grandes, declarou extinto o Protocolo de Coo
peração com a nossa associação.

Consultas de Nutrição e Educação Alimentar
Nutricionista – Dr. Miguel Antunes
A arep e o Nutricionista Dr. Miguel Antunes assinaram um
Protocolo de Cooperação com vista a disponibilizar Con
sultas de Nutrição e Educação Alimentar, em Lisboa, na
sede da arep, criando assim condições para os associados
e seus familiares poderem aceder de forma simples e prá
tica a serviços personalizados de Orientação e
Aconselhamento Nutricional e Dietético. Referemse nes
te âmbito a Educação Alimentar na Doença e a Educação
Alimentar Mediterrânica para a Promoção de Saúde.
Contactos:
O agendamento para a prestação de consultas, a serem
realizadas na sede da arep – Rua Barata Salgueiro, 28
será feito por marcação direta junto do Dr. Miguel
Antunes, pelo Tlm.: 967 793 480.

GLOBAL 24H HOME CARE

Apoio e Assistência a Pacientes no seu
Domicílio

A arep e a empresa GOBAL 24H HOME CARE assinaram
um Protocolo com vista à disponibilização de serviços
personalizados de apoio e assistência a pacientes no seu
domicílio, na Área Metropolitana de Lisboa, 24 horas por
dia. Referemse, nomeadamente, serviços de medicina,
enfermagem, fisioterapia, terapia da fala, nutricionista,
psicologia, outros.
Os associados, cônjuges ou equiparados, beneficiarão
de um desconto de 10% sobre o valor da faturação, sem
IVA, relativo aos montantes fixados em Tabela.

Contactos: Global 24H Home Care.
Rua São Filipe Néri, nº 25, 1º Dto. 1250225 Lisboa
Tlm. 915 689 006
geral@globalhomecare.pt

Para informação geral sobre Protocolos, consulte no Site
da arep o GUIA DE PROTOCOLOS.

Donativos para o FAS
D onativos para o FA S/arep até 30 de setem bro

de 2019 
O  apelo para reforçar o Fundo de A p oio Socia l da 
arep continua a ser correspondido. A gradecem os 

a generosidade destes nossos associados e am igos:
D onativo (€)

Zulm ira A fonso 60
José  M anuel M arques 100
José  A lberto  F. M atias 50
Anónim o 100
M aria Joaquina 10
Serafim  A. G il 20
O rlando F. M ocho 27
Luís  C . O liveira 60
M aria C. Tavares 27
D LC  – 33.º aniversário 22,50
Isolete Correia 30

Total 506,50
Se pretender fazer um  donativo , contacte  a arep ou 
utilize  o  N IB 0035 0259 0000 4869 4303 1    

Escapatória à Solidão 

Participantes 
Associados Acompa

nhantes Total 

12 4 16

Custos (€) 754

“Escapatória à solidão”
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NOTÍCIAS

“A transição da vida ativa para a reforma”
Uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora para a qual a arep foi convidada a fazer uma intervenção

A Câmara Municipal da Amadora levou a cabo um
encontro sobre o tema: “A Transição da vida ati
va para a reforma: desafios e estratégias”, enqua

drado nas comemora
ções do mês da popula
ção maior. O encontro
teve lugar, no passado dia
25 de outubro, no Audi
tório INOVA, na Ama
dora, e contou com inter
venções da Presidente da
Câmara, Carla Tavares,
dos Professores, Fer
nando Serra e Hermano
Carmo, do Instituto de Ci
ências Sociais e Políticas, e
ainda de Susana Schmitz,
do Projecto “R”. Foram
abordadas, em geral, as
temáticas relacionadas
com a mudança da vida
ativa para a reforma e, em
particular, o processo do
envelhecimento ativo.

Sindel comemora o seu 40.º aniversário: uma cerimónia digna e muito participada

Acerimónia decorreu no Convento de S. Francis
co, em Coimbra, no passado dia 12 de outubro.
Nela estiveram presentes, além dos órgãos soci

ais do SINDEL, representantes de vários sindicatos, o Se

cretário Geral da UGT, Carlos Silva, e os primeiros presi
dente e secretário geral do SINDEL, respetivamente, Eng.
Augusto Vaz e Eng. Orlando Graça Lobo.

As cerimónias decorreram
com enorme dignidade,
registandose várias inter
venções de responsáveis,
atuais e passados, que
enfatizaram as passagens
mais marcantes do percur
so do sindicato, desde a sua
criação até aos dias de hoje.
Respondendo a um con
vite do secretáriogeral
do SINDEL, a arep este
ve representada nas co
memorações pelo seu
presidente, o qual pôde
testemunhar a forma
digna e amistosa como
a arep foi recebida.

A intervenção da arep esteve a cargo do presidente,
Manuel Martins, que, entre outros aspetos, testemu
nhou a experiência vivida pela nossa associação.
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NOTÍCIAS
Mais um almoçoconvívio de antigos trabalhadores da ETP
A repetição dos afetos e das memórias
Teve lugar num restaurante de Lisboa, no dia 19 de ou
tubro, mais um encontro de antigos trabalhadores da
ETP – Empresa Termoelétrica Portuguesa e que, como
sempre, proporcionou a todos quantos marcaram pre
sença um sempre afetuoso convívio. Como habitualmen
te organizado pelo Carlos Dias e pelo José Eduardo Mar
ques, este ano estiveram presentes 30 dos 35 antigos

trabalhadores inscritos, tendo a arep sido representada
pelo seu vicepresidente, António Garcia.
Os que habitualmente comparecem a estes encontros
vão, todos eles, na expectativa, além de umas agradá
veis horas de convívio e da presença dos que que têm
ido em anos anteriores, de serem surpreendidos por an
tigos colegas que ainda não tenham aparecido. Expec

tativa que, no primeiro dos
casos, nem sempre se con
firma e, no segundo, só ra
ramente tem sido
correspondida. Várias ra
zões podem ditar as ausên
cias, às vezes tristes e ine
lutáveis, mas outras vezes
desconhecidas e algumas
sem aparente justificação.
Fazemse votos para que
estes encontros prossigam
e mais colegas se rendam à
vontade de rever antigos
colegas pelo menos uma
vez por ano.

Exceção ao Carlos Dias, que não está na foto, estes foram os antigos trabalhadores da
ETP que compareceram ao convívio

Almoço de reformados da REN: mais uma iniciativa que dignifica a REN e os
seus dirigentes
Foi no passado dia 25 de novembro. O restaurante “Es
paço Lisboa”, do Centro de Congressos de Lisboa, en
cheuse com cerca de duas centenas e meia de reforma
dos da REN que assim desfrutaram de um excelente al
moço de Natal e de animado convívio entre colegas, que
encontraram ali uma oportunidade para um abraço e
colocar em dia histórias de um passado profissional co
mum.
A louvável iniciativa
coube aos dirigentes
da REN, mais concre
tamente ao seu Presi
dente Rodrigo Costa,
que, na sua interven
ção, partilhou com os
presentes alguns tra
ços mais importantes
da atual estratégia
empresarial da REN,
enalteceu o interesse
da iniciativa e agrade
ceu o esforço orga
nizativo dos serviços

na realização do almoço, destacando em particular o
apoio da arep. Neste almoço estiveram aliás presentes
várias voluntárias da arep, envolvidas nesse trabalho,
além do Presidente que, respondendo ao convite da REN,
e em representação da nossa Associação, assim quis as
sociarse ao evento.
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DELEGAÇÃO DO PORTO

