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O PODER DA IDADE 
Foto cedida por Eduardo Gageiro 
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Excecionalmente, esta edição do informarep  
tem 44 páginas, o que não impediu que alguns 

dos textos recebidos tenham transitado  
para a edição seguinte. 

D EPOIS de dois anos em que esteve impedida de 
o fazer, devido à pandemia que, mais atenuada, 

continua, todavia, a justificar cuidados, a AREP vai 
comemorar o seu 36.º aniversário na Quinta das Acá-
cias, em Rio Maior, no dia 25 de junho (sábado).  

O prazo para inscrições decorreu até 9 de junho atra-
vés dos telefones 21 001 7473 e 930 462 096 ou do e-
mail arep.lisboa@arep.pt. Os transportes, a partir do 
Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal, e programas com-
plementares serão assegurados, pelas Delegações. 

A organização desta comemoração, normalmente 
assegurada rotativamente pelas Delegações, cabe 
este ano à Delegação Tejo. I 

Depois de dois anos de interrupção 

25 de junho: AREP comemora 
36.º aniversário em Rio Maior 

A comemoração do 30.º aniversário da AREP também teve 
lugar na Qt.ª das Acácias 

Transportes para Rio Maior 
Horas de partida e pontos de encontro  

Porto: 8h30 | Partida da Rua do Bolhão (mais informações 
na pág. 14) 
Coimbra: 8h30| Partida da Av. Urbano Duarte (Junto ao 
edifício EDP)  
Lisboa: 8h30 | Partida de Sete Rios (junto ao Jardim Zoológico), 
com visita anterior ao almoço às salinas de Rio Maior 
Setúbal: 8h30 | Partida do Estádio do Bonfim 

mailto:arep.dc@arep.pt
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DELEGAÇÃO CENTRO 
M. Manuel José Santos Galvão. 

DELEGAÇÃO SUL 
A. Aline Regina Gonçalves Camacho, 
Américo Augusto Cardoso Gil, António 
Eduardo Deodato Galhós, António José 
Moreira Santos, António Manuel Campi-
na, António Manuel Rodrigues, António 
Miguel Correia Batista, António Sérgio 
Flora Martins, Armando Moreira Soares. 
C.E.F. Carlos Alberto Conceição Gomes, 
Carlos Manuel A. Simões Raposo, Eduar-
do José Mendes Ribeiro, Fernanda do 
Carmo Linares Santos Martins, Florenti-
no José Ledo, Florival António Gazela 
Lopes, Francisco José Lúcio Silvestre, 
Francisco Raposo. 
G.H.L. Guilherme Serrano, Hirondina 
Conceição A. Gomes, Jaime Manuel da 
Silva Mota, João Cândido Paula Tavares, 
João José Belo da Silva, Joaquim Freitas, 
Jorge Paulo Meneses Martins, Leonel 
Lino de Jesus, Lucrécia M. C. Cabrita 
Martins, Luís Manuel Rocha Nascimento. 
M. Manuel Jesus Lages Martins, Mário 
Almeida Costa, Mário Fernando Marta 
Ferreira, Maria Áurea Marques Pinheiro 
de Almeida, Maria Conceição Dâmaso 
Rodrigues Modesto, Maria Escolástica F. 
Fradique, Maria Fernanda Marques No-
gueira Mendes, Maria José dos Santos 
Pacheco, Maria Lurdes Fernandes Soares 
Garcia, Maria Sameiro Silva Oliveira. 
N.R.S.V. Noémia Maria A. Carvalho, 
Nuno de Santa Maria Lopes, Raul Augus-
to Sousa Lopes, Rogério Luís da Silva 
Magalhães, Sérgio dos Santos Calixto, 
Vítor Manuel Ferreira dos Santos. 

DELEGAÇÃO TEJO 
A. Adelino Manuel S. Duarte Pinto, Ajit 
Jaientilal, Albertino José Cerejo Mene-
ses, Amândio Manuel F. Oliveira, Amélia 
Jesus Almeida Fernandes, Amélia Lurdes 
Ferreira Novo, Ana Cristina Moreira 
Duarte, Ana Mafalda Pires Silva, Ana 

Maria Afonso Cruz Ferrão, Ana Maria 
Oliveira, Ana Paula Louro Cacais Gomes, 
Anabela Maria M. Nunes Costa, Anabela 
Veiga Pereira Teixeira, Anaisa Maria V. 
M. Rosa Reis, António Alves Costa Ma-
chado, António Delfim, António Fernan-
do Loureiro, António José Cunha Cabral, 
António Manuel Rodrigues, António 
Sérgio Correia Paulo, Armando Antunes, 
Artur Lopes Silva, Aurora Nascimento B. 
Alhinho. 
B. Bárbara Ganhão Ramos Maia, Belmi-
ro Lucinda Pimenta, Bernardo Joaquim 
S. Pinto Loureiro. 
C. Camilo Oliveira Negrão, Cândido No-
gueira Cunha, Carla Alexandra C. Silva Pe-
dro, Carla Marisa Silva Jesus Costa, Carlos 
Alberto Neves Rodrigues, Carlos Germano 
Matoso Gaspar, Carlos Moreira Garcia, 
Carlos Pires Andrade, Carlos Rosa Amorim. 
E. Edmundo Reis Fernandes, Eduardo Abí-
lio da Silva, Eduardo Toscano Guimarães, 
Emília Maria Sousa Romeiro Palmela Ca-
bral, Ercília Lucas Desirat da Cunha, Eugé-
nia Jesus Pereira Santos. 
F. Fernanda Adelaide Magalhães Vilhena, 
Fernanda do Rosário Rosa Oliveira, Fer-
nando José Alves Batista, Florbela Carlo-
ta N. Monteiro, Francisco Adolfo Go-
mes, Francisco Xavier Cruz Teixeira. 
G.H.I. Gertrudes Maria Nunes Grazina, 
Hélder Silva Alexandre, Hermenegildo 
Robalo da Silva, Irene Matos da Costa, 
Ivone Adelaide dos Santos Batista Araújo. 
J. Jacinto Rosa Mendes da Silva, João 
António Lopes Rosa, João António Tra-
vanca Sandes, Joaquim Augusto Santos 
Martins, Joaquim Ferreira Pinto, Joaquim 
José C. Vieira Aguiar, Jorge Manuel Perei-
ra Subtil, José António Almeida Matos, 
José Carlos Tavares Baptista, José Cruz 
Anjos, José Fernando de Assunção Gomes 
Moura, José Luís da Silva, José Luís Gar-
cia, José Manuel Soares Tomé, José Maria 
Morgado Pereira Leite, José Martins Pi-
nheiro, José Ribeiro Godinho, Josélia Ra-

mos Guerreiro, Júlia Maria Sousa Cordei-
ro, Júlio Luís R. Xavier Basto.  
L. Laura Maria Pereira Cardoso, Lucinda 
Albuquerque Azevedo, Luís Alberto de 
Macedo Teixeira Bastos, Luís Filipe Jacin-
to Gomes, Luís Filipe Matos Galveia, 
Luís Manuel Guerreiro Figueira, Luís 
Peras Rodrigues dos Santos. 
M. Manuel Ribeiro Reis, Manuel Ruivo Bar-
reiros, Margarida Rocha Bessa Almeida 
Ribeiro, Maria Amélia Cerqueira Salgado 
Saraiva, Maria Amélia Valeiro Madeira An-
tunes, Maria Catarina Paiva Vidigal Justinia-
no, Maria Eduarda de Sousa Taveira Figuei-
redo, Maria Eduarda Pereira C. Martins 
Oliveira, Maria Emília de Araújo Fernandes, 
Maria Emília Magalhães Cunha, Maria Er-
melinda Conceição Azevedo Morais, Maria 
Fernanda Calado da Piedade, Maria Gabrie-
la Lima Ribeiro, Maria Helena Câncio Costa 
Silva Carvalho, Maria Helena Gasparinho S. 
Brandão Brito, Maria Irene Martins Batista, 
Maria Ivone Perdigão Dias, Maria José Bar-
roso Vilhena Borrego, Maria Júlia Barros 
Prieto Coutinho, Maria Júlia Manso Azeve-
do de Almeida, Maria Lopes Martins da 
Silva Alberto, Maria Lourdes Cancela Santos 
Francisco, Maria Luísa Fernandes da Fonse-
ca, Maria Luísa Santos Cambe, Maria Lurdes 
Antunes Ponciano Dias, Maria Madalena 
Abrantes Silva, Maria Manuela Gonçalves 
Marcelino, Maria Odete Seabra, Maria Otí-
lia Martins Silva, Dionísio Vieira, Maria Rosá-
rio Coutinho Maia Orvalho, Maria Sonsoles 
Ortas Fernandes Rodrigues, Maria Teodora 
Thiele Veiga Alves Pacheco, Maria Virgínia 
C. Rodrigues, Maria Zélia da Silva Marques, 
Mariana Isabel Carrasco, Mário Mendes 
Regueiro, Mário Patinho Begucho, Maximi-
ano Manuel P. Santos. 
N.O.R.V. Nuno Santa Maria Tomás An-
drade, Orania Santos Ferreira Marques, 
Ricardo Alexandre Pereira Fernandes, 

Victor Manuel da Silva Gomes. i 

Associados que completam 25 anos de antiguidade em 2022 

165 ASSOCIADOS da AREP perfazem, em 2022, 25 anos de antiguidade. A todos queremos felicitar pela fidelidade, 
esperando que muitos outros trabalhadores da EDP e da REN, reformados ou no ativo, se nos possam juntar. 

Associados que completam dez anos de voluntariado em 2022 

SEIS ASSOCIADOS perfazem, em 2022, 10 anos de voluntariado. Nunca é demais assinalá-lo, desejando continuar a 
contar com a sua imprescindível colaboração nas atividades desenvolvidas pela AREP e pelas suas Delegações e Núcleos.  

Da esquerda para a direita: Maria do Céu Carlos 
Ramos, João Manuel Soares Duarte (DLN, Núcleo de 
Aveiro), Victor Manuel Simões Lopes, António Segu-
ro Canas (DLC), Abel Godinho Anselmo, José Manu-
el M. Mão de Ferro (DLT, Núcleo de Nisa) 

 





 

 

EDITORIAL 

1. Abrace a Idade  

A velhice é um estado normal da 
nossa vida.  

Tal e qual como a infância, a adolescência, 

a idade adulta. Cada uma é diferente das 

outras tanto por força da nossa evolução 

biológica como pela memória que se vai 

guardando de cada uma das anteriores e 

que nos levam a comparar, em algumas 

coisas, normalmente as melhores, aquilo 

que então se podia fazer e agora não se 

pode. 

O processo de evolução é contínuo. Come-

çamos a envelhecer no dia em que nasce-

mos. Sabemos que é assim e sabemos como 

vai ser com o passar do tempo. 

Não há portanto razões para nos queixarmos destas 

diferenças. 

Desde sempre soubemos que aos 70 anos já não pode-

ríamos correr como quando tínhamos 18 nem que a 

nossa memória seria igual à dos 35.  

Não é desgraça, nem defeito, é apenas o que tem de 

ser e era previsível. 

Vem isto a propósito da tendência que alguns de nós 

temos para nos autolimitarmos e desestimarmos, 

excessiva e injustificadamente, com a velhice. 

Se há coisas que sabemos que não vamos poder fa-

zer, há outras que poderemos fazer ainda melhor que 

antes. E é nestas que nos deveremos concentrar em 

vez de gastar o tempo a lamentar as outras. 

A velhice abre possibilidades entusiasmantes. Por um 

lado, permite potenciar a nossa relação com nós mes-

mos e com os outros. Por outro, podemos colocar ao 

serviço dos que nos rodeiam uma boa parte do nosso 

tempo e do nosso saber acumulado.  

Nunca é tarde para fazer render os nossos talentos.  

Este é o tema central deste número do informarep, o 

qual inclui valiosos testemunhos de vida e contributos 

de conceituados especialistas nacionais. 

2. 36 anos 

Em junho deste ano a AREP celebra o 36.º 

aniversário.  

Depois destes anos de confinamento vamos poder, 

finalmente, festejar em conjunto. 

A organização do almoço (e não só...) de celebração 

está a ser organizada pela Delegação Tejo. Nele felici-

taremos os Associados que atinjam os 25 anos de fili-

ação e os Voluntários com 10 anos de atividade na 

nossa IPSS. 

3. O céu continua demasiado 
cinzento 
Primeiro a pandemia, depois a Ucrânia. 

Desde Janeiro de 2020 o céu tem estado demasiado 

cinzento! i 

 

Fernanda Fernandes 

Idade: Nunca é tarde para fazer render  
os nossos talentos 

Pita de Abreu 
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Reunida em 31 de março, a As-
sembleia Geral da AREP aprovou o 
Relatório de Atividades e as Con-
tas de 2021, a aplicação de resul-
tados e a indigitação do vogal su-
plente Carlos Vaz para secretário 
da DC. A reunião do órgão máxi-
mo da AREP teve lugar na sua se-
de, na Av. Defensores de Chaves, 
mas, como habitualmente, dada a 
dispersão dos associados, muitos 
tiveram de recorrer ao voto por 
correspondência. 

T ODOS os custos das atividades a 
seguir referidas foram suporta-

das pelo Fundo de Apoio Social 
(FAS) e atingiram um montante de 
221,4 mil EUR. O FAS foi reforçado, 
ao longo do ano, com 300 mil EUR, 
transferidos pela gestão da AREP. 
No final do ano, o FAS apresentava 
um saldo de 1 541,3 mil EUR. 

Apoio Continuado: destinado ao 
apoio a residentes em lares, domi-
ciliário e outros, o seu custo foi de 
186,3 mil EUR, dele beneficiando 
66 associados.  

Estamos Presentes: por altura do 
aniversário da AREP, foram atribuí-
dos cartões de compras a 54 asso-
ciados com baixos rendimentos, 
perfazendo um custo global de 
13,3 mil EUR.  

Sorriso Solidário: semelhante à 
operação “Estamos Presentes”, 
tem lugar por altura Natal. Con-
templou 54 associados e teve um 
custo global 13,1 mil EUR. 

Sozinhos em Casa: serviço de Tele-
assistência prestado pela Cruz Ver-
melha Portuguesa a 27 associados 
com 80 ou mais anos e baixos ren-
dimentos, num montante de 4,3 
mil EUR. 

Apoio Médico ao Isolamento: tam-
bém assegurado pela Cruz Verme-
lha Portuguesa, permitiu o acesso a 
consultas médicas de urgência ao 
domicílio a 61 associados. 

Contactos de Conforto: foram fei-
tos 1 554 contactos telefónicos 
com 189 associados que permiti-
ram ainda conhecer a sua situação 
e detetar casos a carecer de outro 
tipo de apoio. 

Protocolos: no final de 2021 eram 
86 os protocolos com diversas enti-
dades, garantindo, nomeadamente, 
o acesso a equipamentos e serviços 
sociais em condições vantajosas. 

Contas do exercício 

O S gastos totais atingiram 
379,3 mil EUR, sendo os afe-

tos ao apoio social (221,4 mil EUR)
os mais significativos. Salientam-se 
ainda os gastos com o apoio infor-
mático, o informarep, os postais de 
aniversário, o material de escritó-
rio, as instalações e a formação dos 
voluntários. A comparticipação da 
AREP em atividades recreativas e 
culturais, tal como no ano anterior, 
e por força da pandemia, situou-se 
num valor pouco relevante. 
No que respeita às receitas, além 
dos apoios da REN (12,5 mil EUR) e 
da EDP (100 mil relativos a 2020 e 
90 mil EUR a 2021), referência para 
as quotizações (143,9 mil EUR), o 
rendimento das aplicações finan-
ceiras (74,5 mil EUR), a consigna-
ção de 0,5% do IRS e a devolução 
de 15% do IVA suportado (47,2 mil 
EUR). Este resultado foi afetado 

negativamente pela atualização 
das ações da EDP e da REN detidas 
pela AREP, em 31 de dezembro de 
2021, no montante de 43,9 mil 
EUR, o que significa que a gestão 
corrente da AREP teve um resulta-
do líquido de 177 mil EUR. Como se 
compreenderá, o resultado líquido 
da Associação está muito depen-
dente da cotação de mercado des-
ses títulos, recordando-se que em 
2020 aconteceu o contrário. Dada 
a volatilidade a que os resultados 
estão sujeitos, procurar-se-ão, em 
2022, soluções que permitam mini-
mizar este risco. Concluindo, o re-
sultado do exercício de 2021 foi de 
133,1 mil EUR. 
Tal como nos anos anteriores, par-
te do excedente será transferida 
para o FAS que se destina exclusi-
vamente a atividades sociais. 

Sócios e Delegações 

S OBRE o número de associados, 
em relação a 2020, verificou-se 

uma adesão de 63 novos associa-
dos e a saída de 220 (199 por fale-
cimento).  

Quanto às atividades das Delega-
ções, 2021 continuou a ser um ano 
atípico decorrente dos constrangi-
mentos provocados, sobretudo, 
pela pandemia, mas também, no 
caso de Lisboa, pela mudança de 
instalações. Assim, apenas se reali-
zaram três eventos de natureza 
recreativa e cultural, com 122 par-
ticipantes. A comparticipação da 
AREP nos custos destes eventos foi, 
em termos globais, de 19 %. i 

Assembleia Geral  
da AREP aprova  
Relatório e Contas  
de 2021 e aplicação  
de resultados  

 

 





 

SOU VOLUNTÁRIO DA AREP  

 

António Silvério Rocha:  
Miranda, Régua/Tabuaço  
e Vermoim, um trajeto de 38 
anos na EDP e REN 

O  meu concei-
to de cidada-

nia levou-me a 
aceitar vários car-
gos, durante este 
período, em insti-
tuições que têm 
como matriz a uni-
ão, o coletivismo e 

a solidariedade. 

No Clube de Pessoal, presido atualmente à De-
legação de Vermoim. Na Comissão de Trabalha-
dores da REN, dei o meu contributo durante 12 
anos como membro efetivo. Na vida sindical, fiz 
parte de um Secretariado e agora do seu Con-
selho Geral. Claro que a solicitação de partilhar 
algum tempo no apoio à AREP só podia ter uma 
resposta positiva da minha parte. 

Sim, porque colaborar na AREP é dar um pou-
co de nós, em prol de uma comunidade com 
laços de solidariedade, e receber, em troca, 
um valor inestimável, a GRATIDÃO. i 

Secretário da Direção da Delegação Norte 

A  AREP – Associação de 
Solidariedade Social 
dos Trabalhadores e 

Reformados da 
EDP e da REN, 
representada por 
António Manuel 
Barreto Pita de 
Abreu e Eugénio André Pu-
rificação Carvalho, e o Clube do 
Pessoal da EDP, representado 
por Joaquim Rocha Gomes e 
João Manuel Martins Teixeira 
da Mota, subscreveram em 28 
de março, um protocolo de 
cooperação “visando definir 
condições de colaboração que 
permitam optimizar a respeti-
va atuação em áreas de inte-
resse mútuo”. 
Assim, ambas as organiza-
ções estabeleceram como 
princípio reduzir as “ofertas 
redundantes” e proporcionar 
“igualdade de condições de 
acesso aos sócios” de ambas, 
“independentemente da en-
tidade promotora”. 

Quanto aos “modelos a utili-
zar”, serão “estabelecidos 
caso a caso” e poderão pas-
sar pela “organização conjun-
ta de atividades, contratação 
conjunta de serviços, benefi-
ciando indistintamente os 
associados de ambas” as enti-
dades e o “acesso por convite 
ou em condições favorecidas 
aos sócios da outra” nas re-
petivas iniciativas. Todavia, 
no caso dos sócios agregados 
do Clube EDP e dos sócios 
agregados da AREP, é acorda-
do que esse “acesso obede-
cerá a condições a definir 
caso a caso”. 

No que respeita às atuais 
“instalações partilhadas”, a 
gestão das mesmas será 
“efetuada pelas duas entidades 

que para o efeito designam um 
ou mais responsáveis”, excetu-
ando “as instalações onde o 

Clube EDP seja o 
arrendatário”, 
cuja “gestão será 
acordada entre 
as partes, nome-

adamente através de um regu-
lamento a anexar a este proto-
colo.” Nesta matéria, “a AREP e 
o Clube EDP comprometem-se 
a atuar conjunta e solidaria-
mente face à EDP e à REN para 
resolução de eventuais proble-
mas relativos ao uso e manu-
tenção das instalações cedidas 
para uso comum.” Sobre os 
custo inerentes à utilização 
destas instalações, não haverá 
lugar a pagamento, quando 
este seja assumido pelas em-
presas patronas. Sempre que 
isso não aconteça esse custo 
será suportado por ambas as 
entidades “nas proporções 
definidas caso a caso confor-
me anexo a este protocolo”. 

São as seguintes as instala-
ções atualmente partilhadas: 
Lisboa, n.º 52A (Direção Cen-
tral e Delegação Tejo da AREP 
e Região Tejo e Delegação de 
Lisboa do Clube); Coimbra, 
Rua do Túnel (Delegação Cen-
tro da AREP e Região Centro 
e Delegação de Coimbra do 
Clube); Porto, Rua de Camões 
(Delegação Norte da AREP e 
Delegação Porto do Clube).  

O protocolo refere ainda a 
possibilidade de partilha de  
pessoal, equipamentos de 
apoio e outros, tendo em 
vista, sobretudo, o atendi-
mentos dos associados e for-
mas de evitar redundâncias. 

Saúda-se a celebração deste 
protocolo que se espera e 
deseja seja profícuo. i 

É sempre com grande satisfação que divulga-
mos os nomes dos novos associados que vão 
dando força à AREP e aos quais expressamos 
votos de boas vindas e com quem contamos 

para as nossas atividades e iniciativas. 