DELEGAÇÃO DE COIMBRA

DELEGAÇÃO DE LISBOA

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL

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

Adriano Rodrigues Cardoso     1113
António Máximo Henriques      249
Armando Santos Cunha           803
Glória Céu Jesus Rodrigues      1252
Joaquim António Morais         1279
Joaquim Aquino Rodrigues      7844
José Carneiro Santos         2129
Júlio António Anunciação        1258

António F. Sousa Lopes         6923
Fernando Soares Loureiro       7172
José Amorim Galvão        6990
José Ferreira Clara         7610
José Madeira Abrantes           190
José M. Neves Henriques         2790
Manuel Fernandes Lopes         4731
Mário Almeida Rodrigues        1370
Mário Mendes Garrote         7543

António Júlio Rodrigues           4646

Luís Filipe Correia Silva        3801
Maria Emília O. Fontes              100
Maria Graciete P. Alpendre     6129

António Sequeira Natário        3231
Arnaldo A. Alcântara Mateus  2734
João Rosa Godinho                   2122
Joaquim Pinto           207
José Elói Andrade         3025
José Farrajota Luciano         3293
José Fernandes Nunes         5125
Manuel D. Ferreira Barros       3683
Maria Claudete C. Rocha         4802
Maria José Leonor Guerreiro  3223
Maria Leonor M. Moreira          692
Maria Ludovina Luz Pereira     7621
Maria Lurdes Ferreira Costa      302

Maria Alice Oliveira Marques  4117
Maria Fernanda Figueiredo     1460
Maria Manuela Carvalheira       377
Ruben M. Rocha Azevedo        2425

“Voluntariado EDP”, em parceria com a ENTREAJUDA, lança projeto “TEMPO EXTRA”

O que é o “tempo extra”?

 “TEMPO EXTRA” é uma plataforma de voluntariado
gerida pela ENTREAJUDA para colaboradores em fase
de transição profissional.

O Clube EDP, Delegação de Lisboa, comemorou o seu 43.º aniversário
Passou mais um ano e a Delegação de Lisboa do Clube
EDP aí está a comemorar o seu 43.º aniversário. O local
escolhido para as comemora
ções foi o mesmo do ano ante
rior: a Quinta do Paul, em
Ortigosa, Leiria, que, pela exce
lência das instalações e pela
qualidade do serviço justificam
bem a escolha.
O clube reuniu mais de duas
centenas e meia de pessoas nes
tas comemorações, no passado
dia 24 de novembro, e teve a
amabilidade de convidar a arep
a estar presente, que se fez re
presentar pelo seu Presidente.
Para além do habitual convívio
e da excelência do almoço e lan
che, servidos com muito

profissionalismo, foi evidente a animação partilhada
pelos participantes.

O foco desta plataforma, que conta com o apoio da EDP,
é contribuir para a partilha de tempo e competências.
Caso esteja interessado em fazer parte desta rede,
contacte o “Voluntariado EDP” ou inscrevase em “TEM
PO EXTRA” – Inscrição de voluntários.

NOTÍCIAS



4.º trimestre | 2019 | informarep

14

CURIOSIDADES ENERGÉTICAS

Macau Singular

Por convite da arep numa das suas várias iniciati
vas integradas no seu «Chá com conversas ao fim
da tarde», foime proporcionada a oportunidade

de falar e partilhar a minha experiência sobre Macau e
das suas singularidades, quer pelo facto de ser um
macaense de iden
tidade assumida,
quer pelo facto de
ter exercido a fun
ção de Diretor de
Pessoal na CEM
(Companhia de
Electricidade de
Macau) nos tempos da Administração tutelada pela EDP.
Tarde essa muito aprazível tendo como parceiro de mesa
o nosso colega, o Dr. José Eduardo Marques, também
com uma vasta experiência do Oriente, nomeadamente
em Timor.
A propósito de Macau e da CEM as palavras foramme sa
indo com a naturalidade subjacente às emoções que eram
ali recordadas, indo ao encontro de vários temas que
protagonizaram os nossos quotidianos, trazendo tópicos
que foram realçados à medida que os relatos das experi
ências nos iam dando uma configuração do «choque de
culturas» e do modo como devemos entender o “Outro”
numa dimensão da relação pessoal e profissional.
Literalmente, Macau traduzse por Ou Mun (A boa porta) em
cantonês. Sendo (Ou) a Boa (Mun) a Porta, também conheci
do como A Porta da Baía pelas características geográficas de
estar no Delta do Rio das Pérolas.
Em rigor, e recuperando o seu sentido etimológico, várias são
as explicações que vamos encontrando na literatura existente
para esta expressão, de entre elas citamos a que está divulgada
pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau:

…Antes da colonização portuguesa ocorrida no
início do século XVI, Macau era conhecida como
Hou Keng (“Ostra Espelho”) ou Keng Hoi (“Mar
de Espelho”). O seu nome chinês (Ou Mun), que,
à letra, significa “Porta da Baía”, parece ter ori
gem no facto de a península de Macau ser ha
bitada, antes da chegada dos portugueses, por
várias povoações de pescadores e alguns cam
poneses chineses vindos das províncias de
Fujian e Cantão…
(In: Síntese histórica de Macau na Direcção dos
Serviços de Turismo de Macau)

Em síntese, Macau foi sempre uma Boa Porta quer no
acolhimento de quem chega, quer para fins comerciais,
quer para ligações multiculturais e também o foi para
quem chegou à CEM por via da EDP.

É precisamente no contexto desta óptica que a CEM assu
miu a particularidade de estar em Macau como ponto es
tratégico da entrada para o mercado chinês, elevando a
sua importância para o Ocidente na generalidade.
Passados estes anos o papel da CEM continua a ter esse
referencial, apesar das alterações no quadro estatutário
e da reformulação dos poderes de decisão. Macau (ago
ra RAEM) inverte o seu destino e passa então a ser mais
uma Porta de Saída (do que de entrada) aglutinando uma
estratégia de ligação à R. P. China na ligação com o resto
do mundo envolvendose nos grandes projectos e pla
nos da Grande Baía, PanDelta e mais recentemente na
Faixa e Rota que se vai desenhando.
As tradições e os modos de vida mantêmse inalterados
para quem hoje viaje por Macau, a sua singularidade no
entanto, depende em boa medida do legado e da herança
lusófona que ainda marca os seus traços de distinção e
nesse contexto podemos com algum orgulho dizer que a
EDP através da CEM contribuiu e contribui para que a «sin
gularidade» de Macau seja visível e se perpetue ainda aos
dias de hoje, razão pela qual a designação de Boa Porta
(OuMum) continua a marcar os desígnios de Macau.

Carlos Piteira

Investigador do Instituto do Oriente
Docente do Instituto Superior de Ciências Socias e

Politicas / Universidade de Lisboa

Em síntese, Macau foi sempre
uma Boa Porta quer no acolhi
mento de quem chega, quer
para fins comerciais, quer para
ligações multiculturais e tam
bém o foi para quem chegou à
CEM por via da EDP

(Destaque e sublinhados da responsabilidade do informarep)
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Esteja atento aos próximos informarep
Convívios, encontros, atividades recreativas e culturais em 2020

DLP N Aveiro N Braga N V.Real DLC N Leiria N Lousã N Seia N Viseu

JAN Almoço de Ano Novo  Palmela
Convívio e Almoço de Carnaval
Visita aos Mosteiros de Alcobaça e Batalha
Encontro de proximidade
Comemoração do Dia da Mulher
Visita a Museu da Região
Visita às Terras de Barroso
Verde Minho
Celebração da Páscoa
Visita Cultural
Circuito da Cultura Judaica
Visita AutoEuropa  Palmela
Passeio entre Douro e Vouga
Passeio e Convívio
Rota das Cerejas
Visita à Bretanha/Normandia/Loire e Ilha de Jersey
Encontro de proximidade
Aniversário da arep
Varsóvia e Repúbl icas Bálticas 
Renascimento Andaluz
Visita a Montalegre / Boticas / Chaves e Lamego

AGO
Vindimas no Douro (convívio c/associados locais)
Visita a Central Hidroeléctrica ou Cruzeiro no rio Douro
Viagem a Lourdes e Andorra ou S. Miguel (Açores)
Visita ao Alentejo Ancestral

OUT 13º Mega Encontro de Gerações 
NOV Almoço de S. Martinho
DEZ Almoço/Ceia/Lanche de Natal 

JUN

DLL
DLC

JUL

SET

DLS

MAR

ABR

MAIO

FEV

Meses Eventos
DLP

Em destaque: veja aqui as iniciativas incluídas na síntese que respondem aos objetivos
de descentralização e maior proximidade com os associados

DLP N Aveiro N Braga N V.Real DLC N Leiria N Lousã N Seia N Viseu

FEV Visita aos Mosteiros de Alcobaça e Batalha
MAR Visita a Museu da Região
ABR Circuito da Cultura Judaica

Passeio entre Douro e Vouga
Rota das Cerejas
Encontro de proximidade
Vindimas no Douro c/convívio c/associados locais
Visita a Central  Hidroeléctrica ou Cruzeiro no rio Douro
Visita ao Alentejo Ancestral

DLS

SET

Meses Eventos
DLP DLC

DLL

MAIO

As Delegações apresentaram no seu Programa para 2020 um cunjunto de eventos
recreativos e culturais. O quadro seguinte é uma síntese desse Programa

Festa do Fumeiro em Vieira do Minho
Visita ao Museu da Farmácia
Visita à Estação de televisão SIC
Visita ao Museu das Notícias, Sintra e Palácio da Pena
Visita à Auto Europa em Palmela e Museu da Músca Mecânica
Visita ao Museu da Saúde (Hospital dos Capuchos)
Visita ao Museu da Água em Lisboa
Visita ao Museu da Filigrana
Almoços/convívios mensais
Tardes de convívio com Chá

Ao 
longo 

do ano
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LUGAR À POESIA

UM POEMA QUE EU AMO… a escolha de José Eduardo Marques

Era este miúdo de quinze anos  (hoje, menino de
quinze anos), paquete da administração da Empre
sa Termoeléctrica, quando, enquanto estudante do

curso comercial noturno, se deparou com o poema abai
xo explicitado no livro “Antologia de Autores Portugue
ses” (obra que o Senhor Eng.º Fernando Ivo Gonçalves
folheava quando a encontrava na mesa de trabalho do
referido miúdo). Amouo à primeira leitura de tal modo
que, nos encontros de família (Natal, Ano Novo, Santos
Populares, Aniversários), tios, primos, pais e irmãos exi
giam que subisse a um banquinho e declamasse o poe
ma abaixo. Era a poesia na família.
O professor José Régio era o poeta/professor que este
simples José admirava pelas palavras sabiamente esco
lhidas.
Obrigado arep.

O PAPÃO

Atrás da porta, erecto e rígido, presente,
Ele esperame. E por isso me atrapalho,
E vou pisar, exactamente,
A sombra de Ele no soalho!

”Senhor Papão!”
(Gaguejo  eu)
“Deixeme ir dar a minha lição!
“Sou  professor no liceu...”

Mas o seu hálito
Marcoume, frio como o tacto duma espada.
E eu saio pálido,
Com a garganta fechada.

Perguntamme, lá fora: “Estás doente?”
 “Não!”, (gritolhes)... “porquê?!” E falo e rio,

divertindome.
Ora o pior é que há palavras em que paro, de repente,
E que me doem, doem, doem..., prolongandose e

ferindome...

Então, no ar,
Levitandose, enorme, e subvertendo tudo,
Ele faz frio e luz como um luar...
E ouçolhes o riso mudo.

 “Senhor Papão!”
(Gaguejo eu) “por quem é,
“Deixeme estar aqui, nesta  reunião,
“Sentadinho, a tomar o meu café...!”

Mas os mínimos gestos e palavras do meu dia
Ficaram cheios de sentido.
Ter de mais que dizer..., ah, que maçada e que agonia!
Bem natural que eu seja  repelido.

Fujo. E na minha mansarda,
Volvolhe:  “Senhor Papão!
“Se é o meu AnjodaGuarda,
“Guardeme!, mas de si! da vida não.”

O seu olhar, então, fuzila como um facho.
Suas asas sem fim vibram no ar como um açoite...
E até no leito em que me deito o acho,
E nós lutamos toda a noite.

Até que, vencido, imbele
Ante o esplendor da sua face,
De repente me prostro, e beijo o chão diante de Ele,
Reconhecendo o seu disfarce.

E rezolhe:  “Meu Deus! perdão...: Senhor Papão!
“Eu não sou digno desta guerra!
“Poupeme à sua Revelação!
“Deixeme ser cá da terra!”

Quando uma súbita viragem
Me faz ver (truque velho!...)
Que estou em frente do espelho,
Diante da minha imagem.

José Régio



17

4.º trimestre | 2019 | informarep

9 a 11 de novembro  Celebração de S. Martinho: um “banho” de cultura no Alentejo

 de dezembro  Almoço de Natal

DELEGAÇÃO

Esta Delegação, conforme previsto, levou a efeito o even
to a que deu o nome de “S. Martinho no Alentejo”, mas,
em boa verdade, o mesmo deveria ser considerado como
viagem cultural ao Alentejo, dado o número de visitas a
instituições e monumentos de que o mesmo beneficiou.
O mesmo decorreu nos dias 9, 10 e 11 de novembro,
tendo sido efetuado um completo roteiro, sempre acom

panhado por guias locais que nos fizeram detalhadas des
crições sobre o que os nossos olhares vislumbravam.
Neste roteiro, não podemos deixar de destacar, no dia
10, a visita ao Jardim Botânico e ao Museu do Relógio,
em Serpa, neste último caso com uma preciosa disser
tação do guia, que ali´nos recebeu, sobre a magnífica
coleção de mais de 2 500 relógios, alguns dos quais pre

ciosas raridades. Após o almo
ço, beneficiámos de uma visita
ao Museu Regional de Beja que
se prolongou durante  toda  a
tarde. De regresso à Vidigueira,
e no decurso do jantar no Res
taurante Cascata, fomos brinda
dos  com belas  interpretações
de  um  grupo  de  cantares
alentejanos.
A celebração do S. Martinho, no
dia 11, foi preenchido com mais
uma visita cultural à Quinta do
Carmo (Real Convento de Nos
sa Senhora da Conceição), um
serviço de aperitivos na Adega
de Vila de Frades, bem regado
com o  famoso vinho da talha,
e, finalmente, à tomada de um
último   repasto   em  terras
alentejanas.