Delegação Centro 
Armando Batista Alpoim (E-Redes) 
Fernando Jesus Gonçalves (E-Redes) 
João Fernando Chendo (E-Redes) 
João Jesus Moreira Pinto (E-Redes) 
Manuel Joaquim Cunha Braga (EDP Produção) 
Maria Alzira Costa Dias (E-Redes) 
Maria de Lourdes Simões Soares (E-Redes) 
Pedro Filipe Lopes Martins (E-Redes) 

Delegação Norte 
Maria Teresa Alves Gonçalves 

Delegação Tejo 
Alda Céu Silva Feliciano (E-Redes) 
Fernando Manuel Martins Santos (E-Redes) 
Maria Manuel Cardoso Ferreira (E-Redes) 

 

AREP e Clube do Pessoal da EDP  
estabelecem protocolo de colaboração 

NOVOS ASSOCIADOS 
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P OR ocasião do 10.º 
aniversário do encerra-
mento da Central Ter-

moelétrica de Setúbal, em 
2012, um grupo de antigos trabalhadores da mesma 
decidiu levar a efeito um projeto sobre a história dos 
37 anos da central e “quem era quem” nela, abran-
gendo o seu nascimento, crescimento e desmantela-
mento. Ficará, assim, constituído um inestimável re-
gisto histórico e memorial da central e dos trabalha-
dores que por ela passaram. Constando de entrevis-
tas, fotos e vídeos, a apresentação pública deste tra-
balho – um livro e um documentário – está prevista 
para o início de 2023. 
No seguimento de contactos com a Junta de Freguesia 
do Sado e a Câmara Municipal de Setúbal, teve lugar 
no dia 23 de março, nas instalações da Delegação Sul, 
uma reunião com a AREP, a pedido dos promotores da 
iniciativa.  Estiveram  na reunião  os Presidente e Vice- 
-Presidente da AREP, engenheiros Pita de Abreu e Eu-
génio Carvalho, o Presidente da Delegação Sul, Noel 
Camoesas, e, em representação do grupo de antigos 
trabalhadores, Luís Santos, Eduardo Diz e João Frazão.  
Após detalhada apresentação do projeto pelos auto-
res, o Eng.º Pita de Abreu acentuou, na intervenção 
que fez, a importância do mesmo, quer para a preser-
vação da memória da EDP, quer para uma associação 
como a AREP, cujos objetivos realçou nas suas com-
ponentes social, cultural e lúdica. Indo ao encontro 
das pretensões manifestadas, o Presidente da AREP 
deixaria a garantia da disponibilidade da Associação 
para ajudar na concretização dos objetivos traçados, 

seja a cedência das instalações, a divulgação do pro-
jeto e o apoio junto de outros órgãos da EDP, nomea-
damente em termos de comunicação. 
Ficou ainda acordado que aquele grupo de trabalho e 
a AREP irão manter-se em contacto, por forma a 
acompanhar a evolução deste processo. i 

Por iniciativa de antigos trabalhadores 

Livro e documentário sobre a Central de Setúbal 
previstos para o início de 2023 

Da esquerda para a direita: Luís Santos, Noel Camoesas, 
Pita de Abreu, Eugénio Carvalho e João Frazão 

Em relação à foto de cima e à esquerda, Eduardo Diz no 
lugar de Luís Santos 

A AREP e os seus Poetas 

T ÊM sido vários os Associados da AREP que, espontaneamente e ao longo dos 
anos, nos têm enviado poemas da sua autoria. Publicados pelo informarep 

entre 2008 e 2021, esses poemas estão agora reunidos em livro, excetuando os 
referentes a aniversários da Associação, em edição limitada, e são também uma 
forma de assinalar os 36 anos da AREP, que tem por data o dia 16 de junho, e de 
reconhecer e estimular os Associados que se dedicam à escrita. 

A AREP merece, como tal, parabéns em duplicado: pelo aniversário e por este 
livro.  
Nomes dos autores que figuram no livro: Alberto Serrão, Alfredo Martins Guedes, Alon-
so, Amândio Marques, Aníbal Afonso, António Mestre, António Neves Pinheiro, Casimiro 
Martins, Ena Camelo, Fernando Perpétua, Francisco Lopes Cabaço, Francisco Pedro Cura-
do Neves, Jaime Quitério, João Cordeiro, Joaquim Afonso Pereira, Jorge Castro, José Au-
gusto Bagina, José Gavina, José Rogeiro, Leite dos Santos, M. M., Maria Gonçalves, Maria 
Lourenço Benavente, P.e José Telmo Ferraz, Rogério A. Silva, Sílvio Balhau Santos Pereira, 

Valdemar Peixoto, Zélia Chamusca. i 





 

S0U ASSOCIADA DA AREP  

 

T ENDO nascido numa aldeia localizada nas mar-
gens da albufeira do Ermal, em atividade desde 
1936, construída pela Companhia Electro Hi-

dráulica de Portugal (CEHP), depois Companhia Hidro-
elétrica do Norte de Portugal (CHENOP), apenas em 
1970 a minha aldeia teve acesso a energia elétrica, 
estando nessa época já a estudar na cidade de Braga. 
Significa deste modo que vivi a infância e parte da 
adolescência sem este bem essencial, pelo que logo 
que aprendi a escrever, enviei uma carta dirigida ao 
Presidente do Conselho de Ministros de Portugal, An-
tónio Oliveira Salazar, a questionar a razão pela qual a 
minha aldeia estava privada de energia elétrica, ape-
sar de parte dos terrenos dos meus avós, terem sido 
inundados pelas águas do Rio Ave para alimentar a 
referida albufeira. 
Por ironia do destino, três anos após o início da minha 
atividade profissional, respondi a um anúncio, que me 
permitiu o ingresso, em 1980 na EDP Empresa Pública, 
no Órgão Central de Contabilidade, departamento res-
ponsável pela elaboração e apresentação das contas. 
Nesse ano, as Demonstrações Financeiras foram apre-
sentadas em setembro, elaboradas em duas grandes 
folhas de papel, colocadas sobre um estirador de de-
senhador, numa matriz de dupla entrada, alimentadas 
manualmente pela leitura de listagens que paulatina-
mente recebíamos pelo correio interno.  
A mobilidade interna para a Direção Financeira ocorreu 
três anos após a minha admissão, iniciando deste modo 
um percurso ligado à área financeira de cerca de vinte 
anos. O trabalho desenvolvido nesta área foi fascinante, 
devido ao processo de informatização que foi necessá-
rio imprimir para responder à normalização e uniformi-
zação de processos, centralização e optimização dos 
recursos financeiros, qualidade e rigor no tratamento 
da informação, em linha com as exigências do negócio e 
dinâmica do mercado. 
O esforço de implementação de novos sistemas informáti-
cos modernos e corporativos constituiu uma alavanca 
fundamental no processo de constituição da Unidade de 
Serviços Partilhados do Grupo, sendo a Direção que tive-

mos o privilégio de coordenar, a 
prova de conceito de que o mo-
delo era exequível, vencendo as 
resistências naturais da organi-
zação, permitindo deste modo 
a redução de custos e o alinha-
mento com a generalidade da 
concorrência. 
O processo de internacionali-
zação iniciado em 1996, na 
geografia do Brasil, converteu- 
-se num motor de crescimento 
do Grupo, sem o qual dificil-
mente teríamos hoje presença 
em 28 mercados. Em diferentes momentos e posições, 
fomos confrontados com desafios, de carácter político, 
económico e regulatório, para os quais houve necessi-
dade de promover os ajustamentos societários, de ne-
gócio e processuais, que nos permitiram, com êxito, 
manter o Centro Corporativo em Portugal. 
A capitalização do conhecimento e experiência profis-
sional adquiridos, ao longo do percurso académico e 
profissional, tem sido colocado, nos últimos 16 anos, 
ao serviço do Sistema de Controlo Interno do Relato 
Financeiro do Grupo, através do qual se pretende im-
primir um selo de qualidade, fiabilidade e integridade 
da informação financeira produzida e reportada inter-
na e externamente, tendo em vista dar conforto à 
Gestão, à Supervisão, ao Mercado e a todas as entida-
des impactadas pelo Grupo. 
Sem prejuízo de continuar a manter o contributo que 
venho realizando como associada da AREP, no decurso 
do corrente ano, chegará o momento de beneficiar dos 
serviços e atividades que generosamente os seus associ-
ados têm alimentado. 
A prossecução de rotinas diárias, com o desenvolvi-
mento de atividade física, intelectual e cultural são a 
chave, para continuar a dar beleza à vida, em benefí-
cio próprio, dos familiares e da sociedade em geral. i 

Ester Carvalho é Licenciada em Gestão 

Um apelo de Bessa Meneses  

Pediu-nos o nosso Associado Manuel Tomás 
Bessa Meneses a divulgação de um apelo a 
todos os BARRAGISTAS do Douro Internacio-
nal e Nacional (Estaleiros de Picote, Bempos-
ta, Miranda do Douro, Carrapatelo, Régua e 

Pocinho). Pede ele que o contactem para o 225 094 578 ou 918 

181 838 ou lhe enviem o seu contacto, pois, de tantos que co-
nheceu, não sabe nada e, segundo as suas palavras, gostava 
muito, antes de "fechar os olhos", poder dar-lhes um abraço.  
Bessa Meneses foi Responsável Administrativo dos Armazéns da 
Hidro-Elétrica do Douro, em Bemposta e Carrapatelo, e dos 
Serviços Administrativos do Estaleiro da Régua e da Equipa de 
Projeto da Barragem do Pocinho, sediada na Rua do Bolhão, no 
Porto, onde se manteve até à reforma. i 

Ester Carvalho: a EDP tem constituído a minha segunda casa,  
desde há 42 anos, dos quais 36 como associada da AREP 
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Chamo-me Ida Maria Mendes da 
Silva Sabala, e sou associada da 
AREP. 
Agradeço a vossa ajuda e disponibi-
lidade com o valor que me ofere-
ceram no cartão presente, no Natal 
e no verão, todos os anos em que 
tive mais dificuldades, e foram uma 
grande ajuda na minha vida. No 
final de 2021 pedi a reforma e con-
sidero que a partir de agora a 
minha vida financeira se equilibrará 
e haverá muitas pessoas que pre-
cisarão mais do que eu. Estou-vos 
muito grata pela ajuda que me deram. 
Quando tiver disponibilidade candidatar-
me-ei a voluntária da vossa associação e 
espero poder ajudar em algo. 
Obrigada pelo trabalho que realizam. 

Com os melhores cumprimentos, 
Ida Maria Mendes da Silva Sabala, 

Pinhal Novo 

Ao folhear a revista para encontrar 
o NIPC da AREP deparei com 
pequenas gafes. 
Página 11, está escrito: Entregue o 
seu IRS de 2022. Deveria ser IRS de 
2021; NIB da AREP. Deveria ser 
NIPC da AREP 501 693 238. 
Páginas 28 e 29: 10. Pousada e 
Centro de Pessoal. Deveria ser Al-
bergaria e Clube do Pessoal (antigo 
CAT); 15. Albergaria. Deveria ser 
Escola (antiga escola primária do 
bairro definitivo). A 8 e 15 são o 
mesmo edifício, 16. Central de 
Venda Nova, errado, é Barragem do 
Alto Cávado. 
Aproveito para informar que 
indiquei, na Declaração de IRS do 
ano 2021, a consignação dos 0,5% à 
AREP. 

Com os meus cumprimentos, 
M. Malainho, Braga 

CORREIO DO  
ASSOCI@DO 

Delegação Centro 
António Monteiro Fragoso (E-Redes) 
Aurélio Francisco Rodrigues Vendinha (E-Redes) 
Céu dos Santos Lopes (E-Redes) 
José Joaquim Mendes Gonçalves (E-Redes) 
Maria Angelina Vaz Silva Leitão (E-Redes) 
Rui Gomes Veloso Costa (E-Redes) 

Delegação Norte 
António Agostinho Costa (E-Redes) 
José Fernando dos Santos Ribeiro (E-Redes) 
José Guilherme Amorim Barbosa (EDP Produção) 
Laura Silva Pinheiro (EDP Produção) 
Manuel Silva Carvalho (EDP Produção) 
Maria de Lurdes Fernandes (EDP Produção) 
Maria Orquídea Silva Mascarenhas Ferrão (EDP Produção) 
Mário Manuel Silva Cordeiro (EDP Produção) 

Delegação Sul 
António Serafim Crespo (E-Redes) 
Florival Costa Miguel (E-Redes) 
José Augusto Santos Silva (E-Redes) 
José Carlos Tavares da Silva (E-Redes) 
José Mendes Cruz (E-Redes) 

Delegação Tejo 
Afonso de Sousa Pereira (E-Rede) 

António Jesus Mendes (E-Redes) 
António Lopes Jesus (EDP Produção) 
Aurora Silva Nunes EDP Produção) 
Deolinda Carvalho (EDP Produção) 
Dina Teresa Cabral da Silva (EDP Produção) 
Elisa Farias Fernandes Rodrigues (E-Redes) 
Isabel Maria Martins Dias (EDP Produção) 
Jaime Estrela Dinis Videira (E-Redes) 
Lídia Jesus Ladeiro Gonçalves (EDP Produção) 
Lúcio Alves Rodrigues (E-Redes) 
Manuel Alberto Rodrigues (E-Redes) 
Manuel Antunes Alcobia (E-Redes) 
Manuel Damásio Almeida (REN) 
Manuel Joaquim Lourenço Simões (E-Redes) 
Maria Anunciação Monteiro (EDP Produção 
Maria Conceição Vilaça Pontes Oliveira (E-Redes) 
Maria Helena Sebastião (EDP Produção) 
Maria José Barroso Vilhena Borrego (EDP Produção) 
Maria José Correia Henriques Dias (E-Redes) 
Maria Manuela Costa Lopes Haro (EDP Produção) 
Maria Rosário Horta Santos (E-Redes) 
Teodoro Oliveira Lagarto (E-Redes) 
Vítor Manuel Martins de Oliveira (REN) 

  

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

O informarep publica nesta secção mensagens dos associados da AREP. Fá-lo com muito gosto,  
reservando- -se o direito de as limitar ao essencial, em função da sua extensão.  





 

AÇÃO SOCIAL 

Serviço de Apoio Social AREP 

Apoio Médico ao Isolamento (2022 – 1.º trimestre) 

Delegações Associados apoiados  

Norte 15 

Centro 15 

Tejo 30 

Sul   5 

Total 65 

Apoio Continuado (2022 – 1.º trimestre) 

Delegações Associados apoiados  Encargo Total (€) 

Norte 42 33 354 

Centro 15 11 698 

Tejo 6     3 380 

Sul   

Total 48 432 63 

Contactos de conforto (2022 – 1.º trimestre) 

Delegações Associados apoiados N.º de telefonemas 

Norte  45 124 

Centro  27 103 

Tejo  62 192 

Sul  46  138 

Total 180 557 

Teleassistência (2022 – 1.º trimestre) 

* Adicionalmen-

te, quatro servi-

ços, foram ad-

quiridos pelos 

Associados. 

Delegações Associados apoiados*    

Norte  2 

Centro  5 

Tejo 11 

Sul  4 

Total 22 

FAS  Despesas (2022 – 1.º trimestre) 

Serviços Prestados Valor (€) 

Apoio continuado 48 432 

Cartões de compras  

Teleassistência    152 

Apoio Médico Isolamento   4 124 

Total  52 708 

Neste 1.º trimestre de 2022 não se registou 
qualquer movimento em relação a Donativos 
para o FAS. 

S ERÁ interessante confrontar os valores dos qua-
dros deste trimestre com os do trimestre homó-
logo de 2021. 

Assim, em relação aos contactos de conforto, verifica- 
-se um aumento do número de associados contacta-

dos, 40 (140, em 2021). Por sua vez o apoio continua-
do, teve mais nove casos (54, em 2021). O apoio mé-
dico ao isolamento, também registou uma subida (59, 
em 2021). A teleassistência registou, no entanto, um 
decréscimo (27, em 2021). 

Em função destas alterações, globalmente, as 
despesas contabilizadas pelo FAS (Fundo de 
Apoio Social) registaram um significativo 
acréscimo (14,1%, passando de 46 203 EUR 
para 52 708 EUR. 
Neste período não se verificou qualquer dona-
tivo ao abrigo deste fundo. 

Poderá inferir-se do confronto destes valores, 
a importância crescente da ação social desen-
volvida pela AREP. i 

 

1.º trimestre de 2022 indicia um maior recurso ao apoio social 

FAS  Fundo de Apoio Social AREP 

2021 

2022 
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Museu do Vidro no Palácio Stephens, antiga residência de 
Guilherme Stephens, evocativo dos mais de 250 anos da in-

dústria vidreira da Marinha Grande (foto de José Lemos)  

AS NOSSAS DELEGAÇÕES E NÚCLEOS 

A S iniciativas, no âmbito lúdico-cultural, normalmente desenvolvidas pelas Delegações  

e Núcleos, estiveram, em 2020 e 2021, reduzidas a uma expressão mínima imposta  

pela pandemia. Mau grado esta ainda pairar sobre nós, embora de forma menos virulenta,  

mas a impor cuidados, e porque o convívio é essencial, têm-se vindo a retomar  

gradualmente em 2022, como esta edição comprova, com as precauções aconselhadas, várias dessas 

iniciativas tão desejadas  e acarinhadas pela generalidade dos nossos Associados. 

Vista parcial da cidade de Setúbal e do seu porto  
(foto de Rui Garrudo) 

 

Delegação Centro 

Delegação Sul 

Delegação Norte 

Igreja do Carmo, no Porto, estilo barroco/rococó, construída en-
tre 1756 e 1768, pela Ordem Terceira do Carmo, sendo seu arqui-
teto José Figueiredo Seixas. É monumento nacional desde 2013 

O icónico 28 que, do Martim Moniz a Campo de Ourique, 
“visita” a Praça Luís de Camões, Chiado, Sé, Miradouro de 

St.ª Luzia e Graça (foto de Juvenália Oliveira) 

Delegação Tejo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/1756
https://pt.wikipedia.org/wiki/1768
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Terceira_do_Carmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Figueiredo_Seixas




 

Apoio Social da DLN (1.º trimestre  2022) 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 42 33 354 

Médico ao domicílio 15     952 

Teleassistência   2       14 

Contactos de conforto 45  

Total 104 34 320 

DELEGAÇÃO NORTE 1 

 

DELEGAÇÃO NORTE 
Rua de Camões, 277 4000-145 PORTO  

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 
Maria do Céu: 937 900 379 

NÚCLEO DE BRAGA  
Rua Araújo Carandá, 84 – Lj. 11  
4715-005 BRAGA  
Armindo Coutinho: 916 234 376 
Carlos Anahory: 936 265 383  

NÚCLEO DE VILA REAL  
Av. Rainha Santa Isabel, s/n  
5000-434 VILA REAL  
José Manuel Martins Pinto: 935 723 418 
| 259 006 216 

5 e 6 de março de 2022 

Passeio e visita  às  
“Amendoeiras em Flor” 

N UM radioso dia de sol, o 
anunciado passeio às “Amen-

doeiras em Flor” foi iniciado em 
Rio Tinto, com passagem pelo Por-
to, onde os últimos inscritos espe-
ravam, para dois dias por terras da 
Beira Alta e de Trás-os-Montes. 
Depois de um excelente almoço em Trancoso, os parti-
cipantes rumariam a Vila Nova de Foz Côa, onde os es-
perava o espetáculo, sempre belo, das amendoeiras em 
flor, apesar de muitas, já então, algo despidas. 
 Com jantar e pernoita num hotel local, logo pela ma-
nhã, teve lugar uma interessante visita ao Museu do 
Côa, no Pocinho, que proporcionou aos visitantes uma 
panorâmica de antigas civilizações e do seu modo de 
vida, desde a caça ao fabrico de instrumentos usados 

para sobreviverem. A visita seguinte seria a Adega Coo-
perativa de Favaios que seria ilustrada pelas explicações 
do responsável da mesma sobre as técnicas de fabrico 
dos seus néctares, cuja qualidade foi confirmada com 
uma prova do seu afamado moscatel, que antecedeu 
uma saborosa refeição servida no espaço da mesma. 
No regresso, a pergunta que andava no ar era de 
quando irá fazer-se outro passeio. I 

Texto de José Marques 

Ainda se lembra… da inauguração oficial 
de Picote? 

E STÁVAMOS em abril de 1959, vivia eu os alvores 

da minha juventude  tinha então 16 anos  e 
iniciava com entusiasmo e algum orgulho a minha vida 
profissional ao serviço da Hidroelétrica do Douro. 

Dessa já longínqua data, a minha memória registou com 
muita nitidez o acontecimento marcante que foi a inau-
guração oficial de Picote! Ela aconteceu no dia 19 de 
abril, na presença dos mais altos dignatários da Repúbli-
ca Portuguesa, onde pontificava o então Presidente Amé- 

rico Tomás, acompanhado da esposa e ministros. 

 

A Hidroelêtrica do Douro — responsável pelo empreendi-
mento  estava representada pelo seu Presidente, Eng.º 
Paulo Marques, acompanhado por representantes das 
autarquias locais. 

Recordo o grande aparato das forças policiais, sempre 
presente em eventos desta natureza, demarcando a 
imensa comitiva. 

O fim de festa, ocorreu, dentro da boa tradição, na recém 
inaugurada Estalagem, onde foi servido um faustoso al-
moço, com rica e cuidada ementa. Neste, entre as mui-
tas iguarias servidas, puderam os convidados deliciar-se 
com peru assado, caril de frango, vitela da região, lagos-
ta com molho especial, e, no tocante a doces, espuma 
de chocolate, pudim de tangerina, toucinho do céu, ge-
lados, tudo acompanhado de bons vinhos branco, tinto 

e porto, espumantes, aguardente e café. i 
Texto de José Marques 

 

Iniciativas da DLN em setembro 

 Evento de "Descoberta da Região Centro" (DLN). 

 Visita a Central Hidroeléctrica ou Cruzeiro no Rio 
Douro (Núcleo de Braga). 