Tal como previsto, realizouse o tradicional almoço de Na
tal desta Delegação, no
Grande Hotel do Porto,
com a presença de 35
participantes que assim
aproveitaram mais uns
momentos de agradável
convívio, nesta época tão
especial como é a época
Natalícia.
O Grande Hotel do Por
to brindounos com um
magnífico  repasto que
ajudou a animar o con
vívio durante cerca de
três horas, após o que
se iniciaram as despedi

das e se formularam os habituais votos de FELIZ NATAL
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PRÓXIMOS EVENTOS:
DELEGAÇÃO

NÚCLEO DE AVEIRO

Para mais informações, contactar a Delegação ou os
Nícleos

9 de Abril  Almoço da Páscoa

NÚCLEO DE AVEIRO

Fevereiro  Convívio e almoço de Carnaval

Março  Comemoração do Dia da Mulher

Abril  Celebração da Páscoa

Março  Visita a um Museu da Região

30 de novembro – Almoço de Natal
À semelhança dos anos anteriores, realizouse no Res
taurante  “O Cantinho da Clarinda” em São Bernardo,
Aveiro, o tradicional almoço de natal do Núcleo de Aveiro

desta Associação, no dia 30 de Novembro, com a parti
cipação de 40 convivas.
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EVENTOS REALIZADOS
19 de outubro  12º Encontro de Gerações: 12 anos a conviver e a saborear o
“Leitão da Bairrada”

Realizouse uma vez mais, no passado dia 19 de outu
bro, o  já tradicional Mega Encontro de Gerações, nas
instalações da Adega Rama, no Carqueijo  Mealhada.
Doze anos a conviver e a saborear o “Leitão à Bairrada”
que é uma das 7 Maravilhas Gastronómicas Nacionais.

Nesta confraternização, marcaram presença 196 associ
ada e cônjuges, em  representação das Delegações da
arep (DLL, DLC, DLS).
Registámos ainda com muita satisfação a presença de
um número significativo de associados dos núcleos de

Viseu e Lousã, mas
não deixamos de es
tranhar a baixa adesão
da DLL e ausência da
DLP.
No  final da  tarde  to
dos  regressaram  às
suas casas, com a sa
tisfação  de  terem
disfrutado de mais um
dia de convívio, e de
terem  reencontrado
mais um amigo que já
não  viam há  alguns
anos.

16 de novembro  Visita cultural à cidade do Porto
Apesar de uma manhã muito fria, ao chegar à Ribeira do Porto
fomos surpreendidos com uma excelente manhã de  sol.
Iniciámos assim o nosso passeio nas margens do Douro
observando a beleza desta zona ribeirinha cheia de histó
ria, enquanto nos dirigíamos às Caves Ferreira onde nos
esperava uma visita guiada às instalações e nos foi dado a
conhecer a sua história, os métodos de produção dos di
versos tipos de vinho do Porto produzidos e a sua impor
tância para a economia
do País e para a região do
Douro.  Esta  visita  foi
complementada  com
uma prova deste delicio
so néctar que nos abriu o
apetite para o almoço.
Ao início da tarde, após o
almoço e para ajudar a di
gestão, fizemos uma visi
ta à  Torre dos Clérigos,
notável conjunto arqui
tetónico da cidade, onde
pudemos observar a sua
beleza e onde alguns de

nós nos aventurámos a subir à sua Torre para observar a
magnifica cidade.
Para finalizar a jornada, já no final da tarde, fizemos uma
visita guiada ao Palácio da Bolsa, onde nos foi dado a
conhecer a sua história, a sua espetacular beleza e a sua
importância para a cidade do Porto.
Em síntese, este foi mais um dia bem passado, onde não
faltou a boa disposição e um salutar convívio.

A impressionante beleza do Palácio da Bolsa
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PRÓXIMOS EVENTOS

Para mais informações, contactar a Delegação

OUTRAS NOTÍCIAS
Novas instalações da Delegação de
Coimbra

Maio  Rota das cerejas

NÚCLEO DE LEIRIA

Junho  Aniversário da arep

29 de fevereiro  Visita aos Mosteiros de
    Alcobaça e Batalha

NÚCLEO DE SEIA

Abril  Almoço de Páscoa

DELEGAÇÃO

A sede da arep/DLC tem funcionado, desde há muito,
nas instalações anexas à Subestação da EDP, na Rua de
Alegria, em Coimbra.
Tal situação revelavase ultimamente muito incómoda, dado
que a entrada se fazia através de um portão propriedade do
Jardim Botânico, o que obrigava a estar dependente dos horá
rios de funcionamento daquela instituição. Para além dos fac
tos atrás referidos, acrescia a necessidade de proceder a
diversos melhoramentos, uma vez que toda a instalação
se encontrava bastante degradada.
Nesta conformidade, há muito que lutávamos por uma so
lução alternativa que passaria sempre por ter outras insta
lações que conferissem à arep/DLC uma maior dignidade.
É pois com o maior gosto que informamos da mudança
das nossas  instalações, para o  Alto de São João, em
Coimbra, desde o início do mês de Novembro,
Local da Instalação – Rua do Túnel, s/n,   Alto de São
João – Coimbra;
Telefone – 239001955;
email – arepcoimbra@gmail.com
Mantemse o endereço postal anterior:  Av.ª Cónego
Urbano Duarte, nº 100 – 3030215 – Coimbra

O atendimento aos associados mantemse de 2ª a 6ª
feira (dias úteis) entre as 10H00 e as 12H00, encer
rando durante o mês de Agosto.



21

4.º trimestre | 2019 | informarep

EVENTOS REALIZADOS
19 de outubro  Encontro de Gerações

Tal como em anos anteriores, a
DLL participou no “12º Mega En
contro de Gerações”,  convívio
anual organizado pela Delegação
de Coimbra (DLC).
O Leitão assado à Bairrada, pra
to típico daquela região, servido
no Restaurante Adega Rama
Mealhada e a animação e conví
vio da tarde foi do agrado dos 44
participantes da DLL entre asso
ciados e  familiares.

9 de novembro  Almoço de São Martinho
Depois de visitarmos a Quinta de Loridos, no Bombarral,
admirando o conjunto solar, com o seu lindo pátio interior,
Jardim Oriental
e  Budista de
Joe Berardo,
dirigimonos
para o Restau
rante da Quin
ta do Castro
em  Pragança
onde,  como
não podia dei
xar de ser, tive
mos  um  be
líssimo almoço.
Muita anima
ção e convívio
m a r c a r a m
mais uma  tar

de que a todos os 51 participantes muito agradou e onde
não faltaram as boas castanhas.

22 e 23 de novembro – Festival da Cachola e da Morcela em Alcanena
Fomos até Alcanena participar no Festival Gas
tronómico da Cachola e da Morcela que  já  vai
na oitava edição. Foram 2 grupos em dois dias,
22 e 23 de Novembro.
Este   Festival,   organizado   pelo  município   de
Alcanena, visa recuperar e promover as tradições
gastronómicas da  região,  com destaque para a
cachola e a morcela de arroz.
Após a  refeição, visitámos o Museu da Boneca
em Alcanena. Este Museu, que expõe e divulga

uma  coleção
de   bonecas,
já reuniu cer
ca   de   7.000
exemp la re s
de   bonecas
das mais vari
adas  formas,
tamanhos   e
materiais.
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14 de dezembro  Almoço de Natal
O almoço de Natal realizouse no Páteo de Alfama, ins
talado no palácio da Sra. De Murça, a meio caminho
entre a Sé e o Castelo. O palacete dispõe de duas salas
de jantar, uma com palco, onde se fazem os espetáculos
de fado e folclore, e outra com apenas atuações de fado.

Aos 90 participantes presentes no almoço, não faltou o
tradicional bacalhau e durante a tarde presentearam
nos com um espetáculo que  incluiu o fado e também
um grupo de dançarinos de folclore que nos brindaram
com uma ronda pelas principais regiões, em que o mo
vimento e a cor mostram a paleta das danças e cantares
do nosso país.

Apesar das condições meteorológicas não terem
ajudado, nem a chuva, nem o vento, nem o frio
desanimou os  48  nossos  associados  e  famílias

que  participaram  neste   convívio   que  a  todos
muito agradou.

Foi uma  tarde
muito agradável
onde  privile
giámos o conví
vio entre  cole
gas e amigos e
também  apre
ciámos  bastan
te a alegria con
tagiante dos jo
vens  dançari
nos.
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22 de outubro  Passeio por Lisboa em Tuk Tuk
Numa agradável tarde de outubro, fizemos um passeio
pela linda cidade de Lisboa mas, desta vez, nos peque
nos táxi  Tuk Tuk .
O Grupo de 30 associados, distribuídos por 6 Tuk Tuk,
percorreu a zona histórica de Lisboa.
Neste passeio de duas horas, passámos pelo Jardim do
Príncipe Real, Miradouro de S. Pedro de Alcântara, Lar
go do Carmo, Praça do Comércio, Sé de Lisboa, Mira

douro de Stª Luzia, Largo da Graça,
parámos no Miradouro de Senhora do
Monte com uma vista privilegiada so
bre Lisboa, Voz do Operário, Igreja de
S. Vicente de Fora, Feira da  Ladra,
Panteão Nacional…. Realçamos  o
profissionalismo dos jovens conduto
res/guias que nos iam falando duran
te o percurso com algumas curiosida
des e um pouco também da história
da nossa capital.
Durante todo o percurso foi um con
vívio bastante animado.

16 de novembro  Musical Chicago no Teatro da Trindade
Numa fria tarde de sábado, assistimos ao Musical Chi
cago no Teatro da Trindade.

Este espetá
culo, basea
do  numa
peça de  tea
tro   com   o
m e s m o
nome, passa
do  nos  lou
cos anos 20,
contanos  a
história  de
duas rivais de
vaudev i l le,

acusadas de assassínio. Velma, uma estrela de clubes
noturnos, cumpre pena por ter morto o marido e a irmã,
depois de os apanhar juntos; Roxie, uma ambiciosa co
rista,  foi parar atrás das grades por matar o amante.
Ambas, socorremse dos serviços de Mama Morton, a
chefe das guardas prisionais, e do astuto advogado Billy
Flynn, para criarem um frenesim mediático e prepara
rem o seu regresso em grande, ao mundo do showbiz.
É um dos musicais com maior sucesso no mundo. Ence
nado por Diogo Infante, tem a excelente representação
de atores como  José Raposo, Miguel Raposo,  Soraia
Tavares entre outros.
Foi de facto uma tarde muito agradável e o convívio no
final do espetáculo entre os 82 participantes ( associa
dos, familiares e amigos), muito agradou a todos.

VISITAS CULTURAIS

17 de dezembro  Almoço de Natal dos voluntários da Delegação
Um gesto de reconhecimento pelo trabalho dos nossos associados.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Para mais informações, contacte a Delegação

Março  Visita às Terras do Barroso

VISITAS CULTURAIS
Abril  Circuito da Cultura Judaica

Visita ao Museu da Farmácia
Visita à Televisão SIC
Visita ao Museu da Saúde (Hospital dos

     Capuchos)

CONVERSAS COM CHÁ
Zeca Afonso Revistado

 “No céu cinzento sob o astro escuro
 Batendo as asas pela noite calada
 Vêm em bandos com pés de veludo
 Chupar o sangue fresco da manada”

De Os Vampiros

Os nossos colegas Carlos Piteira e Jaime Mota (duo “A Ou
tra Banda”) estiveram de novo a animar mais uma tarde
de Conversas com Chá da DLL,
trazendo desta vez temas do
grande Zeca Afonso que, como
sabem, completaria em feve
reiro passado 90 anos de vida
se não nos tivesse abandona
do prematuramente em 1987,
com 57 anos de idade.
Para homenagear a memória da
sua obra, os nossos queridos co
legas trouxeramnos um alinha
mento selecionado de  temas
que popularizaram o  autor:
Cantata da Paz, Traz Outro Ami
go, Cantigas de Maio, Milho Ver

de, Natal dos Simples, Vejam Bem, Maria Faia, Vampiros etc.
entre mais de 180 poemas e canções que o Zeca nos deixou.
Zeca Afonso nasceu em Aveiro em agosto de 1925 e ainda
muito pequeno, seguindo as várias itinerâncias do seu pai,
juiz de direito da carreira do ultramar, foi para Angola em
1932; para o menino Zeca este terá ter sido o 1º contacto
com África a que se seguiram vários outros, sobretudo em
Moçambique, que estão na origem das muitas marcas dei
xadas na sua obra poética e musical.
Com formação humanística (históricofilosóficas na univer
sidade de Coimbra), foi nas canções que encontrou a sua
via de intervenção social que para muitos de nós tão pro
fundamente haveria de marcar a nossa existência.
Com uma tarde assim passada, a nossa festa só poderia
mesmo terminar depois de entoarmos, em coro, várias
canções do Zeca. Foi o que aconteceu; depois fomos ao
tão apreciado lanchinho que já estava à nossa espera.
Muito obrigado e um grande abraço amigo para o Carlos
e para o Jaime.

28 de setembro  Workshop em Sabonetes Artesanais
No dia 28 de setembro último realizouse nas  instala
ções da arep, em Lisboa,  um Workshop de Sabonetes
Artesanais.
Todas as participantes receberam um certificado de par
ticipação e  também documentação sobre a produção
de sabonetes de glicerina.