14    

 

 

 

Em cima: trabalhos com telhas cerâmicas. Ao lado, à 
esquerda: pinturas em azulejo e garrafão ornamen-
tado com conchas marinhas  

O informarep inicia nesta edição a divulgação dos Associados 
que se dedicam às artes plásticas, seja fotografia, desenho, pin-
tura, escultura ou outra, ficando pois a aguardar que nos façam 
chegar as suas criações, com os títulos das mesmas, uma breve 
biografia e as razões porque se dedicaram a essa atividade. Um 
pedido que fazemos ainda é que nos façam chegar as suas ima-
gens em jpeg, gif ou png e não em pdf pelas dificuldades que 
apresenta no seu tratamento gráfico. 

JAIME FERNANDO ALVES CASTRO nasceu em 1944, na freguesia 
de Massarelos, Porto, residindo atualmente em Peso da Régua. 
Iniciou a sua vida profissional na Hiidroelétrica do Douro e traba-
lhou em vários estaleiros, passando à situação de pré-reforma já 
no setor de distribuição. Começou a dedicar-se ao artesanato há 
cerca de oito anos, desde que começou a frequentar a Universi-
dade Sénior, na Régua, a partir da reciclagem de diversos materi-
ais, tais como rolhas de cortiça, cartões de embalagens, garrafas 
de vidro/plástico, embalagens de diversos produtos, telhas ve-
lhas, etc. Vai colecionando os seus trabalhos ou oferecendo-os a 
amigos, sempre que se apercebe que gostariam de ter uma ou 
outra peça das peças que produz, não tendo, até agora, partici-
pado em nenhuma exposição. Entre as diversas atividades a que 
se dedicou refiram-se a sua participação no Grupo Coral e no 
Grupo Instrumental que deu origem à Tuna (onde tocou viola).  

Jaime Fernando Alves Castro, de tudo se pode fazer arte 

DELEGAÇÃO NORTE 2 

A DLN e a comemoração dos 36 anos da AREP 

Dia 25: Saída de Rio Tinto para o Porto, onde, na Rua do Bolhão, se fará a concentração e terá início a viagem 
para Rio Maior. Depois do convívio, viagem para Lisboa para assistir, no Teatro Politeama, a “Mulheres à beira 
de um ataque de nervos”. Pernoita no Hotel Mercure. 
Dia 26: visita ao Palácio Nacional de Mafra, almoço nas Caldas da Rainha e visita à Nazaré. 





 

DELEGAÇÃO CENTRO 
Av. Cónego Urbano Duarte, 100 3030 -215 COIMBRA  

239 002 283 | arep.coimbra@arep.pt | Dia úteis: 10:00-12:00 h 

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 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 DE LEIRIA (em formação) 

A criação da Empresa Hidroelétrica da Serra 
da Estrela data de 7 de julho de 1909, tendo 
por finalidade o aproveitamento das águas 
do Rio Alva e do maciço da Serra da Estrela. 
Visando a produção de energia elétrica, inici-
almente para iluminação da vila de Seia e 
povoações limítrofes, rapidamente se esten-
deu ao vizinho concelho de Gouveia, onde 
predominava a indústria têxtil. 

P ARA o efeito, e numa primeira etapa, 
foram construídos o açude do Poço 
Negro no Rio Alva, a câmara de carga e 

a respetiva conduta forçada, com uma queda 
de cerca de 170 metros até ao edifício da Cen-
tral do Desterro (foto ao lado), dotada de tur-
bina Pelton, gerador elétrico e transformador 
de 500 kVA. 

A central situada no local da Senhora do Des-
terro, freguesia de São Romão, concelho de 
Seia, foi inaugurada em 25 de dezembro de 
1909, data a partir da qual a vila de Seia pas-
sou a dispor de iluminação pública. Conforme 
relato da época, o acontecimento foi festeja-
do efusivamente. 

Obviamente, as crescentes necessidades de consumo 
conduziram a sucessivas ampliações de potência da 
central, com instalação de novos equipamentos. 

A Central da Senhora do Desterro foi o marco inicial 
do aproveitamento das águas do maciço da Serra da 
Estrela, centrado na Barragem da Lagoa Comprida 
(foto ao lado) e para a qual confluem, através de tú-
neis, as águas dos açudes/barragens limítrofes. A 
construção da barragem iniciou-se em 1911, cuja pri-
meira fase atingiu 6 metros de altura e a que se segui-
ram sucessivos alteamentos até aos atuais 28 metros. 

À Central da Senhora do Desterro seguiu-se a constru-
ção das centrais de Ponte Jugais, Vila Cova, Sabugueiro 
e uma nova Central de Desterro II, esta inaugurada em 
1959, comemorando o cinquentenário da primeira 

Central. Pode-se assim concluir que as mesmas águas 
percorrem, através de canais e condutas forçadas, 
uma queda acumulada de 1260 metros. 

A Central da Senhora do Desterro I foi desativada nos 
anos 90 do século passado. Por diversos momentos, 
foi considerada a hipótese da sua transformação num 
espaço museológico. 

O investigador João Orlindo Marques, no seu livro “A 
casa da luz… Património industrial da Senhora do Des-
terro, Serra da Estrela“ refere numa reunião do Conse-
lho de Administração da EHESE, de 19 de agosto de 
1946, uma primeira alusão à transformação em museu 
da Central da Senhora do Desterro I. Nada se alterou 
nas décadas seguintes. Só em maio de 1996, e de novo 
segundo Orlindo Marques, a Hidrocenel, empresa do 

 
Museu Natural da Eletricidade: um olhar que revisita o passado 

Texto: José Manuel Mendes Marques | Fotografias: José Humberto Neves Gonçalves 

DELEGAÇÃO CENTRO 1 
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Trocadilho 

Deus pede estrita conta do meu tempo 

E, eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta 

Mas como dar, sem tempo, tanta conta? 

Eu, que gastei sem conta, tanto tempo. 

Dar da minha conta, feita a tempo 

O tempo que me foi dado e não fiz conta 

Não quis, sobrando tempo, fazer conta 

Hoje quero fazer conta e não há tempo. 

Ó vós que tendes tempo, sem ter conta 

Não gasteis vosso tempo em passatempo 

Cuidai enquanto é tempo fazer conta. 

Pois àqueles que sem tempo, gastam tempo 

Quando o tempo chegar, de prestar conta 

Chorarão, como eu, o não ter tempo. 

Soneto de Frei António das Chagas 
(António Fonseca Soares, séc. XVII) enviado  

por António Seguro Canas, DLC). 

Apoio Social da DLC – 1.º trimestre 2022 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 15 11 698 

Médico ao domicílio 15    952 

Teleassistência    5      34 

Contactos de conforto  27  

Total  62 12 684 

 

Núcleo da Lousã da AREP  
no Quinzenário de Trevim 

Na sua edição de 10 de março, incluía o Quin-
zenário de Trevim, que 
se publica na Lousã, 
uma notícia sobre o 
Núcleo da Lousã e os 

seus voluntários. Revelando existirem neste e 
nos concelhos limítrofes 200 associados da 
AREP, escreve o quinzenário que “muitos mais 
poderiam ser se assim o quiserem”. E, na ver-
dade, assim é. Obrigado Quinzenário de Tre-
vim.  
O linguista José Pedro Machado não explica a 
origem do topónimo Trevim, referindo que 
designa o ponto culminante da serra da Lousã, 
também conhecido como Alto (do) Trevém (in 
Ciberdúvidas da Língua Portuguesa). i 

grupo EDP, incumbe a Hidrorumo, também do mesmo grupo, 
da elaboração do projeto de adaptação da central a museu. 

Finalmente, em 21 de março de 2003, é celebrado um proto-
colo entre a Hidrocenel e a Câmara Municipal de Seia, através 
do qual a central é cedida pelo prazo de dez anos, prorrogá-
veis por períodos de cinco. A sua finalidade consiste numa di-
nâmica promocional da região que pretende valorizar e divul-
gar o património tecnológico natural, social e cultural associa-
do ao Sistema Hidroelétrico da Serra da Estrela. 

O Museu da Eletricidade, mais apropriadamente Museu da 
Hidroeletricidade, foi inaugurado em 2011. Como atrás referi-
do, este espaço museológico está instalado na Central da Se-
nhora do Desterro, São Romão, a 800 metros de altitude, no 
seu edifício primitivo, e tem como missão a divulgação dos 
pressupostos acima referidos. Os visitantes podem ainda com-
plementar a visita com um passeio pela mata circundante, 
área florestal de grande dimensão, ou pelas margens do Rio 
Alva. Podem ainda subir ao alto da Serra da Estrela e apreciar 
os deslumbrantes panoramas, que o percurso oferece com 
vistas paras as serras do Açor, Lousã, Bussaco e Caramulo. De-
sejando, a povoação dispõe de serviço de restauração. i 

Eventos da DLC programados para setembro  
e outubro 

 24 e 25 Setembro: Rota do Românico 

 Outubro (data a designar): Passeio Cultural em Coimbra 

DELEGAÇÃO CENTRO 2 

Passeio cultural em Coimbra 

43 participantes realizaram, a 30 de abril,  várias visitas guia-
das na cidade de Coimbra a começar pelo Mosteiro de Santa 
Cruz, berço político, espiritual e cultural de Portugal, que este 
ano faz 890 anos da sua fundação.  

Após o almoço num restaurante da cidade, foi visitado o Jar-
dim/Claustro da Manga, belíssima obra de João de Ruão, uma 
das mais importantes do Renascimento em Portugal. Já no 
final da tarde, foi a vez do Pátio da Inquisição, onde, no espa-
ço dos antigos cárceres do Tribunal do Santo Ofício, a Exposi-
ção “Os Judeus em Coimbra” ilustra, de forma muito comple-
ta, a presença do povo judeu na cidade de Coimbra. i 





 

DELEGAÇÃO TEJO 1 

 

Visita guiada ao Museu de Lisboa  

O  Museu de Lisboa revela a cidade e as suas his-
tórias sob diferentes perspetivas: culturais, so-

ciais, económicas, políticas, antropológicas e territo-
riais. São cinco os núcleos do Museu de Lisboa: Palá-
cio Pimenta, Teatro Romano, Santo António, Torreão 
Poente e Casa dos Bicos. Cinco espaços distintos, 
com valências e objetivos complementares, que par-
tilham a missão de dar a conhecer uma das cidades 
mais antigas da Europa. 

Instalado no Palácio Pimenta, possui uma vasta co-
leção de arqueologia, pintura, desenho, gravura, lapi-
dária que ilustra a História de Lisboa desde os perío-
dos mais recuados, como a pré-história e a romaniza-
ção, até ao séc. XIX. Considerando ser de muito inte-
resse o seu conhecimento, organizámos, no dia 23 de 

fevereiro, uma visita guiada a este Museu que muito 
agradou aos 17 participantes. 

Talvez muitos não saibam 
que se encontra nos jar-
dins do museu o original 
da estátua de Eça de 
Queirós (“sobre a nudez 
crua da verdade, o manto 
diáfano da fantasia”), de 
Teixeira Lopes, retirada, 
em 2001, devido a cons-
tantes vandalizações, do 
Largo Barão de Quintela, 
onde fora inaugurada em 
1903, e nele substituída 
por uma réplica. i 

DLT promove novo espaço cultural 

A  DLT iniciou, nas suas novas instalações na Av. 
Defensores de  Chaves, 52 A, SL,  um  espaço te- 

 

mático dedicado a cinéfilos, "amantes" de filmes e 
documentários. Como tema inaugural, promoveu no 
dia 12 de abril, a exibição do documentário A Ilha – 
vidas e quotidiano dos pescadores da Ilha de Faro, 
que contou com a presença de Carlos Fraga, seu reali-
zador, que respondeu a várias perguntas dos cerca de 
30 Associados presentes. 

“Num tempo de rápidos consumos onde o imediato 
reina”, o documentário dá a conhecer “a praia de Fa-
ro e a sua aldeia piscatória, cujos habitantes teimam 
em resistir ao facilitismo dos dias de hoje, mantendo 
hábitos ancestrais de contacto profundo com a gran-
de natureza” e entre si. i 

 

Fados no Dia da Mulher  

O  Fado é uma das expressões de oralidade mais 
reconhecidas no mundo. Foi reconhecido em 

2011, pela Unesco, como património imaterial da hu-
manidade e, com esta distinção e reconhecimento, 
este cantar da saudade obteve maior projeção e am-
plitude. Esta forma de cantar e interpretar em portu-
guês exprime e reflete a alma de um povo. 

Para comemorar o Dia da Mulher, em 8 de março, as-
sistimos a uma hora de fados no Chiado, das 19 às 20 
horas, que muito agradou a todas as mulheres partici-
pantes. 

Este show “Fado in Chiado” nasce de uma lacuna cul-
tural existente num dos mais importantes e concorri-
dos destinos turísticos e numa das capitais europeias 
mais visitadas, como é Lisboa. i 

 

https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-cidade/palacio-pimenta-1
https://estadosentido.blogs.sapo.pt/190913.html
https://estadosentido.blogs.sapo.pt/190913.html
https://estadosentido.blogs.sapo.pt/190913.html
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DELEGAÇÃO TEJO  
Av. Defensores de Chaves, 52 A – S/L  

1000-120 LISBOA 
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  

DELEGAÇÃO SUL 1 

Dia Internacional da Mulher  
comemorado na Delegação 

N O âmbito das comemorações do Dia Internacional da 
Mulher teve lugar no dia 8 de março um jantar-convívio, 

com animação musical, num restaurante em Setúbal, onde 
contámos com a presença de 23 associadas da Delegação Sul. 

Após um interregno forçado de dois anos, voltámos a poder 
organizar um evento presencial, tendo assim a oportunidade 
de rever antigas colegas, trocar recordações e saber, tam-
bém, de colegas ausentes. 

São momentos de convívio e proximidade entre associadas 
como estes que ilustram a importância da AREP, para além de 
constituírem um “ganho” para todas as participantes.  

Celebrámos a vida e estamos todos(as) de PARABÉNS. i 

Texto: Helena Parreira | Fotografias: Ana Maria Salvador 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário 6 3 380 

Médico ao domicílio 30 1 903 

Teleassistência 11   76 

Contactos de conforto 62 – 

Total 109 5 359 

 

DELEGAÇÃO TEJO 2 

Concerto de Primavera  

N A Igreja do Santo Condestável (Campo 
de Ourique) realizou-se no dia 30 de 

abril um concerto pelo coro do Polyphonia 
Schola Cantorum dirigido pelo maestro Sér-
gio Fontão. Este coro foi agraciado em 1985 
com a medalha de mérito cultural pelo Mi-
nistério da Cultura. 

Com a igreja quase cheia, assistimos a um 
concerto com uma sonoridade excelente que 
nos proporcionou uma tarde muito agradá-
vel. Agradecemos ao maestro Sérgio Fontão 
que muito gentilmente aceitou participar 
neste convívio. i 

22, 23 e 24 de julho de 2022 

DLS promove passeio a Terras do Barroso 

1.º dia: visitas ao Centro Histórico de Lamego, Sé, Santuário de Nos-
sa Sr.ª dos Remédios, Centro Histórico de Chaves, Castelo, ponte 
sobre o Tâmega e estação termal. 
2.º dia: visitas a Vilar de Perdizes, Castelo de Montalegre e Ecomu-
seu de Barroso, Pitões de Júnias, no coração do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês e Mosteiro de Santa Maria de Pitões. 
3.º dia: visitas à Serra do Barroso, com a observação da estátua do 
Guerreiro Galaico. Serra do Alvão, Sé e centro histórico de Vila Real. 

Apoio Social da DLT (1.º trimestre – 2022) 





 

Apoio Social da DLS (1.º trimestre – 2022) 

Associados apoiados Encargos (€) 

Lares/Apoio domiciliário – – 

Médico ao domicílio 5 317 

Teleassistência 4   28 

Contactos de conforto 46 – 

Total 55 345 

 

Vila Viçosa  
e Estremoz 
na rota da DLS  

A CALMADOS estes tem-
pos de pandemia que 

nos impediram de organizar e 
participar em eventos, surgiu, 
finalmente, a oportunidade 
para a DLS voltar a promover 
um passeio, agora ao Alente-
jo, mais concretamente Vila 
Viçosa e Estremoz, que teve 
lugar a 23 de abril, com adesão 
de 43 associados. 
O programa, extenso e elaborado com colaboração de 
agência credenciada, incluiu visitas guiadas a monu-
mentos e locais da região, nomeadamente ao Paço 
Ducal, ao Santuário de N.ª Sr.ª da Conceição e à Igreja 
de S. Bartolomeu, em Vila Viçosa, onde foi servido o 
almoço num restaurante local, com iguarias regionais. 

Pela tarde, após visita ao Museu do Mármore Raquel de 
Castro, rumámos a Estremoz onde, depois de um percur-
so pedonal pelo Centro Histórico passando pelo Castelo, 
Paço Medieval, Igreja de St.ª Maria e Capela da Rainha St.ª 
Isabel, ainda houve tempo para conhecer o Centro de Ci-
ência Viva e uma Pedreira de Mármore desativada. i 

Texto: Helena Parreira | Foto: Eugénio Horta  

A PÓS dois anos sem que houvesse 
possibilidade de nos encontrarmos 

devido à pandemia que nos tem afetado, 
nada melhor do que reiniciarmos o Chá 
das Quartas. 

No dia 6 de abril, pelas 14:30 horas, na sala 
de convívio da AREP/Sul, na Rua do Miran-
te, em Setúbal, houve a oportunidade de 
voltar a encontrar associados que já não se 
viam há algum tempo – momento muito 
importante para todos e vivido com alegria. 

O tema proposto foi “Juntos Somos Mais Fortes” mas a vontade 
de pôr as conversas em dia foi mais forte. 

Foi transmitido a todos os nossos associados a importância desta 
atividade que vai reiniciar-se na AREP/DLS todas as 1.as quartas fei-
ras de cada mês e solicitado a todos a sua divulgação e interesse. 

Por fim, foi entregue a cada participante uma laranja retirada do 
ramo para simbolizar o tema do Chá. i 

Texto e fotos: Maria dos Anjos Rosa 

Retomado o Chá das Quartas 

DELEGAÇÃO SUL 2 

DELEGAÇÃO SUL  
Rua do Mirante, 23    2910-609 SETÚBAL  

265 404 687 l 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 (coordenador): 266 973 143  

Em frente ao Paço Ducal de Vila Viçosa 
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A SSIM, falar da saga dos ido-
sos ao longo dos tempos, 
considerando as suas múlti-

plas, distintas e complexas realida-
des, seja qual for a época e a geo-
grafia, também elas apresentando 
envolvências específicas, é algo de 
extrema dificuldade, mais ainda 
num breve texto. 

Obviamente que, dependendo da 
crescente esperança média de vida 
em cada latitude do planeta, o con-
ceito de idoso tem também vindo a 
mudar. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, refletindo a es-
perança média de vida nuns e nou-
tros, são atualmente consideradas 
idosas, nos países desenvolvidos, as 
pessoas com mais de 65 anos e, nos 
países em desenvolvimento, com 
mais de 60. Todavia, sobretudo nas 
chamadas sociedades tradicionais, 
essas idades situam-se normalmen-
te em patamares inferiores. 

De acordo com o INE, Portugal ocu-
pava, em 2019, o 25.º lugar no ran-
king da esperança média de vida, 
com 81,1 anos, correspondendo, a 
78,1 anos para os Homens e 83,7 
para as Mulheres, em igualdade, 
segundo a Knoownet – Enciclopédia 
Temática, de julho de 2019, com a 
Alemanha e o Reino Unido e à fren-
te dos Estados Unidos da América 
(30.º, com 80,1). Este ranking é lide-
rado pelo Japão e Singapura, ambos 
com 85,5 anos, enquanto no extre-
mo oposto se encontram, por ra-

zões conhecidas, o Afeganistão 
(52,1), o Lesoto e a Zâmbia (os dois 
com 53,0). Entretanto, e no mesmo 
ano, segundo a Countryeconomy, a 
esperança média de vida nas nossas 
antigas colónias era de 54,1 em Mo-
çambique, 60,6 em Angola, 61,4 na 
Guiné-Bissau, 65,7 em São Tomé e 
Príncipe e 69,5 em Timor-Leste. Res-
ta, entretanto, conhecer os efeitos 
negativos da mortalidade provocada 
pela covid-19 na esperança média 
de vida, cujo aumento, ao longo dos 
anos, em muito se vem devendo à 
melhoria das condições sanitárias e 
das conquistas da Medicina, da Ci-
ência e da Tecnologia. 

A situação dos idosos teve certamen-
te diferentes expressões no decurso 
milenar da história. Encontrar-se-ão 
no Antigo Testamento as primeiras 
referências à mesma, duas delas pa-
radigmáticas relativamente à forma 
como devem ser olhados e tratados. 
A primeira dirigida aos mais novos: 
"Levantem-se na presença dos ido-
sos, honrem os anciãos” (Levítico 
19:32), o que significa reconhecer a 
importância que se lhes devia. A se-
gunda, o apelo de um idoso: “agora, 
quando estou velho e de cabelos 
brancos, não me desampares, ó 
Deus” (Salmo 71:18). 

Referem alguns estudiosos que, an-
tes da invenção da escrita, os mais 
velhos seriam fundamentais no pro-
cesso de preservação e transmissão 
do saber e das tradições, de geração 

Idosos: um breve 
olhar no tempo 

José rogeiro 

Se os seres humanos não são todos 
iguais, quando idosos também o 
não são. Hoje e ao longo dos milé-
nios. Se os atributos da idade cons-
tituem um denominador comum e 
permitem alguma generalização e um determinado tipo de abordagens, 
outros, e imensos há, que escapam a essa generalização decorrentes, desde 
logo, do seu estatuto social, do seu estado de saúde, das profissões que 
exerceram, dos locais de residência, etc. Até porque a idade pode ser vista 
segundo  quatro vertentes: cronológica, biológica, social e psicológica. 