Foi uma tarde bastante animada e no final levaram para
casa os sabonetes produzidos.
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EVENTOS REALIZADOS
18 e 19 de outubro  12º Encontro de Gerações: testemunhar
Esta nossa deslocação à região centro
de Portugal, para o  12º Encontro de
Gerações (evento da responsabilidade
e organização da nossa congénere de
Coimbra), optámos por  fazêla em 2
dias,  para  aproveitarmos  as  po
tencialidades da região.
A primeira paragem oficial para visitas
foi no PO.RO.SMUSEU PORTUGAL RO
MANO, em Condeixa, aberto ao públi
co desde 2017. Este museu multimédia
proporciona ao visitante uma surpreen
dente viagem no tempo, recuando mais
de 2000 anos para recuperar os vestígios da presença
romana no território de Sicó.
Após a visita, continuámos a nossa viagem, mas desta vez para
o restaurante localizado no centro da vila, onde almoçámos.
Depois  foi  a  vez  de  viajarmos  para Anadia, onde
visitámos a adega Quinta do Encontro.
A Quinta do Encontro nasce do sonho e paixão pelos
vinhos, criando uma visão das formas e linhas exterio
res e interiores do desenho estrutural de uma barrica,
que resultou na perfeita harmonia conceptual entre a
produção de vinho e a arquitetura moderna. Com uma
imponente paisagem de vinhas ao redor de todo o edi
fício, a Quinta do Encontro merece uma visita.
No 2º dia houve ainda tempo para um passeio no com
boio típico O Vouguinha, até Macinhata do Vouga, e uma

breve visita ao Museu Ferroviário, espaço museológico
onde se poderão visitar alguns exemplares de locomoti
vas ferroviárias que fazem parte da História do comboio
em Portugal, nomeadamente da Linha do Vouga.
Após a visita, rumámos para Carqueijo, “Adega da Rama”,
local onde foi servido o almoço. Aqui degustámos a es
pecialidade  gastronómica  local, o  leitão  assado  à
Bairrada, acompanhado com o vinho espumante.
Embora tenhamos  incluído no nosso programa de ação
para 2020 voltar a este encontro, notamos que a adesão
de participantes de ano para ano é cada vez menor. Como
nota final, levanos a concluir que é um programa que está
a ficar esgotado, senão vejamos: a delegação do Porto não
esteve presente; Lisboa, com 42 participantes; Coimbra, a

jogar em casa, também
com menos participan
tes; e, num evento des
ta natureza, até a Dire
ção Central não se  fez
representar,  o  que  é
sempre de lamentar. As
sim  sendo,  tratouse
mais  de  uma
“revisitação ao  leitão”
do que de um encontro
de delegações.

10 de novembro  Almoço de São Martinho em Rio Maior: “Tradição”
Ninguém manda no tempo, e a tradição também já não
é o que era.
Desta vez, a lenda de São Martinho não se cumpriu, o
dia acordou com a manhã um pouco fria e a prometer
chuva. Choveu, o que tornou o dia menos agradável para
se passear. Afinal, estamos no outono!

Com as  condições atmosféricas adversas,  tivemos de
moldar o passeio aos caprichos do tempo, aproveitan
do, sempre que possível, para sairmos do autocarro.
Mas deu para visitar o que nos tínhamos proposto, a Real
Fábrica do Gelo, na Serra de Montejunto, e as Salinas de
Rio Maior, dois locais únicos deste nosso Portugal.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Para mais informações, contacte a Delegação

11 de janeiro  Almoço de Ano Novo
     (Palmela)

Fevereiro Encontro de proximidade (Sines)
13 a 15 de março  Visita ao Verde Minho
9 de abril  Visita à Auto Europa  Palmela

7 de dezembro  Almoço de Natal: Espírito de Natal é universal

A Real Fábrica das Neves ou do Gelo é um monumento
nacional que finalmente começa a ganhar reconhecimen
to do público. Tem uma história impressionante e merece,
sem dúvida, ser visitada. Uma fantástica viagem ao passa
do, sobre o fabrico de gelo no séc. XVIII para satisfazer os
gostos da nobreza, uma relíquia nacional.
Feita a visita,  fomos
diretos ao restaurante,
porque o estômago
tem as suas urgências.
A seguir ao almoço, foi
a vez de visitar as Sali
nas Naturais de Rio
Maior, únicas em Por
tugal e na Península
Ibérica. Tratandose
de um ecomuseu  a
céu  aberto,  encon
tramse em funciona
mento há 840  anos,
produzindo o sal mais
natural de Portugal.

Após a visita, regressámos ao restaurante para animação
e lanche, em que não faltaram as castanhas e a águapé.
No  final,  e mesmo  com  todas  as  contrariedades
meteorológicas, deu para perceber que a satisfação foi
total entre os participantes.

O mês de dezembro é por excelência o mês de grandes
eventos onde predomina o espírito natalício. Neste sen

tido e como vem sendo hábito, a direção promoveu, no
passado dia 7 dezembro, o tradicional almoço de Natal,
direcionado aos seus associados e familiares.
Cerca de 88 associados estiveram na Quinta do Sal em
Praias do Sado para degustar os pratos típicos e as igua
rias desta quadra festiva. Com este evento procuramos
sensibilizar as pessoas para os valores da amizade, com
preensão, generosidade, companheirismo. Os associa
dos, além de passarem um dia de convívio, recordaram
alguns momentos de regozijo vividos durante a sua vida
profissional. Houve ainda espaço para o canto (karaoke)
e para dar um pezinho de dança.

 Durante o almoço, os associados foram presenteados
com uma lembrança de acordo com a época, e a proje

ção   de  fotos  da  arep,
relembrando assim o que  foi
feito em 2019.
A   mensagem   de   Natal,
dirigida  aos nossos  associa
dos pelo presidente Fernando
Raminhos,  focou  essencial
mente sobre a ação da arep
SOLIDÁRIA.   O   presidente
aproveitou para desejar a to
dos um bom Natal e um feliz
Ano Novo.
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Dra. Teresa Morais

FALA O SENHOR DOUTOR

Estratégias para gerir o stress e melhorar a sua saúde
1. Identifique as causas
Identificar as fontes de stress permitelhe treinar estra
tégias para as enfrentar, assim como desenvolver com
petências para as prevenir.
Perceba se são fontes de stress súbitas ou de longa du
ração.

2. Consulte um profissional de saúde especializado
É importante encontrar uma ou mais terapias de relaxa
mento com as quais se sinta bem e não aderir a estas
práticas apenas porque alguém lhe diz que fazem bem.
Quando colocamos uma expetativa elevada numa ativi
dade e o resultado não é o desejado, a frustração senti
da pode conduzir à desistência e ao aumento da resis
tência em procurar alternativas.

3. Peça a orientação de um nutricionista
Procure um aconselhamento ao nível da nutrição, com
o objetivo de adotar hábitos alimentares saudáveis e pro
motores do bemestar geral.

4. Pratique atividade física
Adote rotinas que envolvam atividade física regular ou
procure um espaço de atividade física onde possa ter a
orientação de um especialista do desporto.

5. Melhore o seu sono
Conheça os respetivos ciclos de sono e procure dormir
as horas indicadas para si. Tratase de um tema muitas
vezes descurado no decorrer do acompanhamento clí
nico. Isto porque, na maioria dos casos, sendo adequa
do ou não, tende a fixarse e conduz a pessoa a entendê
lo como um hábito, desvalorizandoo. Por isso, discuta
o com o seu médico assistente.

6. Conheçase a si próprio
Tenha em conta que existem características da própria
personalidade que tornam a pessoa mais permeável ao
stress. Conhecerse melhor só lhe trará maior controlo
sobre si e sobre o que de si depende.

7. Use a energia em excesso para fazer algo que
lhe proporcione prazer

Transforme o excesso de energia em algo que proporcio
ne prazer, como um hobby, por exemplo. Deve ter em
conta que no  início  lhe parecerá difícil ou até mesmo
impossível. No entanto, deve ser perseverante, pois o
efeito terapêutico será, posteriormente, sentido.