A força da idade 

A SSUNTO complexo, ines-
gotável e candente, este 

dos idosos, que não lhes diz 
respeito apenas, mas a toda a 
sociedade. Se, por um lado, e 
felizmente, a esperança média 
de vida tem vindo a aumentar, 
por outro, a natalidade tem 
vindo a decrescer, o que leva a 
que Portugal seja um dos paí-
ses mais envelhecidos do 
mundo, ocupando a quinta 
posição atrás do Japão, Itália, 
Grécia e Finlândia. Entre ou-
tros, isso coloca, desde logo, 
dois desafios enormes. Um 
deles relativo ao cumprimento 
dos direitos dos idosos preco-
nizados em vários diplomas 
legais, internacionais e nacio-
nais, desde logo a Declaração 
dos Direitos do Homem e a 
Constituição da República, o 
outro à sustentabilidade da 
segurança social. 

São abordados nesta edição 
vários temas que se prendem 
com os idosos. Convidámos 
para o fazerem individualida-
des conhecidas pela sua com-
petência nesta área, casos das 
doutoras Maria Conceição Za-
galo, Maria João Quintela e 
Paula Guimarães e contámos 
ainda com textos dos nossos 
associados Manuela Silva, Te-
resa Morais, Eugénio Carvalho 
e José Rogeiro. Também Edu-
ardo Gageiro, um dos nossos 
mais conceituados fotógrafos 
acedeu a utilizarmos três das 
suas belas fotos (capa e pági-
nas 20 e 25). A todos agrade-
cemos reconhecidamente. 

Certamente que, no futuro, 
iremos continuar a abordar 
estas e outras questões relacio-
nadas com os idosos e abertos 
à participação sobre as mes-
mas dos nossos Associados. i 

 

Foto cedida por Eduardo Gageiro 





 

para geração, o que parecerá uma 
contradição. Com efeito, se um dos 
atributos da idade é a perda pro-
gressiva da memória, como enten-
der isto? Certamente, porque, ape-
sar disso, os acontecimentos mar-
cantes seriam os menos susceptí-
veis de esquecerem poderá ser 
uma resposta. 

E sabe-se que, em civilizações anti-
gas, como a grega, o poder foi algu-
mas vezes exercido em gerontocra-
cia, enquanto em Roma o Senado, 
conforme à sua etimologia, era maio-
ritariamente constituído pelos mais 
velhos. Hoje mesmo, ainda se verifi-
cam situações idênticas de que o Va-
ticano e os regimes hereditários ou 
totalitários serão exemplo, estes últi-
mos quando os seus líderes se perpe-
tuam, por todos os meios, no poder 
até idades avançadas, mas que, em 
vários casos, não honram os idosos. 

O estatuto dos idosos terá diminuí-
do, politica e socialmente, de impor-
tância a partir da Idade Média, em 
que a força, que os mais velhos já 
não tinham, ditava a lei, e do Renas-
cimento, quando os canônes de be-
leza e das artes ganharam primazia. 
No entanto, a peste negra e a varío-
la nos séculos XIV e XV, respetiva-
mente, atingindo, sobretudo os mais 
novos, viriam conferir, durante esses 
períodos, aos idosos, que “às vezes 
viravam patriarcas”, alguma impor-
tância política e económica.  

A desvalorização dos idosos não 
obsta, no entanto, a que, a partir  
do século XVIII, surjam, na Europa, 
as primeiras iniciativas dirigidas aos 
mais velhos: em 1740, a Imperatriz 
Maria Teresa da Áustria criou o pri-
meiro asilo e, em 1880, o chanceler 
Otto von Bismarck estabeleceu as 
pensões. E, em 1903, surgiria o ter-
mo gerontologia, a ciência que se 
ocupa da velhice, atribuído ao cien-
tista russo Ilia Ilyich Mechnikov, 
Nobel da Medicina em 1908. 

Chegados ao último quartel do sécu-
lo XX, a pirâmide de idades começa-
ria a inverter-se nos países mais de-
senvolvidos, com o decréscimo, na 
base, da taxa de natalidade e o au-

mento da esperança média de vida. 
Isso veio fazer recrudescer a impor-
tância de questões como o apoio 
aos idosos, sobretudo aos mais ca-
renciados, e muitos são, e o futuro e 
sustentabilidade da segurança soci-
al. Questões que, mercê, em grande 
parte, da introdução de novas tec-
nologias, levando a uma onda de 
reformas e pré-reformas, tornaram 
mais candentes, agravadas pelo indi-
vidualismo que se tornou corrente 
nas sociedades modernas. 

A discriminação social está presente 
em toda a sociedade e os idosos 
continuam, na sua maioria, na pri-
meira linha da mesma. “Discrimi-
nação da Terceira Idade” é um livro 
que retrata exemplarmente a pro-
blemática do idadismo em Portugal. 

Se a palavra inclusão se tornou re-
corrente nos discursos oficiais, 
compete à sociedade, no seu todo, 
e, em particular, aos governos, en-
contrar soluções para as situações 
de discriminação em relação aos 
idosos, mas também a eles, todos 
os que podem, lutar por isso. 

Segundo os Princípios das Nações 
Unidas para as Pessoas Idosas, estas 
deverão ser ouvidas, por um lado, e 
participar “na definição e execução 
de políticas relacionadas com o seu 
bem-estar e na partilha dos seus co-
nhecimentos e aptidões com as ge-
rações mais jovens”. Deverão, por 
outro lado, além da constituição de 
“movimentos ou associações”, estar 
abertas à prestação de “serviços à 
comunidade e, como voluntários, 
em tarefas adequadas aos seus inte-
resses e capacidades”. i 

Glossário 
Autonomia: capacidade para contro-
lar e lidar com situações e tomar 
decisões de acordo com as suas re-
gras e preferências.  

Continuidade dos Cuidados: se-
quencialidade, no tempo e nos siste-
mas de saúde e de segurança social, 
das intervenções integradas de saú-
de e de apoio social. 

Dependência: incapacidade para 
realizar tarefas de subsistência, rela-
cionar-se com o meio envolvente e 
participar socialmente.  

Funcionalidade: capacidade de re-
lacionar-se com o meio envolvente e 
participar socialmente  

Envelhecimento ativo: processo de 
otimização de vertentes como as da 
participação social, saúde, segurança  
e qualidade de vida das pessoas à me-
dida que envelhecem.  

Gerontologia: estudo dos fenómenos 
associados ao envelhecimento huma-
no. 

Idadismo: atitude preconceituosa e 
discriminatória com base na idade, 
sobretudo em relação a pessoas ido-
sas, mas também aos jovens. 

IPSS (Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social): pessoas coletivas, 
sem finalidade lucrativa, cujos objeti-
vos visam a prestação de serviços, con-
cessão de bens e promoção do bem-
estar e qualidade de vida das pessoas, 
famílias e comunidades.  

Mecenato: apoio financeiro ou outro 
concedido a entidades sem fins lucrati-
vos para promoção de atividades nas 
áreas social, cultural, ambiental, des-
portiva ou educacional. As empresas 
mecenas podem deduzir aos seus im-
postos os seus donativos até 0,8% do 
seu volume de negócios. 

Terceira idade: fase da vida a partir 
dos 60 anos nos países em desenvol-
vimento e dos 65 nos desenvolvidos. 

Testamento vital: documento onde 
um cidadão maior de idade pode ma-
nifestar que tratamento e cuidados 
de saúde pretende, ou não, receber, 
quando e se incapaz de expressar a 
sua vontade, e nomear um ou mais 
procuradores de cuidados de saúde. 

Voluntariado: atividades de interesse 
social e comunitário realizadas por 
pessoas, sem fins lucrativos, no âmbito 
de entidades públicas ou privadas. i 
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Isso não tem a ver com a idade 
Dr.ª Maria João Quintela 

Médica, com o Grau de Consulto-
ra em Medicina Geral e Familiar.  
Responsável pelo lançamento 
e desenvolvimento, na Dire-
ção-Geral da Saúde, do con-
ceito de Envelhecimento Ati-
vo, do Projeto das Cidades 
Amigas das Pessoas Idosas, da 
Organização Mundial da Saú-
de, dos Programas de Apoio 
Integrado a Idosos e Saúde 
das Pessoas Idosas e pela co-
ordenação de diversos grupos 
de trabalho, colaborou em 
diversas publicações na área 
do envelhecimento, nomeada-
mente, Manual de Envelheci-
mento Ativo, Sentimentos de 
uma Vida e Gestão de Organi-
zações e Empreendedorismo 
na Economia Social, editados 
por Constança Paúl/Ó.Ribeiro, 
C. Soc. Paroquial S. Jorge Ar-
roios e  CAJIL, respetivamente. 
Com formação superior em Geronto-
logia, pela Universidade de Ciências 
Sociais e Políticas de Grenoble, Pós-
Graduação em Gestão dos Serviços 
de Saúde (INDEG/ ISCTE) e em Ges-
tão das Organizações Sociais (Escola 
de Direção e Negócios AESE), possui 
competência em Gestão dos serviços 
de saúde pela Ordem dos Médicos. É 
Consultora da Direção-Geral da Saú-
de, Membro do Conselho Consultivo 
do FORUM SAÚDE XXI, Presidente da 
Associação Portuguesa de Psicoge-
rontologia e da Mesa da Assembleia 
Geral da Federação das Instituições 
de Terceira Idade, Vice-Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Geriatria e 
Gerontologia e Vogal da Direção da 
União Distrital Lisboa das IPSS e da 
Direção da Confederação Nacional 
das Instituições de Solidariedade.  
Recebeu os Prémios «Nunes Cor-
reia Verdades de Faria», FEMINA – 
Notáveis Mulheres Portuguesas e 
da Lusofonia e foi agraciada com o 
Título de “Cidadão de Honra da 
Freguesia de Alvalade, Lisboa”. i 

 

São múltiplos os fatores determinan-
tes da nossa saúde e, também, do 
nosso envelhecimento. Frequente-
mente citados como se constituíssem 
um grupo homogéneo, ou identifica-
dos para fins estatísticos em sub-
grupos de idades, os “mais velhos” 
têm como característica fundamental 
entre si, a diferença.  

N ÃO é a mesma coisa envelhe-
cer sozinho ou acompanhado, 
casado, solteiro, divorciado ou 

viúvo, com filhos ou sem filhos, com 
hábitos de vida saudáveis ou não, ten-
do tido oportunidades ao longo da vi-
da, ou com carências financeiras, edu-
cacionais, habitacionais, sociais, famili-
ares ou profissionais. Acrescem as ca-
racterísticas individuais, hereditárias e 
as inscritas no genoma, os hábitos ali-
mentares, de vida sedentária ou a prá-
tica regular da atividade física, os ex-
cessos no consumo de álcool ou de 
substâncias nocivas, o consumo de ta-
baco, o acesso a cuidados de saúde 
preventivos, curativos e reabilitadores. 
Envelhecemos, pois, ao longo da vida, 
de forma diferente uns dos outros, ho-
mens e mulheres, sendo que a idade é 
um dos factores, mas não o único fac-
tor. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) lançou em 2002 o conceito, que 
vem aperfeiçoando, de envelhecimento 
activo, alargando o conceito de saúde e 
bem-estar, para uma abordagem mais 
abrangente da pessoa. Para além da 
saúde, este conceito releva a importân-
cia da participação, da segurança e da 
solidariedade entre as gerações, como 
factores indissociáveis da sua influência 
no percurso da qualidade do nosso en-
velhecimento ao longo da vida, numa 
sociedade que deveria ser para todas 
as idades. Por estas razões, diversas 
situações como a transição para a re-
forma, o isolamento, a solidão, o aban-
dono, os maus-tratos, os acidentes, as 
quedas, as fracturas, a depressão, as 
perdas cognitivas, a saúde mental e o 
meio habitual de vida, carecem de 
abordagens preventivas e abrangentes, 

que tenham em conta a multiplicidade 
de factores e de implicações que im-
porta diagnosticar precocemente, mo-
nitorizar  e modificar ou apoiar, numa 
abordagem que, em muitas situações, 
deverá incluir uma perspetiva de direi-
tos humanos fundamentais. 

Por muito saudáveis que sejam fisica-
mente, as pessoas não vivem bem se 
não participarem, se não forem cha-
madas a colaborar, se forem ignoradas 
ou discriminadas, abandonadas, e se a 
sociedade as tratar como inúteis ou 
dispensáveis. Do mesmo modo, quan-
do vivem em ambientes favorecedores 
de sedentarismo, pouco estimulantes 
da autonomia e independência, das 
capacidades físicas e mentais, e das 
relações sociais, surgem muitas vezes 
repercussões negativas sobre a saúde 
física e mental, levando em muitos ca-
sos à perda de auto-estima, à depres-
são e até ao suicídio.  

Uma visão da saúde que divide os cida-
dãos apenas por grupos etários, é mui-
to lesiva da saúde dos cidadãos mais 
velhos, esquece a individualidade e é 
redutora da pessoa que envelhece, 
muitas vezes confundindo-a com um 
conjunto de "comorbilidades", ou como 
candidata a uma morte física, social e 
afectiva precoces aparentemente inevi-
táveis. É urgente uma visão abrangente 
e positiva não apenas dos mais velhos 
com doença, mas também dos mais 
velhos com saúde, e proporcionadora 
de projetos de vida… A conquista que o 
ser humano vem fazendo de uma cada 
vez maior longevidade, é um ganho 
inestimável, que importa continuar a 
desenvolver. A vida é um bem único, 
que se revela nos mais velhos no seu 
saber e experiência, na sua generosida-
de de voluntariado na comunidade, de 
transferência de afectos e de bens para 
as gerações mais novas, de acompa-
nhamento dos netos, de apoio à famí-
lia, de contributo para a economia em 
geral e para as economias locais, de 
poupança, de disponibilidade, de novos 
projetos e de desenvolvimento. 





 

 Envelhecimento e funções cognitivas 
Dr.ª Teresa Morais 

P OR funções cognitivas entendemos a capacidade 
de desenvolver processos mentais que nos permi-

tem racionalizar, pensar e resolver problemas. 
Para tal, é importante desenvolver a atenção, memó-
ria, linguagem, percepção e funções executivas, bem 
como todo o seu sistema integrativo que se relaciona 
com as conexões entre elas. Entendemos por: 

Memória  capacidade de captar informações, relem-
brar e utilizar no presente. 

Atenção  capacidade de manter o foco em algo que 
elegemos em determinado contexto. 

Linguagem  meio de comunicação quer seja verbal 
ou não verbal (gestual, desenho ou outra forma de 
arte) exprimindo ideias e sentimentos. 

Percepção  capacidade de distinguir, reter e atribuir 
significado aos estímulos do meio captados pelos ór-
gãos dos sentidos. 

Funções executivas  processo de realização de tare-
fas que inclui a lógica, o raciocínio, as estratégias, as 
soluções de problemas e as tomadas de decisão.  

Todo este processo vai sofrendo algumas alterações 
com o envelhecimento e, a partir dos 50 anos, é co-
mum ouvirmos as pessoas a queixarem-se de falhas  
de memória… 

Sabia que um grupo de investigadores publicou um 
estudo na revista SSM Population Health que revelou 
que as pessoas que aguardam até aos 67 anos para se 
reformarem beneficiam de uma melhor saúde cogniti-
va, ou seja, da capacidade de pensar, raciocinar, pla-
near e recordar, entre outras funções, cerebrais vi-
tais? 

Aqueles que continuam a trabalhar são forçados a per-
manecer cognitivamente empenhados, enquanto aque-
les que se reformam podem escolher envolverem-se em 

atividades empenhadas mas não necessariamente.  

 O estimulo mental e interacção social ajudam a prote-
ger o cérebro do envelhecimento. Assim, mesmo refor-
mado, escolha envolver-se em projectos que lhe permi-
tam socializar e manter-se cognitivamente activo…  

Deixamos algumas sugestões e opte pelas que lhe de-
rem mais prazer: jogos de tabuleiro, cartas, sudoku, 
jogos de palavras, aprender uma língua, tocar um ins-
trumento musical ou a dançar, trabalhos manuais, ler e 
discutir o que se leu, escrever as memórias, quebrar 
rotinas, optando por desafios diferentes, meditar, usar 
e acompanhar a evolução da tecnologia... E, claro está, 
mais uma vez, a prática de atividades desportivas é 
também muito importante para a saúde das funções 
cognitivas… 

Cuide de si! Envelheça com Saúde!... i 

 

Os Resultados Provisórios dos Censos 2021 do INE, indi-
cam que o grupo da população dos 65 e mais anos teve 
um crescimento de 20,6%, sendo que tem aumentado o 
número de pessoas que vivem sozinhas e diminuído a 
dimensão média dos agregados domésticos privados. Os 
territórios localizados no interior do país vêm perdendo 
população que, entretanto, vem viver cada vez mais para 
o litoral e para os grandes centros urbanos. No grupo 
com idades acima dos 65 anos o número de homens é 
significativamente inferior ao de mulheres, pois estas 
vivem em média mais tempo. 

Em 2021, a percentagem de população idosa repre-
sentava 23,4% enquanto a de jovens (0-14 anos) era 
de apenas 12,9%,  embora o índice de envelhecimen-
to não seja igual em todo o território. 
Por outro lado, a proporção de mulheres viúvas é de 
11,7% enquanto que a de homens viúvos é de apenas 
3,0% e os agregados unipessoais representam 24,8%, 
sendo que os agregados de maior dimensão tem vindo a 
diminuir. Estas alterações ao nível da dimensão das estru-
turas familiares são resultado das tendências verificadas 
nos padrões de fecundidade, nupcialidade e divorcialida-
de e influenciam de modo decisivo o modo como enve-
lhecemos e as probabilidades de sermos apoiados em 
situações de doença ou de dependência. 

Um olhar para o envelhecimento demográfico, deve 
enquadrar-se no conceito de envelhecimento ativo e 
saudável, enfatizando a necessidade de ação em di-
versos setores de forma integrada, pluridisciplinar e 
humanizada e permitir que as pessoas idosas continu-
em a constituir um recurso para as suas famílias, co-
munidades e economias. 

A idade é muitas vezes usada como uma “arma”, por ve-
zes uma arma mortífera, desprestigiante, discriminatória, 
um factor de humilhação e de exclusão. Mas poderíamos 
dizer que temos várias idades, a cronológica, a social, a 
profissional, a que sentimos que temos, a que gostaría-
mos de ter e a que os outros vêm em nós. 

Os ambientes em que vivemos podem favorecer a 
saúde ou serem prejudiciais, influenciam os nossos 
comportamentos, a exposição a riscos para a saúde 
(por exemplo, poluição do ar ou violência), e o acesso 
a cuidados de saúde e sociais de qualidade e, conse-
quentemente, as oportunidades para um envelheci-
mento activo, saudável e participativo. 

Não é possível formular uma definição de “idoso”. 
Algumas pessoas de 80 anos têm níveis de capacidade 
física e mental que se “comparam” favoravelmente a 
pessoas de 30 anos… Outras da mesma idade podem 
necessitar de cuidados e apoios para atividades bási-
cas como vestir-se ou comer. Tudo deve ser feito para 
preservar e melhorar a autonomia, capacidade funci-
onal física, mental e social das pessoas ao longo da 
vida e em todas as idades. i 
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A energia da idade 

Cidadania na Idade Avançada 
Drª. Paula Guimarães 

Licenciada em Direito pela 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, iniciou a 
sua carreira profissional como 
advogada e desempenhou, na 
Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, funções de jurista na 
área da Ação Social, Chefe de 
Divisão da Ação Social Local e 
Assessora da Provedora. 
Assumiu o cargo de Chefe da 
Divisão de Estudos e Planeamen-
to do Desenvolvimento do Institu-
to para o Desenvolvimento Social, 
em Lisboa. Foi assessora da União 
das Mutualidades Portuguesas,  
Vice-Presidente do Instituto de 
Reinserção Social e responsável 
pela coordenação nacional de 
centros educativos, do centro de 
documentação e da área da coo-
peração. Foi membro do Conse-
lho Nacional de Saúde Mental, 
Mercado Social de Emprego e da 
Comissão Nacional para a Política 
da Terceira Idade e Diretora do 
Gabinete de Responsabilidade 
Social, Administradora Não Exe-
cutiva das Residências Montepio 
e Presidente do GRACE – Associa-
ção de Empresas Responsáveis 
(2013-2017), em representação 
da Fundação Montepio, e Direto-
ra da Provedoria do Associado. 
Docente do ensino superior, no-
meadamente no ISCSP, Universi-
dade Católica do Porto e Instituto 
do Direito do Trabalho, é empre-
endedora social, formadora nas 
áreas do envelhecimento e eco-
nomia social e membro de órgãos 
sociais de diversas entidades, 
nomeadamente, Associação Por-
tuguesa de Alzheimer, Sociedade 
Portuguesa de Geriatria e Geron-
tologia e Associação de Psicoge-
rontologia. Autora de artigos e 
publicações científicas nesta área, 
é Oficial da Ordem de Mérito.  i 

N UNCA falámos tanto em longevi-
dade e nunca a esperança de 
vida foi tão grande. Somos con-

frontados com estatísticas infalíveis e com 
cenários demográficos avassaladores. 

Sabemos que podemos viver até muito 
tarde, ultrapassando os recordes das 
gerações anteriores, mas nem sempre 
garantimos que essa expetativa ocorre-
rá com independência e qualidade. 

Adoçamos os factos com nomes como 
seniores, idade de ouro, os maiores, 
pessoas idosas, etc... só com medo de 
pronunciar a palavra velhos. 

No entanto, o idadismo combate-se 
com a aceitação das idades, da diversi-
dade etária e, sobretudo com a aceita-
ção por cada um de nós desse caminho. 

Só assim podemos encarar questões 
fundamentais que nos deviam preocu-
par nas fases mais tardias da vida e que 
exigem uma antevisão consciente e 
uma reflexão sobre o futuro. 

Tão preocupados em enganar a realida-
de, esquecemo-nos de garantir a nossa 
independência financeira, a nossa ca-
pacidade de tomar decisões até o mais 
tarde possível e adiamos opções funda-
mentais sobre o local de vida, a rede de 
relações informais. 

Pressionados pelo envelhecimento dos 
nossos ascendentes, esquecemo-nos 
do nosso. 

Estamos focados em emagrecer, em 
tomar magnésio, em apanhar sol, em 
colocar um aparelho auditivo, mas não 
fazemos o testamento vital, não parti-
lhamos informações sobre a nossa von-
tade em matéria de saúde e achamos 
normal que, um dia mais tarde, sejam 
os outros a decidir sobre matérias es-
senciais para o nosso bem estar. 

A longevidade não é apenas uma con-
quista, é uma responsabilidade indivi-
dual e também depende de cada um 
de nós. Da capacidade de pensar sobre 
o devir, de antecipar os cenários com 
determinação. 

A perspetiva de vivermos mais anos exi-
ge-nos a capacidade de fazer escolhas 
adequadas ao que desejamos, ao nosso 
percurso, aos nossos objetivos. É um 
processo que não deve ser adiado, nem 
delegado nos outros e que reclama ma-
turidade, realismo e amor próprio. 

A verdadeira energia da idade reside 
na preservação da nossa autonomia, 

da nossa capacidade cognitiva, 
da nossa cidadania 

O que assistimos hoje é que, mesmo pes-
soas com formação superior, informadas 
e com vidas ativas e influentes, são apa-
nhadas na armadilha da velhice porque 
não tiveram coragem de a preparar.  

Aspetos como a adaptação da habitação, 
a remoção dos obstáculos à mobilidade, 
podem condicionar a liberdade de movi-
mentos e apressar a dependência física.  

A verdadeira energia da idade reside na 
preservação da nossa autonomia, da 
nossa capacidade cognitiva, da nossa 
cidadania, qualquer que seja o contexto 
em que nos encontramos, na família, a 
viver sós ou numa organização! 

Neste sentido, toda a intervenção no 
domínio da longevidade deve pressu-
por o envolvimento e a valorização da 
vontade do destinatário e, no que nos 
diz respeito, devemos iniciar o planea-
mento na idade adulta, relativamente 
ao local onde vamos morar, as relações 
pessoais que queremos semear, que 
intervenções de saúde queremos con-
sentir e os produtos financeiros em que 
queremos investir. 

É verdade que a nossa existência não 
cessa de nos surpreender e que muitos 
fatores inesperados vão moldando o 
nosso trajeto e questionar muitas das 
escolhas que fizemos. Ainda assim, se 
pensarmos, sem dramas, no nosso futu-
ro, podemos reduzir os impactos dos 
obstáculos que nos vão surpreender. 

A legislação portuguesa, acompanhan-
do as tendências europeias, oferece-    

 





 

-nos oportunidades fantásticas 
para que possamos exercer a cida-
dania e sermos nós a antecipar a 
reforma, a dependência e a redu-
ção da capacidade cognitiva. 

Cada vez mais cedo devemos preo-
cupar-nos com um bom seguro de 
saúde, um plano poupança refor-
ma, melhorar a educação financei-
ra e aprender a lidar com produtos 
bancários. Optar entre arrendar 
uma casa ou comprar, imaginar o 
futuro em isoladamento ou num 
condomínio com apoio. Evitar os 
cantos de sereia e proteger o pa-
trimónio, prevenindo contas con-
juntas e doações. 

Em determinado momento, deve-
mos recorrer à ajuda de um conse-
lheiro para a longevidade e dese-
nhar um plano de vida, elaborando 
diretivas antecipadas de vida, es-
colhendo um procurador de saúde 
e fazendo um mandato para o 
acompanhamento. 

Envelhecer não tem  
que significar perda de direitos 

A Lei do Testamento Vital (Lei n.º 
25/2012, de 16 de julho) e o Regi-
me do Maior Acompanhado (Lei 
n.º 49/2018, de 14 de agosto), le-
gislação recente, enquadram esta 
perspetiva de que só o cidadão 
sabe o que é melhor para si, no 
domínio da saúde e na dimensão 
da gestão do projeto de vida, con-
trariando a tradição de que a famí-
lia pode e deve assumir o poder à 
medida que envelhecemos. 

Envelhecer não tem que significar 
perda de direitos, infantilização ou 
transferência de poderes para os 
familiares ou para as instituições. 
Não tem que significar morte cívica, 
mas ela acontecerá se não forem 
tomadas medidas atempadamente. 

Tudo está nas nossas mãos. Refle-
tir, antecipar, pedir ajuda… e usar 
a idade e a experiência como apoi-
antes, porque a idade é energia, 
uma energia sustentável, alicerça-
da em sabedoria. I 

Lisboa, abril de 2022 

O S direitos dos idosos estão vertidos 
em vária legislação, nacional e in-

ternacional. Em Portugal, a própria 
Constituição lhes reconhece, no Artigo 
72.º, “o direito à segurança económica e 
a condições de habitação e convívio 
familiar e comunitário que respeitem a 
sua autonomia pessoal e evitem e supe-
rem o isolamento ou a marginalização 
social” e a “medidas de caráter econó-
mico, social e cultural tendentes a pro-
porcionar (…) oportunidades de realiza-
ção pessoal” e de “participação ativa na 
vida da comunidade”. 
Ainda a nível nacional, refi-
ram-se o Decreto-Lei n.º 
248/97 sobre a composi-
ção e competências do 
Conselho Nacional para a 
Política da Terceira Idade, a 
Estratégia Nacional para o 
Envelhecimento Ativo e 
Saudável e o Decreto-Lei 
39/2017. Este comete à 
Cooperativa António Sér-
gio “o conhecimento e 
caracterização do universo 
dos voluntários e das 
[suas] organizações”, “a 
emissão do cartão de 
identificação do voluntá-
rio” e “a dinamização de 
ações de formação e de 
programas para uma me-
lhor qualidade e eficácia 
do trabalho voluntário”. 
Por sua vez, a Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, no artigo 25, reconhece à 
velhice o “direito (…) à saúde, bem-estar, 
incluindo alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos, serviços sociais indispen-
sáveis e segurança”. 
Indo mais longe, a Assembleia Geral da 
ONU aprovou os Princípios das Nações 
Unidas para as Pessoas Idosas (Reso-
lução 46/91), que Portugal subscreveu, 
na qual é recomendado aos Governos 
“incorporar os seguintes princípios nos 
seus programas nacionais”: 
Independência: traduzida no “acesso a 
alimentação, alojamento, vestuário e cui-
dados de saúde”, na “possibilidade de 
trabalhar ou ter acesso a outras fontes de 
rendimento, e de viver em ambientes 
seguros e adaptáveis às suas preferências 
pessoais e capacidades e residir no seu 
domicílio tanto tempo quanto possível” e 

participar “na decisão de quando e a que 
ritmo tem lugar a retirada da vida ativa”. 
Participação: inclui a “definição e exe-
cução de políticas relacionadas com o 
seu bem-estar”, a “partilha dos seus 
conhecimentos e aptidões com as gera-
ções mais jovens”, os “serviços à comu-
nidade, como voluntários, em tarefas 
adequadas aos seus interesses e capaci-
dades” e a constituição de “movimen-
tos ou associações”. 
Assistência: contempla os “cuidados de 
saúde e proteção (…) que ajudem a man-

ter o seu bem-estar 
físico, mental e emocio-
nal e previnam ou re-
tardem o surgimento 
de doenças”, os “ser-
viços sociais e jurídicos 
que reforcem a sua 
autonomia, proteção e 
assistência” e a possibi-
lidade de “recorrer a 
meios de assistência 
institucional que lhes 
proporcionem prote-
ção, reabilitação e esti-
mulação social e mental 
e, quando residam em 
lar ou instituição de 
assistência, gozar os 
direitos e liberdades 
fundamentais, incluin-
do o respeito pela sua 

dignidade, convicções, 
necessidades, privacida-

de e decisão acerca do seu cuidado e da 
qualidade das suas vidas”. 
Realização pessoal: concerne às “oportu-
nidades com vista ao pleno desenvolvi-
mento do seu potencial e de acesso aos 
recursos educativos, culturais, espirituais 
e recreativos da sociedade”. 
Dignidade: preconiza que os idosos se-
jam “tratados de forma justa, indepen-
dentemente da idade, género, origem 
racial ou étnica, deficiência ou outra 
condição” e não sejam “explorados ou 
maltratados física ou mentalmente”. 
Estes princípios têm, naturalmente, outra 
face, que é o que os idosos devem fazer 
para os concretizar ou fazer cumprir e os 
deveres que induzem. As suas iniciativas 
e a sua participação são fundamentais e 
não apenas em questões específicas da 
sua condição, mas em todas as que se 
põem à sociedade. I 

Os direitos dos idosos  
José rogeiro 

A habitação é um direito dos  
idosos, mas que habitação? (foto 
cedida por Eduardo Gageiro) 
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Quando um “dia destes” acontece 

Dr.ª Conceição Zagalo  

Nasceu a 13 de outubro de 
1952, casada, tem duas filhas 
e uma família muito grande. 
Da base até ao topo desenvol-
veu a sua carreira na IBM 
onde, ao longo de quase qua-
tro décadas e com algumas 
experiências noutros países e 
noutros continentes, conciliou 
vida profissional, pessoal e 
familiar.  
A comunicação e a cidadania 
sempre foram o seu fascínio, 
e foi aí que residiu a sua esco-
lha na hora de encetar um 
novo ciclo de vida. Conside-
rando-se uma voluntária 
compulsiva, e tendo realizado 
diversas missões de coopera-
ção no Vietname, em Mo-
çambique e em seis ilhas do 
arquipélago de Cabo Verde, 
dedica os seus dias à gestão 
associativa, a atividades do-
centes, à consultoria em or-
ganizações do terceiro setor, 
às causas, aos temas de géne-
ro, ao empreendedorismo 
social… e aos quatro netos.  
Das diversas distinções rece-
bidas ao longo da sua vida, 
releva a que lhe foi atribuída 
pela Amnistia Internacional, 
juntamente com outras vinte 
e cinco mulheres em todo o 
mundo, pela sua especial 
dedicação às causas sociais. 
Conceição Zagalo assume-se 
como entusiasta pelas pesso-
as e pela vida. i 

Se não me queixo do peso da idade 
tão pouco me queixo de falta de expe-
riência de vida em família e na profis-
são. O tanto que já vivi faz-me enca-
rar o futuro com otimismo e ambição, 
numa busca permanente de mais e de 
melhor. Partilho aqui convosco, carís-
simos leitores, o que tenho para mim 
como receita possível para uma vida 
tanto quanto possível cheia, longa, 
oportuna e feliz. 

N ASCIDA na lezíria, bem cedo 
encetei o meu modo de vida 
multitarefa propondo-me a 

uma lista infindável de vontades a 
cumprir. Ler, estudar, brincar com os 
meus irmãos, estar com as amigas, 
visitar os meus avós, jogar com os pri-
mos aos índios e aos cowboys, saltar 
pelos campos e pela encosta, fazer 
colares de malmequeres e papoilas, ir 
de férias para a praia, ir a Lisboa ver as 
iluminações de Natal ou experimentar 
a novidade das escadas rolantes, apa-
nhar pinhas e pinhões, buscar ovos no 
quintal, fazer bolos, arrumar as gave-
tas, forrar livros com papéis todos os 
anos diferentes, preparar teatros para 
o serão… Eu sei lá... creio que das pou-
cas coisas que fui deixando para trás 
foi mesmo o entremeio em crochet 
que a Avó Júlia me ia incentivando a 
aumentar e que para sua grande dece-
ção nunca ultrapassou os 18 centíme-
tros de comprimento. Sempre que a 
minha avó me chamava para me con-
tar a história da Angélica, em jeito de 
incentivo para mais uns avanços na 
renda, invariavelmente eu respondia, 
avó, vai ver, um dia destes acontece. 
Não aconteceu, nem vai acontecer. 
Pura e simplesmente porque a oportu-
nidade resvalou. Mas o que tem, afi-
nal, o meu inacabado entremeio a ver 
com a mensagem a que me propus 
nesta edição dedicada às idades mais 
maduras? 
Vamos lá juntar as pontas. Tenho para 
mim que, ao longo da vida, a multipli-

cidade de iniciativas a que nos deita-
mos nos levam a relegar para depois o 
que a gestão do tempo e o gosto ou a 
paciência nem sempre nos deixam 
cumprir na hora. E, sobretudo quando 
nos deixamos absorver pelas respon-
sabilidades profissionais, vamos adian-
do muito do que os anos de ju-
ventude e a expetativa de vidas lon-
gas nos fazem considerar poder cum-
prir um dia mais tarde. Sem que disso 
tenhamos muita consciência vamo-                  
-nos convencendo a nós próprios de 
que um dia destes vou aqui ou ali, faço 
isto ou aquilo, falo com este ou com 
aquela, apoio quem está sozinho, par-
tilho o que sei, recebo o que em dada 
altura não me apeteceu acolher. Num 
piscar de olhos passam-se os dias, os 
anos vão-nos fintando, fogem-nos 
aqueles que descartámos e damos   
connosco a comer velozmente o tem-
po sem ter a noção da contagem de-
crescente em que nos deixámos cair. 
Lengalenga depressiva? Nada disso. 
Sobretudo se quisermos trocar as vol-
tas ao fatalismo e nos propusermos a 
preparar-nos para uma reforma de 
atitude muito antes de sermos surpre-
endidos pela idade da reforma. Até 
porque é cada vez maior o número de 
empresas que nos preparam para o 
arranque mais antecipado desta nova 
fase da vida, num evidente contraciclo 
com a tendência revelada no estudo  
levado a cabo pelas Nações Unidas so-
bre o envelhecimento populacional. 
Conclui o estudo que, em todo o mun-
do, a população com mais de 60 anos 
está a crescer mais rapidamente do 
que os grupos etários mais jovens, 
prevendo-se que duplique até 2050 e 
mais do que triplique até 2100. Global-
mente, o número de pessoas com 80 
anos ou mais deverá triplicar até 2050. 
A evolução é diferente de continente 
para continente e, se é menos expres-
sivo em África, já o Japão tem hoje 
mais de 86 mil pessoas com idade 
igual ou superior a 100 anos, cinco 

 





 

vezes mais do que havia há 20 anos 
atrás. Dá que pensar. Sobretudo 
porque tudo aponta para que o 
envelhecimento populacional te-
nha implicações em todos os seto-
res da sociedade: mercado laboral 
e financeiro; procura de bens e ser-
viços; habitação, transportes, pro-
teção social. Mesmo as estruturas 
familiares e os laços intergeracio-
nais vão seguramente alterar-se. 
Boas notícias? Sim. Mas, simultane-
amente, um claro alerta para que 
tratemos, já, da nossa vida e daqui-
lo a que chamo o nosso PIF, ou se-
ja, o Potencial Interior de Frescura/
Felicidade, antes que nos tornemos 
irremediavelmente velhos e inca-
pazes de tirar partido do tanto que 
a vida nos reserva.  
Pronto, eu sei que cada caso é um 
caso. E que sou uma mulher de sor-
te. Mas, com o saber que é de ex-
periência feito, digo-vos das razões 
que me levaram a não abrandar 
nos últimos dez anos da minha vi-
da. Os tais que tanta luminosidade 
têm aportado à minha condição de 
mulher dinâmica e apaixonada. E 
sobre como me fui preparando pa-
ra me sentir viva e útil desde o dia 
1 de abril de 2011, o primeiríssimo 
da reforma. Aprendi sobre o vasto 
rol de coisas a fazer ou sobre as 
inúmeras tarefas a cumprir. Ouvi, 
de quem andava nisto há uns anos, 
histórias dos entusiastas, dos der-
rotistas, dos defensores do lazer ou 
do descanso absoluto, dos que se 
divorciaram da família e dos inte-
resses, dos que se entregaram aos 
hobbies, ao sofá, à televisão, a 
queimar o tempo ou a deixar o ina-
diável para amanhã. Ouvi de quem 
se nos dirige na primeira pessoa do 
singular, ou seja, “se fosse eu”, “eu 
nunca, eu sempre”, dos tantos que 
nos abordam num “já que” estás 
reformada faz isto, tens os dias li-
vres faz aquilo, especializaste-te 
nisto ou naqueloutro "tens a obri-
gação de", estás desocupada bem 
podes ir aqui ou acolá, tens a sorte 
de não fazer nada, se trabalhas é 
porque queres… e por aí em diante. 

Percebi melhor do que nunca o que 
não queria para mim e que é, só e 
apenas a cada um de nós, que com-
pete definir o rumo dos dias, das 
vontades próprias, do futuro e, sim, 
do crescimento enquanto cidadãos 
exigentes e ambiciosos. E, aprendi, 
principalmente, aquilo que não 
quero de todo fazer. E o que eu 
não quero mesmo fazer é parar.  

Quero partilhar 
o conhecimento e a experiência 

que desenvolvi ao longo da 
vida, sentir-me útil ou até 

episodicamente imprescindível 

Ponto final. Quero ter a sensação 
dos dias cheios, dos fins de se-
mana, do cansaço em final do dia, 
quero escolher o tempo para mim, 
para a família, para o voluntariado, 
quero partilhar o conhecimento e a 
experiência que desenvolvi ao lon-
go da vida, sentir-me útil ou até 
episodicamente imprescindível, 
quero ir de férias, sentir necessida-
de da retoma, ser desafiada a no-
vas responsabilidades, ter a noção 
do fracasso ou do sucesso, não dei-
xar de aprender. Insisto, não parar. 
Olhar para o espelho e gostar de 
me ver feliz. De crescer até morrer. 

Chamem-me tola, mas nesta fase da 
vida apaixonam-me as oportunidades 
que me surgem pela frente. A idade 
fez-me aprender que as coisas não 
nos caem do céu aos trambolhões. É 
mesmo preciso pormo-nos a jeito e 
deixar que a sorte aconteça e nos dei-
xe contribuir com o que fomos apren-
dendo ao longo da vida. E adaptar o 
nosso capital de experiência às causas 
e coisas que nos dão gozo cumprir, 

nelas deixando orgulhosamente a 
nossa impressão digital. Fazer o que 
quero, quando quero, como quero, 
porque quero e a custo zero, que o vil 
metal sempre enviesa a genuinidade 
do nosso querer. Salário emocional, 
esse sim, olhando para trás a sentir 
que posso ter feito a diferença na vida 
de alguém, o que egoisticamente me 
deixa sentir melhor pessoa. É tudo 
bom? Não, não é tudo bom, não há 
disso na vida. Mas é o melhor que sei 
e posso e é razão para, no exercício 
das capacidades que a vida me vai 
facultando, sorrir para a vida e agrade-
cer pelo facto de ter chegado aqui 
apostada no crescimento comigo pró-
pria e com os outros. 

Não acredito que, um dia destes, 
me possa querer reformar da mi-
nha atividade de reformada. Em 
jeito de conclusão deixem-me, que-
ridos leitores, que vos lance um 
desafio. Antes que falhemos o en-
tremeio da vida, e se nos escape a 
oportunidade de concretizarmos o 
que vamos anotando na lista do 
que muito queremos um dia destes 
fazer, acreditemos que somos pes-
soas de sorte porque temos uma 
vida assente num grande capital de 
saber de experiência feito e deite-
mos a mão a objetivos que nos sa-
tisfaçam e que possam completar 
obras que ficaram na lista de “um 
dia destes acontece”. 

Versejando sobre a moral da histó-
ria,    

Um dia destes acontece 

quando menos esperamos 

e a nossa vida enobrece 

causas a que nos entregamos  i 
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C RESCI ao lado de uma fortaleza 
de determinação, clarividência e 
luz: a minha Mãe! 

Viúva cedo, com filha única pequena 
para fazer crescer, a minha Mãe traba-
lhou incansavelmente para que a nossa 
vida fosse boa, para que nada faltasse. 
Nunca estava cansada, nem aparente-
mente triste. Em todas as datas signifi-
cativas, havia sempre a roupa certa pa-
ra estrear, as comidas apropriadas, tudo 
sempre “como devia ser”. Lembro-me 
de chegar a casa vinda do liceu, e de 
tudo estar mudado: quarto onde antes 
havia sala, e vice-versa; e de as colchas, 
os abat jours, os forros das cadeiras, 

tudo estava transformado – por ela!  
com bonitos tecidos coloridos que nos 
faziam sentir bem. Esse sentimento de 
renovação com alegria, nunca esquece-
rei! Os meus sucessos escolares eram 
também os sucessos dela, mas sempre 
com os olhos em fazer melhor, em nun-
ca abrandar, sempre num padrão de 
grande exigência. 

Posso assim dizer que, apesar de ser-
mos apenas as duas, eu tive uma vida 
plena – e não me refiro apenas, nem 
sobretudo, aos aspetos materiais, mas 
sim à força, à segurança, ao sentido de 
propósito de vida, que a minha Mãe 
sempre me deu. Fui, com ela, e através 
dela, uma pessoa totalmente feliz. 

A partir da sua meia idade, a Mãe de-
senvolveu uma dor de cabeça que se 
tornou incapacitante aos poucos. No 
início acontecia a espaços – e conti-
nuávamos a nossa vida boa quando a dor abrandava – 
mas depois tornou-se crónica. Essa dor mudou a vida 
dela, mudou a nossa vida. Vieram em seguida as pe-
quenas depressões  típicas de quem tem dor crónica 
 que foram crescendo, implicando também depois 
crescentes dificuldades de mobilidade. A seguir, o co-
ração deu sinais de fragilidade, o que se tornou, com o 
tempo, fatal. 