8. Esteja preparado para a mudança
Esteja consciente que mudar hábitos implica alterar ro
tinas  instaladas. Estas não só  ritualizam como organi
zam o nosso diaadia sem exigir um grande investimen
to cognitivo. Nessa medida, mudar hábitos é partir para
o desconhecido, o que pode causar  insegurança e de
sorganização. Assim, prepare as mudanças, organizese,
defina objetivos realistas e realizáveis.

9. Assuma uma atitude de confronto e resolução
Procure  ter uma atitude de confronto e  resolução da
“Situação” ou do “Problema”, respondendo a questões
que pode colocar a si próprio, como “o que posso eu
fazer acerca desta situação/problema?”; “Que recursos
tenho ao meu dispor?”; e “Posso contar com a ajuda de
alguém?”.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO

Nome Nº. EDP/REN

Morada

Código Postal            -

Telf. Telm.  Mail

Nºs.: B. I. / C.C. Contribuinte

Profissão

Data de Nascimento   /        / Estado Civil

Casado / União de Fto com

Trabalhador no Ativo Reformado Pensionista Cônjuge do Associado Auxiliar

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

Delegação da AREP a que quer pertencer: Porto Coimbra

Transferência Bancária

Setúbal

Cobrança anual da quota: Cheque
Pagamento na

Delegação

Lisboa

Data          /         /

Assinatura

AREP-Associação de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados
da EDP e da REN
Rua Barata Salgueiro, 28  2º.     1250044  LISBOA
Telef.: 210 017 467 / 210 017 473     Mail: arep.dc@gmail.com    Site: www.arep.pt

(a) (a)

(b)

(b)

Preenchimento facultativo(a)

(preencher com letra bem legível)

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

DELEGAÇÃO  DE COIMBRA

DELEGAÇÃO  DE SETÚBAL

DELEGAÇÃO  DE LISBOA

NOVOS ASSOCIADOS BEM VINDOS! 

António Fernando Jacinto Barros
Carlos Eurico Mêna Anunciação
Jaime Silva Dias
Manuel Teixeira
Maria Augusta Cardoso Torrão
Maria Dalva Nogueira Teixeira
Maria Teresa Guedes Liberato

Abílio Mendes Figueiredo
António Joaquim G. Borges
António Manuel Lopes Borges
Carlos Manuel Figueiredo Lopes
Jorge Manuel Carvalho Ferraz
Maria Gabriela Portugal Ribeiro
Maria Natércia Oliveira Cabral
José Correia Franco

Ana Paula Pratas Paiva
António M. Ventura Malaguicha
António Silva Malheiro
Georgina Jacinta Pereira Duarte
Maria Francisca Penas Tavares
Maria Júlia Lages Pinto
Maria Raquel Sobral Alexandre
Orlando Céu Barreto

Antónia Sobral Nunes Miquelino
Benilde Pereira
José António Reis Carvalho

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

DELEGAÇÃO  DO PORTO
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DELEGAÇÃO DE LISBOA

Conversas com Chá/Café
Sujeitas a divulgação de programa específico, as
“Conversas com Chá/Café” têm  lugar na primeira
segundafeira de cada mês, na Rua Barata Salguei
ro, 28 – 2.º, em Lisboa (sede da arep). Informese.

LISBOA 
 Massagens gerais e locais*  

Técnica: Ana Paula Pires 
(M arcação prévia na arep) 

SINTRA / AMADORA / QUELUZ 
Reparações elétricas no  Domicílio  

Eletricista: Carlos Germano Gaspar 
(associado da arep)
Serviço voluntário – Gratuito, exceto 
m ateriais 

(M arcação direta: 936 412 312) 

SETÚBAL 
Reparações elétricas e  de Canalização  de  água 

Técnico: José Duarte Dionísio  (associado da 
arep) 

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

LISBOA 
Manicure, Pedicure e  Cabeleireira* 

Técnica: Sandra Garcia 
(Terças e quintasfeiras: marcação prévia na arep) 

LISBOA: serviços ao  domicílio 
Sandra Garcia 

Manicure, pedicure, cabeleireira, pequenos 
serviços domésticos 
(M arcações diretas: 962 971 437)

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

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

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

LISBOA
Dr. José Jorge Leitão
213 884 804 | 919 258 811 
Jtjleitao@gmail.com 

PORTO
Dr. Serafim Marques 
Dr. Carlos Alberto da Rocha Teixeira
Marcações através da Delegação para: 

      220 011 072 
Prestadores de serviços

(em condições especiais para associados e familiares)

Aconselhamento jurídico
Gratuito para associados

* Serviços prestados nas instalações da arep
Para marcações e informações, contacte a Delegação de Lisboa

    Tel. 210 017 467 / 210 017 473 ou  arep.dll@gmail.com
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EDP e REN

Colaboradores Pedidos de reembolso  Informações sobre 
Recursos Humanos 

Consultas 
(marcação/anulação

EDP 
APARTADO 012100
EC PICOAS – LISBOA
1061 – 001 LISBOA 

210 308 342  Tel. 800 100 113  210 018 090 

REN 
APARTADO 012100
EC PICOAS – LISBOA
1061 – 001 LISBOA 

210 308 342  Tel. 210 013 500  210 018 090 

Direção Central 
Delegações/Núcleos  Contactos/Endereços Horários 

DIREÇÃO CENTRAL (DC) 

Rua Barata Salgueiro, 28 – 2.º 
1250044 LISBOA  
Tel. 210 017 467 |210 017 473 
arep.dc@gmail.com 

2.ª a 5.ª feira: 10:0012:00 h 
e 14:3017:00 h 
6.a feira: encerrado 

DELEGAÇÃO DO PORTO (DLP)   
Rua de Camões, 277
4000145 PORTO  
Tel. 220 011 072 | arepporto@sapo.pt 

Dias úteis: 14:0017:00 h 

Núcleo de AVEIRO  Rua Eng.º Von Haffe, 24  
3800176 AVEIRO  
Maria do Céu: 937 900 379

Núcleo de BRAGA

Rua Araújo Carandá, 84 – Lj. 11 
4715005 BRAGA 
Armindo Coutinho: 916 234 376 
Carlos Anahory: 936 265 383

Núcleo de VILA REAL 

Av. Rainha Santa Isabel, s/n 
5000434 VILA REAL 
Tel. 259 006 216 
Rui Manuel Carvalho: 935 604 401

DELEGAÇÃO DE COIMBRA (DLC)
Av. Cónego Urbano Duarte, 100
3030  215  COIMBRA 
Tel. 239 001 955 | arepcoimbra@gmail.com

Dias úteis: 10:0012:00 h

Núcleo de SEIA
Largo António Marques da Silva  
6270490 SEIA 
Isabel Tomé: 917 971 414 
Humberto Gonçalves: 934 113 943 

Núcleo de VISEU

Rua de Santa Isabel – Repeses  
3500726 VISEU 
José Casimiro: 917 578 937 
Ermelindo Soares de Almeida 

Núcleo de LEIRIA

DELEGAÇÃO DE LISBOA (DLL) 

Rua Barata Salgueiro, 28 – 2.º 
1250044 LISBOA  
Tel. 210 017 467 | 210 017 473 
arep.dll@gmail.com        

2.ª a 5.ª feira: 10:0012:00 h 
e 14:3017:00 h 
6.a feira: encerrado 

Núcleo de NISA/PORTALEGRE  Emílio Reizinho: 936 329 204 

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL (DLS)

Rua do Mirante, 23    
2910609 SETÚBAL  
Tel. 265 229 150 | Fax: 265 229 150 
arep.dls@gmail.com

2.ª, 4.ª e 5.ª feira: 14:30 
17:00 h 

Núcleo de SINES

CONTACTOS ÚTEIS
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 Energias de Portugal
Redes Energéticas
Nacionais

EDP apresentou resultados líquidos de
460 milhões de euros nos primeiros 9
meses de 2019
Estes resultados representaram um aumento de 55% em
relação ao período homólogo do ano anterior. Todavia,
excluindo os efeitos não recorrentes, o crescimento te
ria sido de 7%.