Iniciei assim a partir desse princípio de saúde mais dé-
bil da Mãe, um combate feroz para a defender, para a 
preservar como me habituei a conhecê-la, para a man-
ter como meu reduto de vida. Fizemos então um longo 
caminho percorrendo médicos de todas as valências: 

cardiologia, neurologia, psiquiatria, 
pneumologia, urologia.  

Os médicos – e sou devedora a muitos 
pelo muito que nos ajudaram!  não 
têm por sistema, infelizmente, uma vi-
são integrada do ser humano, preocu-
pando-se sobretudo em tratar as disci-
plinas que especificamente estudaram. 
Por isso, a síntese de todas as patolo-
gias que se foram sucedendo, e dos 
seus tratamentos, fui eu fazendo, ano 
após ano, numa atenção constante, 
assegurando que nada falhava, que tu-
do se articulava de modo certo.  

Durante muitos anos, a debilidade da 
saúde da Mãe não alterou o essencial 
da sua força anímica: continuou a ter 
projetos, a fazer as coisas de que gosta-
va, a estar atenta às evoluções no mun-
do, a dar-me os seus conselhos e senti-
do de orientação. Mas, com o avançar 
dos anos, a sua dependência de mim  
foi-se tornando progressiva até ser qua-
se total.  

Eu nunca abrandei: de médico em mé-
dico, na experiência permanente de 
novos tratamentos, no evitar até ao 

limite de internamentos hospitalares  
a Mãe esteve sempre em nossa casa, 
certa de que sempre estive de que só 
assim lhe poderia assegurar a qualidade 

de vida que merecia  na busca de solu-
ções alimentares adequadas, de fisiote-
rapia que a reabilitasse, de medicamen-
tos mais eficazes, do cuidado próximo e 
carinhoso. 

Apenas no último ano da sua vida – 
morreu com noventa e três anos e quatro meses – a 
Mãe pareceu estar já a preparar-se para uma outra 
etapa do seu caminho. Não lhe apetecia falar, ficava 
horas virada para si própria, dava pouca atenção ao 
que se passava à sua volta. Sorria-me, apenas. 

Estive sempre ao seu lado. A minha luta de anos tra-
vou-se em conseguir assegurar à pessoa fundamental 
na construção do que sou, a minha Mãe, a manuten-
ção da sua dignidade mesmo nos piores momentos, a 
diminuição das dores físicas, e a perceção de que o 
amor por ela era, e sempre será, incondicional. I 

25 de abril de 2022 

A minha Mãe e eu  
Manuela da Silva  

Licenciada em Economia pela 
Universidade Técnica de Lis-
boa, 66 anos. Gestora de em-
presas em setores do Turismo, 
Indústria da Cortiça, Tecnolo-
gias de Informação, Serviços 
Partilhados, Serviços e Comer-
cialização de Energia.  

No Grupo EDP desde 2001 
em funções de administração 
de empresas em boa parte 
dos setores referidos, partici-
pou e/ou coordenou projetos 
relevantes de reestruturação 
empresarial, com destaque 
para a preparação do Grupo 
EDP para a liberalização do 
setor da energia em Portugal.  

Diretora da Escola Comercial 
da Universidade EDP de 2016 e 
2019. Colaborou em projetos 
de voluntariado e de mento-
ring nos últimos dez anos e é 
Membro do Conselho Geral da 
AESE Business School e da Co-
missão Executiva do Agrupa-
mento de Alumni desta Escola. 
É Provedora de Ética do Grupo 
EDP desde Janeiro de 2019.  
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A TÉ finais do século XIX, o 
apoio aos “desvalidos da 
sorte” era essencialmente 

efetuado pela família, quando es-
tas tinham condições para o efeito, 
e, nos casos extremos, por institui-
ções ligadas à igreja católica, basi-
camente ordens religiosas e Santa 
Casa da Misericórdia, que eram 
suportadas por dádivas e testa-
mentos de beneméritos. 

Com a implantação da República, 
desenvolveram-se, por “iniciativa 
popular”, Associações de Assistên-
cia e de Beneficência, algumas com 
base em ordens religiosas, na se-
quência da separação entre o Esta-
do e a Igreja, mas em que, com a 
instabilidade política e a alteração 
do regime, muitas acabaram por 
ter uma ação reduzida. 

Somente com a revolução de abril 
de 1974 houve condições para que 
a sociedade civil conseguisse, em 
primeiro lugar, o seu enquadramen-
to legal e, posteriormente, pudesse 
implementar, por todo o país, insti-
tuições que desenvolvem progra-
mas de apoio à família com respos-
tas sociais específicas, consoante as 
diferentes faixas etárias, e, nomea-
damente, à população sénior. 

Nesta atividade encontramos, hoje, 
instituições de génese muito dife-
renciada, das quais se salientam: 

 IPSS  Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, basica-
mente de iniciativa popular, no-
meadamente, associações de 
pais, para resolverem a falta de 
creches, e de reformados. 

 Misericórdias, em continuidade 
do trabalho anteriormente de-
senvolvido pela Igreja Católica. 

Verificou-se, entretanto, a reativa-
ção de Instituições criadas após a 
implantação da República e o surgi-
mento de outras Instituições pro-

movidas por diferentes credos reli-
giosos. 

A generalidade destas instituições 
desenvolve a sua atividade dirigida 
à população sénior suportada em 
protocolos com a Segurança Social, 
sendo os diversos tipos de respos-
tas sociais que disponibilizam idên-
ticos, consistindo em: 

Apoio domiciliário 

Resposta social que consiste na 
prestação de cuidados e serviços a 
famílias e/ou pessoas que se en-
contrem no seu domicílio, em situ-
ação de dependência física e/ou 
psíquica e que não possam assegu-
rar, temporária ou permanente-
mente, a satisfação das suas neces-
sidades básicas e/ou a realização 
das atividades instrumentais da 
vida diária, nem disponham de 
apoio familiar para o efeito. 

Centro de convívio 

Resposta social de apoio a ativida-
des sociais, recreativas e culturais, 
organizadas e dinamizadas com 
participação ativa das pessoas ido-
sas, residentes numa determinada 
comunidade. 

Centro de dia 

Resposta social que presta um con-
junto de serviços que contribuem 
para a manutenção no seu meio soci-
al e familiar, que precisem dos servi-
ços prestados pelo Centro de Dia. 

Centro de noite 

Resposta social que funciona em 
equipamento de acolhimento no-
turno, dirigido a pessoas idosas 
com autonomia que, durante o dia, 
permaneçam no seu domicílio e 
que, por vivenciarem situações de 
solidão, isolamento e insegurança, 
necessitam de acompanhamento 
durante a noite. 

Estruturas residenciais (ERPI) 

Resposta social destinada a aloja-
mento coletivo, de utilização tem-
porária ou permanente, para ido-
sos, proporcionando serviços per-
manentes e adequados à proble-
mática biopsicossocial das pessoas 
idosas. 

Por último, uma referência às re-
ceitas destas instituições do setor 
social. Estas decorrem, além dos já 
referidos protocolos com a Segu-
rança Social, das doações de asso-
ciados e amigos das associações, 
do apoio pontual das autarquias e 
da comparticipação dos utentes, de 
acordo com os seus rendimentos e 
das suas famílias. i 

Vice-Presidente da AREP 

Respostas Sociais para Seniores disponibilizadas 

por Instituições do Setor Social 

Eugénio Carvalho 
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UM POEMA QUE EU AMO…  

1. Que tem sede em 
1.1. Sedeado 
1.2. Sediado 

2. Gastar 
2.1. Despender 
2.2. Dispender 

3. Que se pode esperar 
3.1. Espetável 
3.2. Expetável 

4. Comida muito apreciada 
4.1. Cozido 
4.2. Cosido 

5. Constante 
5.1. Instável 
5.2.  Estável 

6. Casta de uva tinta 
6.1. Corropio 
6.2. Corrupio 

7.  Grama (medida de peso) 
7.1. O grama 
7.2. A grama 

 

Respostas na página 34 

Ginástica neurónica: o que está correto?    

A escolha de Rosa Maria Fernandes Domingos: 

M a n u e l  A l e g r e  

Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu a 12 de maio 

de 1936 em Águeda. 

Estudou Direito na Uni-

versidade de Coimbra, 

onde foi um ativo diri-

gente estudantil. 

Até maio de 1974 viveu 

em Paris e, mais tarde, em Argel, regressando final-

mente a Portugal dias após o 25 de Abril. Entra no Par-

tido Socialista onde, ao lado de Mário Soares, promo-

ve as grandes mobilizações populares que permitem a 

consolidação da democracia e a aprovação da Consti-

tuição de 1976, de cujo preâmbulo é redator. 

Os seus dois primeiros livros, Praça da Canção (1965) 

e O Canto e as Armas (1967) são apreendidos pela 

censura, mas passam de mão em mão em cópias clan-

destinas, manuscritas ou dactilografadas. Poemas 

seus, cantados, entre outros, por Zeca Afonso, Adriano 

Correia de Oliveira, Manuel Freire e Luís Cília, tornam- 

-se emblemáticos da luta pela liberdade. 

Pelo conjunto da sua obra recebeu vários prémios, en-

tre eles: o Prémio Camões, em 2017; o prémio Pessoa, 

em 1999; Prémio Consagração de Carreira da Socieda-

de Portuguesa de Autores, em 2016. 

É doutor "honoris causa" pela Universidade de Pádua 

e pela Universidade de Lisboa. 

Em abril de 2022 Manuel Alegre voltou a ser eleito pelo 

Parlamento para o Conselho de Estado para o mandato da 

legislatura (até 2026). i 

Mais que o teu corpo 

Mais que o teu corpo quero o teu pudor 

quero o destino e a alma e quero a estrela 

e quero o teu prazer e a tua dor 

o crepúsculo e a aurora e a caravela 

para o amor que fica além do amor. 

 A alegria e o desastre e o não sei quê 

de que fala Camões e é como água 

que dos dedos se escapa e só se vê 

quando o prazer se torna quase mágoa. 

Estar em ti como quem de si se parte 

e assim se entrega e dando não se dá 

quero perder-me em ti e quero achar-te 

como num corpo o corpo que não há. 

Do livro Português errante 

Lisboa ainda 
Poema escrito  em 20 de março de 2020 

Lisboa não tem beijos nem abraços 

não tem risos nem esplanadas 

não tem passos 

nem raparigas e rapazes de mãos dadas 

tem praças cheias de ninguém 

ainda tem sol mas não tem 

nem gaivota de Amália nem canoa 

sem restaurantes sem bares nem cinemas 

ainda é fado ainda é poemas 

fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa 

cidade aberta 

ainda é Lisboa de Pessoa alegre e triste 

e em cada rua deserta 

ainda resiste. 

 





 

 

2022, centenário do nascimento   
de três grandes vultos da cultura  
portuguesa 

José Saramago, Agustina Bessa-Luís  
e José Augusto França 

JOSÉ SARAMAGO (16 de novembro 

de 1922, Azinhaga do Ribatejo, Gole-

gã-18 de junho de 2010, Lanzarote, 

Espanha): Galardoado com o Nobel 

de Literatura de 1998, também rece-

beu, além de outros, o Prémio Camões (1995), o 

mais importante prémio literário da língua portu-

guesa. Doutor Honoris Causa (2004), pela Univer-

sidade de Coimbra, colaborou em vários jornais e 

revistas, entre eles, o Diário de Notícias, de que 

foi diretor, Diário de Lisboa, A Capital e Seara No-

va. José Saramago deu nome a uma Fundação 

que foi instalada na Casa dos Bicos, em Lisboa. O 

seu livro Memorial do Convento foi adaptado a 

ópera, sob o titulo Blimunda, e Ensaio sobre a 

Cegueira ao cinema. 

AGUSTINA BESSA-LUÍS (15 de outu-

bro de 1922, Vila Meã, Amarante-3 

de junho de 2019, Porto): Além de 

outros, foi galardoada com o Prémio 

Camões (2004) e distinguida como Douto-

ra Honoris Causa pela Faculdade de Le-

tras da Universidade do Porto (2005). Colaborou 

em várias publicações periódicas e foi diretora 

de O Primeiro de Janeiro e do Teatro Nacional D. 

Maria II e membro da Alta Autoridade para a Co-

municação Social. Vários dos seus romances fo-

ram adaptados ao cinema pelo realizador Manoel 

de Oliveira, por exemplo Fanny Owen, Vale Abra-

ão e As Terras do Risco .  

JOSÉ AUGUSTO FRANÇA (16 de no-

vembro de 1922, Tomar-18 de se-

tembro de 2021, Jarzé-Village, Fran-

ça): Historiador, sociólogo, crítico de 

arte e pintor, José Augusto França foi um nome 

maior da cultura portuguesa, sobretudo nas áreas 

da pintura e arquitetura, mas também nas da po-

esia e do cinema, que privou com os mais conhe-

cidos artistas e pensadores seus contemporâneos 

e nos deixou uma obra de referência. i 

AO CORRER DO TEMPO  

Jorge castro 

DA ESPERANÇA 

celebremos a chegada de uma aurora 

mesmo quando ela demora 

mesmo se triste 

se chora 

não há tempo que sustenha o florir da primavera 

não há mal que sempre dure 

nem bem que alguém apure 

sempre quedo 

sempre à espera… 

é um dia novo que vem – a vida que se renova 

viva a vida quem a tem 

essa vida  

sempre nova 

 

POEMÓGRAFO 

 

https://www.google.pt/search?q=Azinhaga&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SK4yM1TiBLEsKlJyzbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlYOx6rMvIzE9MQdrIwA2uWJZD0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqz4-Ahtf0AhViyoUKHf2sBt8QmxMoAXoECBYQAw
https://www.google.pt/search?q=T%C3%ADas+T%C3%ADas,+Espanha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SK4yM1TiBLHMTHMzSrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxioQcXptYrAAmdRRciwsS8zISd7AyAgD-Tau0UgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqz4-Ahtf0AhViyoUKHf2sBt8QmxMoAXoECBcQAw
https://www.google.pt/search?q=T%C3%ADas+T%C3%ADas,+Espanha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SK4yM1TiBLHMTHMzSrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxioQcXptYrAAmdRRciwsS8zISd7AyAgD-Tau0UgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqz4-Ahtf0AhViyoUKHf2sBt8QmxMoAXoECBcQAw
https://www.google.pt/search?q=Porto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME_KSstW4gAxC3LzzLXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxsgbkF5Xk72BlBADrV-0QQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivqdSujtf0AhWqCGMBHbrECWIQmxMoAXoECCAQAw
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honoris_Causa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Letras_da_Universidade_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Letras_da_Universidade_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Primeiro_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_D._Maria_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_D._Maria_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_Reguladora_para_a_Comunica%C3%A7%C3%A3o_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_Reguladora_para_a_Comunica%C3%A7%C3%A3o_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manoel_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manoel_de_Oliveira
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SE ME PERMITEM... 

A  tertúlia geronte do Ertilas, 
que fazia o favor de me 
acolher, interessava-se por 

literatura, cinematografia, política, 
futebol, fado, touros e volta e meia 
jogava poker. Também bebia umas 
coisas nos intervalos que a época 
era propênsica. 
A tertúlia juvenil, em formação (os 
brasileiros, muito lidos pelos senio-
res, diriam caçula ou mirim, insistin-
do que a língua é a mesma), dedica-
va-se aos matraquilhos e aos salsi-
frés; apreciava as configurações de 
anca, coxa, perna e pé das passan-
tes, indo, sem se coibir nos comen-
tários, até às copas dos soutiens – 
outros tempos, outros interesses. 
Discutiam ralis e corridas de motos, 
a luta livre do Coliseu e os trajes 
reduzidos das revistas antecessoras 
do Playboy (a V, por exemplo), Ah! 
Ia esquecendo, gostavam duma boa 
cena de pancadaria de preferência 
coparticipativa. 
Mas se com isto dei ideia que eram 
um bando de trogloditas em for-
mação, esqueçam! Andavam todos 
nos estudos, com pais pagantes e 
se bem que não visitassem museus 
não deixavam de ter preocupações 
culturais. Por exemplo, uma tarde 
estavam uns tantos na esplanada 
(minúscula e efémera) quando o 
Joãozinho Mataburros se levantou 
e disse: 
– Vou-me embora. Vou comprar o 
jornal. 
– DISPARATE – disse o coro. – Pede 
ao Zé Cochicho que ele traz-to. 
– Não. Aqui não têm O Primeiro de 
Janeiro. Tenho de ir ao Legionário. 
– És maluco ? Um matutino do Por-
to quando não tarda está aí o Po-
pular com notícias fresquinhas… 
– Não. O Primeiro de Janeiro é o me-
lhor, o mais sério e o mais credível 
jornal deste País. E o mais bem feito. 

Perante tais encómios fomos todos 
atrás dele: o Chico Maravilhas, o 
Sulfamidas, o Fúrias, o Farula e eu 
(que também tinha alcunha mas 
não vem ao caso). 

O Legionário não era legionário ne-
nhum. Era um fraca chicha dum es-
panhol cujos irmãos e o pai tinham 
combatido na Guerra Civil Espanho-
la nas milícias franquistas e o pejo-
rativo apodo pegou-se-lhe. Explora-
va um estanco, numa esquina da 
Ferreira Borges com a Infantaria 16, 
tipo corredor, com balcão no extre-
mo esquerdo e entrada pela extre-
mo direita. A meio, uma estreita 
porta dava para uma pequena divi-
são de nível rebaixado, tipo cave, 
onde entre outros jogos havia um 
BANDIDO MANETA de caixa croma-
da e profusamente lavrada em ara-
bescos complicados e o braço, arti-
culado como o das actuais slot ma-
chines, respondendo apenas a fichas 
metálicas, redondas e perfuradas, 
não reembolsáveis, que se compra-
vam ao balcão. Os prémios, raros, 
eram pirolitos. Principais clientes os 
soldados do Batalhão de Sapadores 
de Caminhos de Ferro, na esquina 
em frente, e os choferes da praça de 
táxis, na outra, que lá iam comer, 
além do tabaco, sandochas e bolos 
secos (sequíssimos), beber ginjinhas 
ou outros licorosos entremeados 
com bejecas. 
Na minha instrução primária co-
meu-me muito tostão nos rebuça-
dos com cromos de futebolistas 
(ou bandeiras, ou animais) que os 
intervalavam e que davam sempre, 
em troca duma caderneta comple-
tamente preenchida uma legítima 

bola de futebol eternamente pen-
durada do teto e cada ano mais 
sarapintada das lembranças do 
mosquedo. 
Quando viu avançar aqueles galfar-
ros, o legionário levantou a tampa 
do balcão e refugiou-se prudente-
mente do lado de lá. 
O Mataburros perguntou então 
delicadamente: 
– Queria O Primeiro de Janeiro, se 
faz favor (reparem, sff). 
– Não hay. Non tengo! (E o dito 
cujo diário perfeitamente visível 
entre O Século e os Notícias –
Diário e Jornal – Os Ridículos e O 
Sempre Fixe, no escaparate detrás 
do balcão. 
Perante a incongruência o Joãozi-
nho afinou e com a sua voz mais 
maviosa inquiriu: 
– E O Segundo de Janeiro? Tambien 
no, respondeu o energúmeno. 
O que tu foste fazer, desgraçado – 
salta-lhe a pandilha à vez: E o 3.º 
de Janeiro? E o 4.º? E o 5.º e… E 
ele, a cada pergunta, com voz cada 
vez mais esganiçada: Tambien no, 
tambien no, tambien. 
Depois de cada um debitar a sua 
deixa, o Mataburros esticou o pes-
coço e, num gesto muito seu, es-
fregou com as costas da mão a bar-
bela, entre a maçã de Adão e o 
queixo e disse: 
– Huuum! De Janeiros estamos 
mal. Tem O Primeiro de Fevereiro? 
Foi aí que o homem se assanhou. 
Bufou, baixou-se atrás do balcão e 
surdiu de lá com uma bruta tranca 
de ferro. Atrapalhou-se um pouco 
com a tampa do balcão de modo 
que quando chegou à porta já a 
tertúlia estava do outro lado da rua 
onde ficou a cultivar-se com os im-
propérios regougados enquanto a 
tranca ia britando as pedrinhas da 
calçada. Só quando a magalagem 
começou a acorrer é que os intelec-
tuais dispersaram rapidamente e 
nunca mais voltaram a comprar ao 
Legionário. Safa. Que mau feitio! i 

A tertúlia II 
HUGO D’ASSUMPÇÃO 

 





 

 
V Gente que conheci: unidade na diversidade 

HENRIQUE PINTO 

D ESDE tempos imemoriais 
sempre se pugnou e acei-
tou que as forças conjuga-

das juntam força à força. Não nos 
faltam mesmo as imagens bíblicas a 
demonstrarem a fraqueza dum frá-
gil fio de linho e a força imensa 
quando muitos se juntam numa 
única corda; quando milhares de 
fios de linho, como que podendo 
ser comparada à alavanca quando 
tem ponto de apoio, é puxada, re-
siste e desloca tanto mais quantos 
mais fios de linho ajuntar.  

Este comportamento não é co-

mum na nossa sociedade, porém!

… Porém e porque os bons exem-

plos devem sempre ser lembra-

dos, vou trazer aqui três colegas 

nossos que connosco trabalharam 

na Central do Carregado, os quais, 

a par da sua amizade, da sua edu-

cação, da sua competência profis-

sional e do seu comportamento 

cívico, nos deixaram um exemplo 

de como a união faz a força, ape-

sar desse conceito andar tão arre-

dio nesta sociedade que nos con-

some, afasta e individualiza. Eram 

eles: António Pereira Botão, Artur 

dos Santos e Joaquim do Coito 

Rosa. 

O Senhor Botão era um homem 

muito respeitado; técnico de segu-

rança sabedor do seu ofício; acon-

selhava, cumpria e sem alardes 

fazia cumprir o que, na sua área, 

regulamentar e legalmente estava 

estabelecido. 