EDP lança iniciativa solidária e doa anos
de energia a IPSS
Motivada pelo espírito solidário que se vive nesta épo
ca do ano, a EDP desenvolveu uma ação para ajudar
quem mais precisa. Os clientes da EDP Comercial são
desafiados a ordenar as peças de um puzzle no menor
tempo possível. Este  tempo é depois convertido em
energia e concedido a uma IPSS.
Tratase de um jogo em que os clientes podem votar na
IPSS à qual querem doar energia.

EDP é número 1 do mundo no índice Dow
Jones, com a melhor pontuação de sempre
A EDP é número 1 entre as utilities integradas no Dow
Jones Sustainability Index. É a única empresa portuguesa
a integrar o índice há 12 anos consecutivos.
O  índice  distingue  as  empresas  líderes  em
sustentabilidade a nível mundial. Voltou a valorizar o
desempenho do Grupo EDP nas três principais dimen
sões: ambiental, económica e social.

EDP inaugura primeiro posto de carrega
mento rápido para veículos elétricos na BP
Posto inaugurado em Faro está ligado à rede Mobi.E e
dá aos condutores a possibilidade de abastecerem o
carro elétrico mais rápido. É o primeiro de três postos
da parceria firmada entre as duas empresas.

EDP entre as 87 grandes empresas que
querem limitar aquecimento global a 1,5ºC.

A EDP respondeu ao desafio das Nações Unidas e é uma
das 87 grandes empresas globais que assume o com
promisso de reduzir emissões para garantir que o aque
cimento  global não exceda  1,5ºC. O  compromisso
“Business Ambition for 1,5ºC – Our Future” foi formali
zado em Nova Iorque e junta outras empresas como a
Vodafone, Nestlé, Unilever e Telefónica, entre outras.

A REN obteve um resultado líquido de
86,3 milhões de euros nos primeiros nove
meses do ano
Este resultado representou uma queda de 5% face ao
período homólogo do ano anterior. A penalizar os re
sultados esteve a carga fiscal que se traduziu numa taxa
efetiva de 39,5%, com a Contribuição Extraordinária
para o Setor Elétrico (CESE) a representar 24,4 milhões
de euros.

Produção Eólica volta a atingir novo máxi
mo histórico em novembro
O consumo de energia elétrica, acumulado até novem
bro, registou uma evolução negativa de 1,5% (ou me
nos 0,5%, se corrigido da temperatura e dias úteis).
No que respeita à produção eólica, o valor máximo diá
rio, a nível nacional, foi atingido a 22 de novembro com
103,1 GWh,  superando o anterior máximo de 102,4
GWh, de fevereiro de 2019.

REN subscreve compromisso de limitar
aquecimento global a 1,5ºC.
A REN é uma das signatárias portuguesas da carta de
compromisso “Business Ambition for 1,5ºC”, uma inici
ativa das Nações Unidas que desafia as empresas, a ní
vel mundial, a criarem medidas de combate às altera
ções climáticas.
O momento solene de assinatura desta Carta de Com
promisso decorreu no passado mês de novembro, no
Grande Auditório da Culturgest.

“Heróis de Toda a Espécie” promove
sensibilização ambiental junto de 400
alunos

Mais de 400 alunos do primeiro ciclo do ensino básico
das escolas de Vieira do Minho, Montalegre e Ribeira
de Pena foram Heróis por um dia. Uma iniciativa da REN,
com o apoio do Ministério da Educação e do Ministério
do Ambiente. Teatro, jogos e uma plantação de árvores
autóctones são o mote da iniciativa que pretende sensi
bilizar os mais novos para a proteção da biodiversidade,
preservação da floresta e conservação das espécies ani
mais e vegetais.



4.º trimestre | 2019 | informarep

32

Assembleia Geral de 29 de novembro
Aprovado Programa de Ação para 2020: uma manifestação de confiança dos associados

Na  sequência da convocatória oportunamente
divulgada, realizouse no passado dia 29 de no
vembro a Assembleia Geral da arep. Da ordem

de trabalhos constava o Programa de Ação e Orçamen
to para 2020 e mais três propostas da Direção Central,
de enorme relevância para a vida da arep: a alteração
dos Estatutos, a criação do Núcleo da arep de Leiria e a

eleição da Maria dos Anjos Machado para o Conselho
Geral da arep.
Os associados presentes na Assembleia tiveram oportu
nidade de ouvir da DC uma detalhada explicação da bon
dade das propostas. Os que expressaram o seu voto por
correspondência  tiveram previamente acesso a docu

mentação que  lhes permitiu
formular uma opinião minima
mente fundamentada.
Para os Órgãos Sociais da arep
foi muito gratificante verificar
que  todas as propostas  foram
aprovadas por expressiva maio
ria dos associados  votantes.
Agradecemos a todos a confian
ça que assim depositaram no
nosso trabalho e gostaríamos de
dizerlhes que  isso  representa
para nós um reforço da respon
sabilidade e da determinação no
cumprimento dos compromis
sos que assumimos.

 E não é coisa pouca, pois só assim se explica que al
guns desses voluntários estejam  connosco há  largos
anos!
A arep tem para com eles uma enorme dívida de gratidão.
O almoço de Natal que lhes é proporcionado não é mais do
que uma forma simples de lhes expressar essa gratidão.
Numa mensagem que, na oportunidade, o Presidente
lhes dirigiu pode lerse: “Digovos que conheço bem os
sacrifícios que todos fazemos. Mas digovos também
que sou testemunha da solidariedade, da entrega, da
disponibilidade, e até da satisfação, que revelam os
voluntários no desempenho da mis
são que lhes é pedida.
Sacrifício? Satisfação? A contradição
é só aparente. Fazse um sacrifício,
mas sabemos que o retorno que re
cebemos do nosso trabalho vale bem
o sacrifício e isso traznos uma sen
sação de bemestar e de satisfação
que tem tudo a ver com o apoio e o
bemestar que esse trabalho propor
ciona a alguns dos nossos colegas
mais desfavorecidos.
Acredito, além disso, que, ao fazer o
que fazemos, estamos também a
atender à nossa saúde, física e men

Almoço de Natal dos voluntários
tal, por oposição à acomodação, à inércia, ao alheamento
da sociedade a que pertencemos, tudo fatores pouco re
comendáveis para uma vida ativa e saudável.”
E mais adiante: “O exercício do voluntariado é um ato
nobre que dignifica quem o pratica. No nosso caso é
também (tem sido) um fator determinante na afirma
ção da arep junto dos associados e das empresas que
nos apoiam. O modo como nos organizamos e traba
lhamos não pode suscitar dúvidas (nem suscitam) quan
to ao exercício da solidariedade social que elegemos
sempre como objetivo prioritário.”