O Senhor Artur era um mecânico 

competente; solidário para com 

todos os colegas de trabalho e 

amigo de aconselhar os mais no-

vos ou recém-chegados à oficina. 

Nunca esquecerei o importante 

conselho que me deu logo nos 

meus primeiros dias naquela ofici-

na: “tenha sempre a bancada lim-

pa e todas as ferramentas bem 

arrumadas. Eles dão muita impor-

tância a isso”. 

O Senhor Joaquim era a simpatia 

em pessoa; às vezes também brin-

calhão, mas nas suas tarefas de 

motorista estava sempre disponí-

vel para ajudar os camaradas a 

resolver problemas no exterior da 

central. 

Rio Maior-Carregado 

diariamente 

Mas além dos enunciados, estes 

três camaradas deixaram-nos um 

testemunho ainda maior que 

aqueles! Os Senhores Botão, Artur 

e Joaquim, tinham em comum re-

sidirem na mesma terra: Rio Mai-

or. Tinham que percorrer diária 

mente mais de 80 km entre casa-

trabalho-casa. Se o fizessem se-

gundo um conceito individualista 

muito em voga nos dias de hoje, 

todos ficariam mais fracos; os três 

ficariam a perder. 

Pelo contrário, juntaram-se, fize-

ram como nos fios de linho da 

corda, e ficaram com muito mais 

força: compraram um automóvel 

que era dos três e nele fizeram o 

seu transporte, de cá para lá, de lá 

para cá, enquanto durou a sua 

prestação de trabalhadores da 

Central do Carregado. 

Aqueles três homens, sabemo-lo, 

eram mesmo diferentes, mas não 

tanto que não soubessem que a 

unidade é uma conquista diária de 

cada um de nós e não um estado 

de qualidade única a que se con-

vencionou chamar unicidade. i 

FACTOS E PESSOAS DO SETOR ENERGÉTICO 

 

MAAT—Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia 
Programas para seniores 

 Maturidades – Arte à hora do chá 
Conversa | Visita 
Presencial e online 
2.ª TEMPORADA: maio a julho 
3.ª TEMPORADA: setembro a novembro 

 Curso de história da arte contemporânea 
Presencial 
Sábados das 11:00 às 13:00: 7, 14, 21 e 28 de maio 

 Fluir – Poesia 
Performances 
Presencial 
18:30: 20 de março; 15 de maio; 26 de junho; 6 de novembro 

 Marcar o lugar – Alzheimer 
Workshops 
Presencial 
Sextas-feiras das 11:00 às 12:30 | 22 e 29 de abril; 13, 20 e 27 de maio 

210 028 130 | 210 028 102 |maat@edp.pt | www.maat.pt 
Av. Brasília, Belém 1300-598 Lisboa 
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Quem, como eu, teve uma longa 
e diversificada carreira profissio-
nal, guarda na memória, enquan-
to ela funcionar, recordações de 
momentos que, por uma razão ou 
outra, ficaram nela gravados. 
Vou-me referir a um deles, passa-
do em Cuba. 

E M abril de 1999 tive a opor-

tunidade de me deslocar ao 

México e a Cuba, integrado, 

em representação da EDP, numa 

missão chefiada pelo então Minis-

tro da Economia, o Dr. Joaquim 

Pina Moura. Nela seguiam o Secre-

tário de Estado do Comércio e re-

presentantes de várias empresas. 

Tratava-se duma missão com o 

objetivo de estabelecer contactos 

com empresas locais, com vista a 

eventuais desenvolvimentos de 

negócios. Lembro-me de dois em-

presários que seguiam na missão: 

o Américo Amorim, que tinha in-

vestimentos turísticos em Cuba, e 

uma relação pessoal com Fidel de 

Castro, e o Eng.º Mário Lino, futuro 

Ministro das Obras Públicas, Trans-

portes e Comunicações, e que se-

guia em representação do IPE. 

Não é objetivo desta pequena 

crónica relatar os contactos esta-

belecidos com as empresas de 

eletricidade, mas apenas contar 

um acontecimento ocorrido na 

véspera do regresso a Lisboa. 

A dado momento, surgiu a infor-

mação de que Fidel de Castro nos 

poderia receber, mas não se sabia 

quando, nem onde. O que era 

certo é que partiríamos na manhã 

seguinte para Lisboa. Até que, já 

ao fim da tarde, veio a notícia de 

que estávamos convidados para 

um jantar. E lá fomos para um 

edifício, penso que governamen-

tal, mas não me lembro como era 

e onde se situava. 

Foi um jantar volante, muito bem 

servido, e o Comandante recebeu- 

-nos com o seu habitual farda-

mento de combate. Ainda aparen-

tava um perfeito vigor físico, e foi 

muito simpático, andando entre 

nós, e tendo sempre uma palavra 

amável à medida que o Ministro 

nos ia apresentando. De salientar 

a maneira informal e descontraída 

que sempre manifestou. 

A certa altura, já perto da meia-           

-noite, conduziu um pequeno gru-

po, constituído pelo Ministro, o 

Secretário de Estado, o Embaixador 

de Portugal em Cuba e o Américo 

Amorim para uma outra divisão, e 

lá ficaram. Pouco depois, saímos e 

fomos dormir para o hotel. 

No dia seguinte, no aeroporto, o 

Ministro aparentava um ar cansa-

do, como se não tivesse dormido. E 

proferiu um lamento: “Estivemos a 

ouvi-lo até às cinco da manhã…” 

Alguns anos mais tarde encontrei 

numa livraria, por acaso, um livro 

de memórias do Embaixador, o 

Dr. Alfredo Duarte Costa, Encon-

tros que a memória guarda, que 

nos tinha recebido muito bem. A 

certa altura, referia-se ao nosso 

jantar e dizia que o Presidente 

tinha ficado preocupado, com me-

do que nós tivéssemos tomado 

por desconsideração o facto de 

ele nos ter deixado, quando se 

retirou com o grupo restrito. i  

Um jantar em Cuba 
Luís Lucena Ferreira 

Ao centro, de frente,  o lendário Presidente de Cuba, Fidel de Castro, à esquerda,  
de perfil, o Eng.º Lucena Ferreira  
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O  colega Albino Marques, 
Diretor do Sistema Elétrico 
da REN, está de parabéns. 

Na sua qualidade de Coordenador 
para a Região da Europa Continen-
tal do Comité de Operações da    
ENTSO-E (Associação Europeia das 
Empresas de Transporte de Eletrici-
dade), em 16 de março de 2022 foi 
dado acordo à interligação experi-
mental do sistema ucraniano e 
moldavo. 
Mais uma vez as interligações servi-
ram de instrumento de cooperação 
e de coordenação entre países, an-
tecipando decisões políticas mais 
profundas. Foi assim no final da 2.ª 
Guerra Mundial, em que os ameri-
canos fomentaram a criação, em 
1951, da UCPTE – União para a Co-
ordenação da Produção e Transpor-
te de Eletricidade (integrada na EN-
TSO-E), pois é sempre mais fácil pôr 
engenheiros a resolver problemas 
de interesse mútuo entre países 
desavindos. O mesmo se verificou 
no fim da guerra na ex-Jugoslávia, 
em que a pulverização em vários 
estados fez aparecer interligações 
onde antes existiam linhas de trans-
porte do sistema comum. Outro 
exemplo foi o início do alargamento 
ao leste europeu com a unificação 
alemã de 1989 (interligação comple-
ta do sistema leste alemão em 
1995), a qual antecipou a integração 
na UE dos quatro países: República 
Checa, Hungria, Polónia e República 
Eslovaca. Estes organizaram-se em 
1992 (CENTREL) para desenvolve-
rem esforços para a interligação 
com o Ocidente, o que foi iniciado 
em 1995 (adesão à UE em 2004). A 
Bulgária e Roménia interligaram-se 
em 2002, cinco anos em avanço à 
adesão à UE e outros se seguiram. 
Este sistema interligado ultrapassou 
o território europeu com a primeira 
interligação Espanha-Marrocos em 
1997 e entre Grécia e Bulgária-             

-Turquia em 2010. 
Não se julgue que Portugal 
e Espanha foram fundado-
res da UCPTE, pois apenas 
deixaram a qualidade de 
observadores (efeito das 
ditaduras peninsulares) e 
foram admitidos membros 
em 1987, conjuntamente 
com a Grécia e a ex-                  
-Jugoslávia. Portugal ficou 
sincronamente interligado 
com Espanha em 1961 e 
esta com França em 1964. 
As vantagens resultantes 
começam na melhoria da 
segurança, por apoio mú-
tuo, e de regulação do equilíbrio de 
produção-consumo (traduzido pela 
frequência, na Europa: 50 hertz ou 
ciclos por segundo), com poupança 
em reservas operacionais necessá-
rias mobilizar. Conta-se que, quan-
do Portugal se interligou com Espa-
nha, um Operador da Central do 
Castelo de Bode, ao ver a frequên-
cia tão estável e não sabendo que 
já estávamos interligados, telefo-
nou ao Despacho Nacional a repor-
tar que o aparelho de medida da 
frequência estava avariado! Claro 
que muito cedo também se prati-
caram trocas comerciais, agora 
muito aumentadas graças ao aco-
plamento entre os mercados à vis-
ta de eletricidade. 
É antigo o empenho da Ucrânia se 
interligar com o Ocidente, após a 
queda da União Soviética. Em 1997 
fui a uma reunião em Kiev. A Ucrâ-
nia alegava ter um contrato de ex-
portação para a Hungria, que esta-
va impedida de cumprir devido ao 
corte das interligações com a Ucrâ-
nia pelos países da CENTREL. Du-
rante a minha presidência da   
UCPTE (1998/99) foram aprofunda-
dos os estudos técnicos e foi possí-
vel acordar a criação e ligação de 
um bolsa separada em 2000 (“ilha” 

de Burshtyn). Por outro lado, con-
tactos com a Rússia e países satéli-
tes, para avaliação da oportunida-
de de interligação elétrica entre o 
sistema ocidental e o UPS/IPS/ Uni-
fied Power System of Russia/
Integrated Power System, inicia-
ram-se nos anos 90, via EURELEC-
TRIC (associação das empresas do 
setor), mas o sonho de um sistema 
interligado de Lisboa até Vladivos-
tok nunca progrediu muito. Agora 
com a guerra na Ucrânia ainda me-
nos e note-se que a Ucrânia sepa-
rou-se totalmente do UPS/IPS ho-
ras antes da invasão para iniciar os 
ensaios previsto de funcionamento 
em rede isolada, comprovativos da 
sua capacidade autónoma de regu-
lação do equilíbrio produção-                  
-consumo, na sequência dos estu-
dos técnicos para tal iniciados em 
2017 com a ENTSO-E! 
Países membros da ENTSO-E e regi-
ões síncronas, sendo a maior a da 
Europa Continental (todas as regi-
ões estão interligadas em corrente 
contínua, incluindo os países Bálti-
cos com a Suécia e Finlândia e a 
partir de 2021 sincronamente com 
o bloco Continental, via ligação 
Lituânia-Polónia). i 

Interligação elétrica com o Ocidente da Ucrânia e Moldávia 
José Allen Lima 
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Caro Associado da AREP, 

Queremos ir ao  

encontro dos seus interesses 

e preferências.  

As suas sugestões sobre  

temas a abordar ou secções  

a criar no informarep serão 

sempre bem vindas e tidas 

em conta. 

António Manuel  
Maldonado Gonelha 

Faleceu no 
dia 13 de 
abril, aos 86 
anos, o nosso  
Associado 
António Ma-
nuel Maldo-
nado Gonelha.  

Antigo deputado à Assembleia 
da República, pelo círculo de 
Setúbal, foi posteriormente 
adjunto do ministro dos Trans-
portes e Comunicações e do 
ministro da Indústria, subsecre-
tário de Estado do Trabalho (VI 
Governo Provisório), secretário 
de Estado do Trabalho (I Gover-
no Constitucional) e ministro do 
Trabalho e da Saúde (I, II e IX 
Governos Constitucionais).  

Para além destes cargos políti-
cos, foi Assessor do Conselho 
de Administração da EDP, Vice- 
-Presidente da Companhia de 
Seguros Lusitânia e Administra-
dor do Montepio Geral. Desta-
cou-se ainda no domínio do 
sindicalismo, tendo sido um dos 
obreiros fundadores da UGT. 
Foi Presidente do Sindicato dos 
Eletricistas e membro da Estru-
tura Representativa dos Traba-
lhadores da CPE e da EDP. 
À família enlutada expressa a 
AREP os seus pêsames. i 

C ONHECI o Maldonado Gone-
lha há bastante tempo, na 
segunda metade dos anos 50 

do século passado. Estava eu, jo-
vem engenheiro, há poucos anos na 
subestação do Zêzere da CNE, no 
Castelo de Bode, quando o recebi, 
também um jovem ajudante de ele-
tricista, vindo da subestação de Se-
túbal, onde estava colocado, para 
substituir um colega do Zêzere que 
ia de férias. 

Lembro-me dum rapaz magro, sem-
pre muito delicado, já na altura 
considerado um profissional com-
petente pelo meu colega de Setú-
bal, o eng.º Henrique Cabeçadas. 
Soube também que perdera o pai 
ainda criança, tendo feito o curso 
de eletricista na Casa Pia. 

Pouco tempo depois, teve oportuni-
dade para confirmar a sua elevada 
capacidade intelectual, quando foi 
lançado, nas subestações da CNE, o 
Curso de Aperfeiçoamento para Ele-
tricistas, uma iniciativa do eng.º Lí-
bano Monteiro, por mim relatada 
em crónica publicada em tempos 
nesta revista. O curso era de inscri-
ção voluntária, e cada lição era 
acompanhada de um conjunto de 
exercícios (o primeiro módulo trata-
va da Aritmética), que eram entre-
gues logo que cada um os concluía. 
Desde início, o Maldonado Gonelha 
era dos mais rápidos a entregar o 
seu trabalho, assumindo uma posi-
ção que nunca mais perdeu. 

O eng.º Cabeçadas afirmou várias 
vezes que tinha mais confiança com 
ele na sala de comando, embora 
tivesse a categoria de ajudante, do 
que com alguns eletricistas com 
mais experiência. Desde cedo tam-
bém revelou capacidade de lideran-
ça e de defesa das condições de 
trabalho e foi relevante a sua parti-
cipação, mais tarde, no movimento 
sindical. 

Já depois de ter sido constituída a 
CPE, por fusão das empresas da Re-
de Primária, foi criado um Conselho 
de Pessoal, penso que iniciativa iné-
dita no meio empresarial português. 
Nele participava o Presidente do 
Conselho de Administração, eng.º 
Ivo Gonçalves, e o seu Secretário, 
eng.º Simões dos Reis, e represen-
tantes dos trabalhadores, eleitos 
nos vários setores da empresa. Um 
dos eleitos foi o Maldonado Gone-
lha, que estabeleceu uma boa rela-
ção com o eng.º Ivo Gonçalves, mui-
to útil para a situação que a empre-
sa iria atravessar no período que se 
seguiu ao 25 de Abril. O Conselho 
tinha um carácter consultivo e foi 
incluído nos Estatutos da Empresa. 

Estive presente no plenário que se 
realizou em Sacavém, logo após o 
25 de Abril, onde foi eleito um gru-
po, que incluía o Maldonado Gone-
lha, e que estabeleceu, com a ajuda 
do representante do MFA, as condi-
ções para que a atividade da em-
presa continuasse sem perturba-
ções, nomeadamente com a manu-
tenção na sua gestão do eng.º Ivo 
Gonçalves e do Administrador Fi-
nanceiro, dr. Oliveira Campos. 

É altura de esclarecer como decor-
reu o meu relacionamento com o 
Maldonado Gonelha, durante estes 
anos. Nunca trabalhei diretamente 
com ele, mas mantivemos sempre o 
que posso classificar como uma re-
lação de proximidade. Encontráva-
mo-nos com frequência, e posso 
dizer que havia entre nós uma certa 
amizade, embora nunca tivéssemos 
mantido uma grande intimidade. 

Da Exploração da Rede passou para 
a área do pessoal, não sei se ainda 
na CPE, e lembro-me que me veio 
entregar um cartão de visita como 
Subdiretor, porque fazia questão 
que eu fosse das primeiras pessoas 
a recebê-lo. 

António Manuel Maldonado Gonelha  

O meu testemunho 
Luís Filipe Lucena Ferreira 





 

 

Entrega da Declaração do IRS relativa  a 2021 termina 
em  30 de junho  

Consigne 0,5% à AREP 

R ecordamo-lo que termina em 30 de junho de 2022 o prazo para 
entrega da declaração anual de rendimentos. Esta deverá ser 

feita online, na página do Portal das Finanças. 

Como em anos anteriores ficaremos muito gratos se indicar, na sua 
Declaração, a consignação de 0,5% do seu IRS à AREP. 

NIPC da AREP 501 693 238  

A consignação não tem qualquer custo para si e é um contributo mui-
to importante para ajudar a AREP na sua ação de Apoio Social. 

Logo a seguir, veio a sua participa-
ção mais destacada, na política, 
como Secretário de Estado e Minis-
tro do Trabalho, e Ministro da Saú-
de. Durante este período não man-
tivemos os contactos habituais, 
porque evitei importuná-lo, ciente 
de que teria mais que fazer. 

Com o fim da atividade política, veio 
a fase em que passou pela gestão 
de algumas empresas, tendo tido, 
mais uma vez, ocasião para de-
monstrar a sua capacidade e a fácil 
adaptação a atividades diferentes 
das até aí desempenhadas. Durante 
este período, para além de alguns 
almoços, lembro-me de o ter visita-
do no Montepio Geral, quando era 
um dos seus administradores, para 
me ajudar a resolver um problema 
de natureza pessoal, o  que fez com 
a eficiência de sempre. 

Quando desempenhava funções na 
Caixa Geral de Depósitos tive, a seu 
convite, um agradável almoço no 
restaurante que funcionava nas 
instalações da Caixa. 

Para terminar a referência a esta 
fase da sua atividade profissional e 
da passagem pela política, devo di-
zer que não tenho ideia de ter algu-
ma vez detetado apreciações negati-
vas sobre o seu desempenho. 

Mais recentemente, ambos já refor-
mados, soube, por termos falado ao 
telefone, que estava com proble-
mas de saúde complicados, que 
incluíram um internamento hospita-
lar. Depois, e a solicitação do eng.º 
Pita de Abreu, que estava a recolher 
elementos sobre o passado da EDP, 
convidei-o para almoçarmos os três. 
E assim fizemos, num encontro 
agradável, num restaurante na Pa-
rede, terra onde vivia. 

Pouco tempo depois convidei-o 
para almoçar comigo no mesmo 
restaurante, e aí verifiquei que a 
sua saúde tinha piorado. Pensei 
várias vezes em lhe telefonar, mas 
o tempo foi passando e não o fiz.  
Não o voltei a ver. i 

Lisboa, 18 de abril  de 2022 

O contributo do setor elétrico para  
o desenvolvimento do país 
1. A importância do setor na criação de 

emprego e no nível de investimento do país 
Júlia Boucinha 

O  setor elétrico tem dado 
um contributo fundamen-
tal para o desenvolvimen-

to económico-social, nomeada-
mente através dos elevados níveis 
de investimento necessários à 
construção das grandes centrais 
elétricas, e alargamento das redes 
de transporte e distribuição, que 
permitiram fazer chegar a eletrici-
dade a todo o país.  

A construção das grandes barra-
gens teve grandes impactos, quer 
no desenvolvimento da engenha-
ria civil, quer na atividade da cons-
trução, com efeitos muito signifi-
cativos na criação de emprego em 
regiões menos desenvolvidas, em 
que as referidas barragens foram 
sendo implantadas.  

Para além dos efeitos no setor da 
construção civil, os investimentos 
do setor elétrico, desde a constru-
ção de centrais ao alargamento 
das redes, têm também grande 
impacto no desenvolvimento das 
atividades ligadas a máquinas e 
equipamento, com grande impul-
so no volume de negócios das re-

feridas atividades e na criação de 
postos de trabalho. A este propó-
sito, é interessante referir o papel 
da EDP no desenvolvimento da 
indústria nacional de fabricação de 
cabos elétricos e de contadores, 
nomeadamente através de acor-
dos de fornecimento programado, 
de acordo com os quais era feito 
um planeamento conjunto (entre 
a EDP e os fornecedores) das ne-
cessidades futuras, para que os 
fornecedores pudessem planear a 
produção, reduzindo assim a in-
certeza no volume de vendas, o 
que permitia o aumento do em-
prego e do investimento também 
nessas atividades.  I 

Na próxima edição: 2. O papel da EDP 
no financiamento da economia portu-
guesa 
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Q UEM visita o Rio de Janei-

ro fica a saber o nome de 

uma das suas mais impor-

tantes artérias urbanas – a Avenida 

Barão do Rio Branco –. Menos sa-

berão que tal barão se chamava 

José Maria da Silva Paranhos, jus-

tamente por seu pai ser natural da 

freguesia do Porto de que tomou o 

nome. O Barão do Rio Branco 

(1845-1912) foi um dos mais im-

portantes diplomatas da história 

do Brasil e internacionalmente re-

conhecido. Haverá poucas perso-

nalidades a quem o Brasil tenha 

ficado a dever tanto. Primeiro co-

mo ministro plenipotenciário, no-

meado como árbitro de complexos 

contenciosos fronteiriços que fo-

ram cometidos à arbitragem inter-

nacional. Depois, a partir de 1902, 

como responsável pelo Itamaraty, 

onde deixou uma marca perene na 

diplomacia brasileira.  

Recorde-se que, na segunda me-

tade do século XIX, a força das 

armas se impunha. A invasão ter-

ritorial precedia a diplomacia e os 

tratados de paz apenas reitera-

vam a aceitação deste padrão de 

comportamento. Foi o caso do 

belicismo prussiano de Bismarck 

que foi alargando territórios que 

acabaram por integrar a Alema-

nha unificada, subtraindo-os ao 

Império Austríaco, à França e à 

Dinamarca.  

Na passagem do século, o Brasil 

confrontava-se com inúmeras dis-

putas fronteiriças e o recurso à 

guerra também se colocou, mas a 

via diplomática acabou por preva-

lecer. Rio Branco foi escolhido pa-

ra defender estes sucessivos inte-

resses do Brasil. Em Washington 

(1895), para acompanhar a ques-

tão fronteiriça das Missões com a 

Argentina, levada à arbitragem do 

presidente norte-americano Gro-

ver Cleveland, que conferiu a so-

berania brasileira a um território 

de 30 622 km2. Foi a sua primeira 

grande vitória diplomática. Junto 

do presidente Walter Hauser da 

Suíça (1898-1900), para defender 

os direitos do Brasil na questão de 

Amapá (Guiana), em disputa com 

o governo francês. Esta arbitragem 

teve como desfecho, após dois 

séculos de difícil contencioso, o 

pleno reconhecimento dos direitos 

brasileiros sobre um território de 

260 000 km2. Com a Bolívia, na 

questão do Acre, que fora territó-

rio boliviano, que se declarara in-

dependente e que, pelo Tratado 

de Petrópolis (1903), se incorpo-

rou no Brasil mais 191 000 km2. 

Assinou o tratado de limites com o 

Perú (1909), pelo qual se acrescen-

taram mais 403 000 km2 ao terri-

tório brasileiro.  

Enfim, recorrendo ao estudo siste-

mático e aprofundado da história 

e da geografia do Brasil, que culti-

vava com mestria, fundamentou 

com êxito as pretensões brasilei-

ras. Conseguiu vencimento em 

todos os contenciosos em que se 

envolveu, recusou o fácil abuso da 

força, de que o Brasil também dis-

punha, e acrescentou ao território 

brasileiro 900 000 km2, cerca de 

dez vezes a área de Portugal. 

Serve esta história para a confron-

tarmos com a atual disputa das 

regiões orientais da Ucrânia. A 

situação da Ucrânia tem antece-

dentes históricos que vêm do 

tempo das repúblicas soviéticas e 

envolve diferenças culturais pro-

fundas. Mas, hoje, também põe 

em confronto conceções distintas 

de organização política, entre as 

novas formas do nacionalismo 

autocrático russo e os modelos 

ocidentais de democracia liberal. 

O que está em causa não é só a 

estabilidade, é a forma de exercer 

a soberania no futuro. A opção 

pela paz recomenda que se privi-

legie a negociação e não se per-

cam todos os ensinamentos da 

história, de que Rio Branco foi um 

caso exemplar. i 

19 de fevereiro de 2022 

 Engenheiro Civil, Ministro da Econo-
mia no XIV Governo Constitucional e 
Presidente do pólo português do 
Operador do Mercado Ibérico de 
Energia (OMIP). 

Nota de redação: o VIVADOURO é um  
periódico do Grupo Vivacidade. Cobre 
a Comunidade Intermunicipal do 
Douro e abrange os distritos de Bra-
gança, Guarda, Vila Real e Viseu.    

 

VIVADOURO  

Rio Branco – Lições diplomáticas para a Ucrânia 
luís braga da cruz*  

A opção pela paz 
recomenda que se 

privilegie a negociação  
e não se percam todos  

os ensinamentos da 
história 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/XIV_Governo_Constitucional_de_Portugal




 

 

N O final da II Grande Guerra, em Portugal ape-
nas existia tracção eléctrica (1 500 V, corrente 
contínua), desde 15 de Agosto de 1926, entre 

o Cais do Sodré e Cascais, na Linha de Cascais, explora-
da pela Sociedade Estoril. 

No seguimento da Lei de Electrificação Nacional de 1944, 
foi decidido que a electrificação da Rede Ferroviária Naci-
onal seria em corrente alternada monofásica (tensão de 
25 kV, à frequência industrial europeia 50 Hz). 

No primeiro trimestre de 1957 entraram em serviço os 
cabos subterrâneos a 30 kV Sacavém-Santa Iria 1 e 2, 
permitindo a entrada em exploração da subestação de 
tracção (30/25 kV) da CP em Santa Iria, ao quilómetro 
8 da Linha do Norte, dotada com dois transformadores 
de potência com ligação Scott. 

Em 28 de Abril de 1957, um século e meio ano após a 
inauguração do Caminho de Ferro em Portugal (Troço 
Santa Apolónia-Carregado), procedeu-se à inaugura-
ção e subsequente abertura à exploração da tracção 
eléctrica (25 kV, 50 Hz) entre Lisboa (Rossio) e Sintra, 
na Linha de Sintra, entre Alcântara-Terra e Braço de 
Prata, na Linha da Cintura de Lisboa, na Concordância 
de Sete Rios e de Xabregas, e entre Lisboa (Santa Apo-
lónia) e o Carregado, na Linha do Norte. 

Em 15 de Outubro de 1957 procedeu-se à abertura à 
exploração da tracção eléctrica (25 kV, 50 Hz) entre o 
Carregado e Setil e em 23 de Janeiro de 1958 entre 
Setil e Santarém, na Linha do Norte. 

Em 11 de Junho de 1958 entraram em serviço as linhas 
da CNE a 60 kV Zêzere-Entroncamento 1 e 2, permitin-
do a entrada em exploração da subestação de tracção 
(60/25 kV) da CP no Entroncamento, ao quilómetro 
104 da Linha do Norte, dotada com dois transforma-
dores de potência com ligação Scott, e a subsequente 
abertura à exploração da tracção eléctrica entre San-
tarém e Entroncamento, em 30 de Junho de 1958, e 
entre o Entroncamento e Pombal, em 10 de Outubro 
de 1958, na Linha do Norte. 

Para a exploração destes troços electrificados a CP 
adquiriu 25 UTE (Unidades Triplas Eléctricas) fabrica-
das em 1956 na Sorefame, sob licença Budd e com 
equipamento do Groupement 50 Hz (UTE 2001 a 
2025), tendo em 1956 importado 15 locomotivas 
eléctricas, fabricadas em França pelo Groupement 
50Hz (Locomotivas 2501 a 2515). 

Em 10 de Outubro de  1963 entraram em serviço as 
linhas da CNE a 60 kV Pereiros-Alfarelos 1 e 2, permi-

tindo a entrada em exploração da subestação de trac-
ção (60/25 kV) da CP em Alfarelos, ao quilómetro 200 
da Linha do Norte, dotada com dois transformadores 
de potência com ligação Scott, e a subsequente aber-
tura à exploração, em 17 de Outubro de 1963, da trac-
ção eléctrica entre Pombal e Coimbra-B e entre Coim-
bra-B e Coimbra-Cidade, na linha da Lousã. 

Em 20 de Março de 1964 abriu à exploração a 2.ª via 
do troço entre Caxarias e Albergaria dos Doze, com 
tracção eléctrica, na Linha do Norte, bem como a ex-
ploração da tracção eléctrica entre Coimbra-B e Pam-
pilhosa na Linha do Norte.  

Os comboios de longo curso, agora traccionados até à 
Pampilhosa pelas novas locomotivas 2501 a 2515, ain-
da rebocavam carruagens Budd de 1940 e Schindler de 
1949. I 

Escrito segundo o antigo Acordo Ortográfico. 

A electrificação da Rede Ferroviária Nacional 
(1.ª parte: 1957-1964) 

oscar ribeiro  

UTE – Unidade Tripla Eléctrica 2001, Entroncamento 2001, 
construída pela SOREFAME em 1956  e demolida em 2017 

Locomotiva Eléctrica 2502, Campolide 1957, construída 
pelo Groupement 50Hz em 1956  e demolida em 2012 
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Um documento histórico 

1.º bilhete de identidade emitido  
em Portugal 

A O lado, um dos 
primeiros bilhetes 

de identidade emitidos 
em Portugal, no caso o 
do primeiro Presidente 
da República eleito, Dr. 
Manuel de Arriaga. 
Inicialmente, o docu-
mento tinha três pági-
nas, inseria duas fotos 
uma de frente, outra 
de perfil, e incluía a 
morada do seu deten-
tor, a data de nasci-
mento, a altura, a cor 
da pele, do cabelo e 
da barba (se a usasse), 
impressão digital, si-
nais particulares e 
assinatura do identifi-
cado.   

O BI seria depois simplificado e reduzido a cartão e 
só a partir de 1919 passou a servir como prova de 
identidade dos cidadãos.  i 

 

M I S C E L Â N I A 

Atenção consumidores! 

Publicado em 1 de janeiro, o Decreto-lei n.º 
84/2021 veio reforçar os direitos dos consumidores 
na compra de bens móveis, imóveis e de conteúdos 
e serviços digitais. A nova legislação transpõe, para a 
lei nacional, as Diretivas UE 2019/771 sobre contra-
tos de compra e venda de bens e a 2019/770 relativa 
a contratos de fornecimento de conteúdos e serviços 
digitais. 

Salienta-se na nova legislação o aumento  do prazo de 
garantia dos bens móveis de dois para três anos. Além 
disso, nos primeiros dois anos da garantia, o consumidor 
não tem de comprovar que o defeito existia aquando da 
entrega do bem. Outro dos aspetos contemplados 
refere-se, na compra de imóveis, aos elementos 
construtivos estruturais (telhado, paredes, tetos, 
canalizações, instalação elétrica e pavimento) que 
passam a ter uma garantia de dez anos. 

E, como sem fiscalização as leis podem ser incumpridas, 
nos bens móveis e digitais, a fiscalização compete à 
ASAE e, no caso dos bens imóveis, ao Instituto dos Mer-
cados Públicos, do Imobiliário e da Construção. i 

Comemorações do 48.º 
aniversário do 25 de Abril 

O  25 de Abril de 1974 é uma data maior da His-
tória de Portugal, que muitos de nós vivemos, 

cada qual à sua maneira e mais ou menos intensa-
mente, a cada ano comemorada das mais diversas 
formas, quer por iniciativa oficial, quer popular. 
Este ano, as comemorações oficias assumiram uma 
dupla faceta. Por um lado, a par das iniciativas es-
pontâneas um pouco por todo o país, tiveram lugar 
as habituais comemorações com a participação dos 
órgãos de soberania, por outro,  as mesmas foram 
apresentadas como o arranque das comemorações 
do 50.º aniversário. Segundo foi anunciado, iniciadas 
em 2022, as comemorações do meio centenário do 
25 de Abril prolongar-se-ão até 2026 com diversas 
iniciativas a divulgar. i 

Centenas de pessoas assistiram, a 3 de abril, no Jar-
dim da Torre de Belém, à comemoração do Centená-
rio da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul por 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral, organizada pela 
Marinha e pela Força Aérea. Na ocasião, o Presidente 
da República, descerrou uma placa relativa ao cente-
nário, que incluiu um desfile das forças em parada e a 
passagem de 16 aeronaves, 60 embarcações e seis 
navios (entre elas a caravela Vera Cruz, na imagem). 
A travessia Lisboa-Rio de Janeiro, numa distância de 
cerca de 7 300 km, teve uma duração de 62 horas e 
26 minutos e decorreu entre 30 de março e 17 de 
junho de 1922. Feita num hidroavião monomotor, 
fez escala nas Canárias, Cabo Verde e, já no Brasil, 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de 
Noronha, Salvador, Porto Seguro e Vitória. i 

Centenário da Primeira Travessia  
Aérea do Atlântico Sul comemorado  
no Jardim da Torre de Belém 

 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/84/2021/10/18/p/dre
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0771
https://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/exposicoes_web/exposicoes_online/Paginas/centenario-travessia-aerea-atlantico-sul.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidroavi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Can%C3%A1rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago_de_S%C3%A3o_Pedro_e_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Seguro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)




 

 

Portugal: em 299 concelhos há mais  
mulheres que homens 

S EGUNDO dados provisórios dos Censos 2021 do 
INE, dos 10 345 mil residentes em Portugal Con-

tinental, 4 milhões e 921 mil são homens e 5 milhões 
e 424 mil mulheres, o que significa um rácio de 91 
homens por cada 100 mulheres.  

Se em 299 concelhos o sexo feminino é predominan-
te em oito deles predomina o sexo masculino. São 
eles Odemira (124 homens por 100 mulheres,) Corvo 
(115), Lajes das Flores (108), Grândola (103) e Mou-
rão (102), Ferreira do Alentejo, Vila Franca do Campo 
e Monchique (todos com 101). Santa Cruz das Flores 
é o único concelho onde o número de homens e de 
mulheres é o mesmo. i 

Felicidade Mundial  

Portugal em 56.º lugar 

A  Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU divulgou o Relatório da Felicidade Mundial 

em 2022, cujas três vertentes assentam nas doações 
para caridade, na ajuda a estranhos e transeuntes e no 
trabalho voluntário e que se baseia em entrevistas a 
cerca de mil residentes em cada país. Pelo quinto ano 
consecutivo, a Finlândia foi considerada o país mais feliz 
do mundo, ficando Portugal, onde a generosidade e a 
perceção da corrupção foram os fatores com menor 
pontuação, no 56.º lugar. À frente de Portugal, estão 
países como o Japão (54.º), o México (46.º), o Brasil 
(38.º) e a Espanha (29.º) e, nos últimos lugares, o Ruan-
da, o Zimbabué, o Líbano e o Afeganistão. i 

Pensões e reformas:  
alguns números em 2022 

Aumento das pensões  

 1% (mínimo de 2,75 EUR) para as pensões de valor 
igual ou inferior a 886 EUR. 

 0,49% (mínimo de 8,86 EUR) para as pensões de 
valor superior a 886,40 EUR e igual ou inferior a           
2 659,20 EUR. 

 0,24% (mínimo de 13,03 EUR) para as pensões de 
valor superior a 2 659,20 EUR. 

Idade da reforma: passou a ser de 66 anos e sete me-
ses. Descerá, em 2023, três meses, devido à diminuição 

da esperança média de vida 
decorrente da covid-19. 
Redução do corte nas refor-
mas antecipadas: o fator de 
sustentabilidade baixa para  
14,06%, mas as reformas ante-
cipadas continuam sujeitas a 
um corte de 0,5% por cada 
mês de antecipação face à ida-
de legal ou pessoal de reforma. 
Indexante de Apoios Sociais: 
o seu valor foi fixado em 
443,20 EUR (em 2021, o IAS 
era de 438,81 euros).  

Fator de Sustentabilidade: apli-
cável às reformas antecipadas, 
tem como objetivo garantir a 
sustentabilidade da Segurança 
Social e assegurar o pagamento 
das reformas atuais e futuras e 
outras prestações sociais. 

Idade pessoal de reforma: é, para 
quem tem 40 ou mais anos de des-
contos, a idade a partir da qual pode 
reformar-se sem penalização.   

Indexante dos Apoios Sociais 
(IAS): referente para cálculo, 
determinação e atualização de 
diversos apoios concedidos pelo 
Estado (por exemplo, pensões e 
subsídio de desemprego). i 

Tabela de retenção na fonte de IRS em 2022 

Remuneração 
mensal (€) 

Casado 2 titulares 
ou não casado 

Casado 
um titular 

Remuneração 
mensal (€) 

Casado 2 titulares 
ou não casado 

Casado 
um titular 

Até 710 0% 0% Até 2 502 23,9% 18,5% 

Até 773 4% 0,9 % Até 2 579 24,4% 18,5% 

Até 849 5,8% 2,8% Até 2 719 26,4% 19,5% 

Até 924 8,1% 5,2% Até 2 884 27,4% 21,0% 

Até 928 9,0% 5,6% Até 3 076 28,6% 22,7% 

Até 1 061 9,8% 5,6% Até 3 224 30,3% 23,9% 

Até 1 089 10,7% 6,0% Até 3 426 31,3% 24,9% 

Até 1 170 11,8% 8,5% Até 3 665 32,3% 26,9% 

Até 1 239 12,8% 8,5% Até 3 915 32,8% 27,4% 

Até 1 337 13,8% 9,5% Até 4 184 33,3% 27,4% 

Até 1 438 14,9% 10,5% Até 4 433 33,8% 27,4% 

Até 1 566 15,9% 11,5% Até 4 681 34,8% 28,4% 

Até 1 696 16,9% 13,0% Até 4 968 36,3% 29,9% 

Até 1 755 17,5% 14,0% Até 5 381 37,3% 30,8% 

Até 1 874 17,9% 14,5% Até 7 265 38,8% 31,8% 

Até 1 973 19,9% 15,5% Até 7 587 39,3% 32,8% 

Até 2 093 20,8% 16,4% Até 8 725 39,3% 32,8% 

Até 2 223 22,3% 17,5% + de 8 725 39,8% 34,3% 

Até 2 371 23,3% 17,5%    
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NOTÍCIAS DAS NOSSAS EM-

PRESAS 
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EDP integra fórum “Líderes pela Igualdade” 
Os líderes de nove grandes empresas portuguesas, 
entre elas a EDP representada pela administradora 
executiva Vera Pinto Pereira, reuniram-se em feverei-
ro e decidiram criar o fórum ‘Líderes pela Igualdade’, 
cujo objetivo é inspirar e agir em prol de uma socieda-
de mais justa e igualitária. Com efeito, apesar do pro-
gresso dos últimos anos, muitas pessoas continuam a 
ser discriminadas devido ao género, etnia, nacionali-
dade, idade ou orientação sexual. 
O fórum irá focar-se na criação de um movimento que 
contribua para locais de trabalho e lideranças tão di-
versos quanto a sociedade em que se inserem e tão 
inclusivos quanto o mundo deveria ser. 

E-REDES renova infraestruturas elétricas de Alta,  
Média e Baixa Tensão no Porto 
A E-REDES tem em curso, na cidade do Porto, um im-
portante projeto de renovação das suas instalações 
elétricas e redes de Alta, Média e Baixa Tensão que as-
seguram a distribuição da energia elétrica na cidade. 
Este projeto, que corresponde a um investimento de 12 
milhões de euros, foi iniciado no final de 2020 e deve 
estar concluído no início de 2023. Até final de 2021 já 
foram investidos cerca de 7,5 milhões de euros. 

Resultados da EDP em 2021 
O resultado líquido da EDP foi em 2021 de 657 mi-
lhões de euros, menos 18% em termos homólogos, 
segundo  o comunicado da empresa à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários. Estes resultados fo-
ram penalizados "por efeitos não recorrentes de 169 
milhões de euros em 2021, incluindo imparidades as-
sociadas ao portefólio de centrais térmicas no Merca-
do Ibérico" e pela subida dos preços de energia nos 
mercados grossistas internacionais, e recursos hídricos 
abaixo da média na Península Ibérica". 

Produção de energia da EDP Renováveis aumenta 
14% no primeiro trimestre 
A produção de energia da EDP Renováveis (EDPR) 
cresceu 14% no primeiro trimestre de 2022, compa-
rando com o período homólogo de 2021, segundo in-
formação da empresa. Contribuíram mais significativa-
mente para este aumento os mercados da Europa e da 
América do Norte, respetivamente com 38% e 58%.  
Neste período, a produção de energia da EDPR situou- 
-se nos 9,2 TWh de energia limpa, o que permitiu evi-
tar "6 mt de emissões de dióxido de carbono". i 

Subestação de Ribeira de Pena entrou em serviço 
Entrou em serviço, a 28 de dezembro, a subestação de 
Ribeira de Pena que integra o eixo a 400 kV e veio per-
mitir a ligação à rede das centrais de Gouvães, Daivões 
e Alto Tâmega inseridas no Plano Nacional de Barra-
gens de Elevado Potencial Hidroelétrico. 
Ocupando 4,6 ha (cinco campos de futebol), a subes-
tação irá melhorar a segurança de abastecimento e 
escoamento da produção renovável do Minho e de 
Trás-os-Montes. É um dos maiores projetos hidroelé-
tricos europeus dos últimos 25 anos, localiza-se no 
concelho de Ribeira de Pena e foi alvo de um projeto 
de enquadramento paisagístico que privilegiou as es-
pécies autóctones e resilientes aos fogos florestais e a 
biodiversidade da região. Relevante para os objetivos 
e metas da política energética nacionais e europeias 
(sustentabilidade, segurança do abastecimento, redu-
ção da emissão dos gases com efeito de estufa, redu-
ção da dependência energética e integração de merca-
dos e da concorrência), foi reconhecida como Projeto 
de Interesse Comum da Comissão Europeia. 

Resultados da REN em 2021 
De acordo com o relatório dos resultados de 2021 en-
viado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 
"o resultado líquido [da REN] atingiu 97,2 milhões de 
euros (um decréscimo de 11,1% vs 2020), maioritaria-
mente devido ao menor EBITDA [Lucros antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amortização] e aumento 
dos impostos sobre o rendimento, parcialmente com-
pensados por resultados financeiros mais elevados 
(aumento de 4,2 milhões para -€42,6 milhões)". 

REN adere a campanha de reconhecimento do 
clima como Património Comum da Humanidade  
A REN, em conjunto com outras empresas e organiza-
ções portuguesas, aderiu à campanha nacional de reco-
nhecimento do clima como Património Comum da Hu-
manidade. Prevista na Lei de Bases do Clima, esta cam-
panha tem como objetivo levar as empresas e organiza-
ções aderentes a promover e apoiar ações neste domí-
nio e a colaborar na adesão de novos membros. A parti-
cipação da REN nesta iniciativa enquadra-se na estraté-
gia de sustentabilidade da empresa e salienta o seu 
compromisso no desenvolvimento sustentável e na pro-
teção ambiental. A iniciativa foi apresentada publica-
mente num evento dedicado ao Dia da Terra que teve 
lugar a 22 de abril na Universidade do Porto. i 
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Delegações: Centro (Coimbra) | Norte (Porto) | Sul (Setúbal) | Tejo (Lisboa)   

210 017 467 | arep.dc@arep.pt | www.arep.pt   

16 de junho 

36 anos  

Parabéns   


