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Editorial

Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal da EDP

Inovação
e modernidade

Corpos Directivos para 2004/06
tomaram posse

S

ob o lema “Inovação e
Modernidade”, decidiu a
Direcção anterior voltar a
candidatar-se para mais um
mandato na Delegação de
Lisboa.

Na área da Formação, onde
já existem cursos de Pintura,
Música e Informática, vamos
avançar também para cursos
de línguas, nomeadamente
Inglês e Espanhol.
Acrescentaremos, assim, ao
nosso já vasto leque de
opções na área Cultural, Desportiva e Recreativa, estas
novidades, que virão a ser,
sem dúvida, a nossa aposta
deste triénio.
A Direcção conta com a
participação de todos os
associados no enriquecimento e fruição das actividades da Delegação. i

Fernando Castelo
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2004
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Tendo por lema
“inovação e modernidade”, foi eleita em 27 de Janeiro
a única lista concorrente às eleições para a Delegação de Lisboa do
Clube do Pessoal
da EDP para o triénio de 2004/06. A
tomada de posse
dos membros eleitos, a maioria dos
quais transita do
mandato anterior,
teve lugar em 10
de Fevereiro, na
sede da Delegação, na Av. Casal
Ribeiro. i

Cientes de que a Informação
e a Formação são dois temas
importantes que urge desenvolver no seio da Delegação,
resolveu-se implementar de
novo a publicação do nosso
Boletim informação, que
pretendemos venha a ser um
elo de ligação entre todos,
não só dos trabalhadores do
activo, como igualmente dos
nossos “reformados”.
Para além do Boletim, está
em fase adiantada a criação
de um site da nossa Delegação, que fará chegar a
todos os sócios com Internet
a possibilidade de conhecer
“na hora” as nossas notícias.

N.º 7

Clube do Pessoal actualiza estatutos
De acordo com a recente actualização dos
estatutos do Clube do Pessoal, o conceito
de sócio efectivo foi ajustado de modo a
contemplar todos os trabalhadores no
activo, pré-reformados, reformados ou
pensionistas das empresas pertencentes à
EDP (incluindo aquelas em que esta tenha
participação) e da REN.
Neste domínio, outra alteração consiste na
opção dada aos sócios de ficarem vinculados à Delegação do seu local de
trabalho ou da sua área de residência.
Sobre os sócios auxiliares, os estatutos
explicitam que podem inscrever-se com
esta categoria o cônjuge ou equiparados,
os filhos maiores de 18 anos dos sócios
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Corpos Directivos
da Delegação de
Lisboa para o
triénio de 2004/06
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efectivos, outros familiares que com eles
coabitem e os contratados a termo, estagiários e colaboradores das empresas já referidas ou outros indivíduos por justificação
da Direcção Local da Delegação.
Além destas, mantêm-se as categorias de
sócios honorários e de mérito destinadas a
distinguir pessoas singulares ou colectivas
por serviços relevantes prestados ao Clube.
Destaca-se ainda a alteração da duração
dos mandatos que passa para três anos
quando anteriormente era de dois.
Estas alterações foram aprovadas em
Assembleia Geral do Clube realizada em
Coimbra, a 8 de Janeiro. i
Luciano da Silva
Almeida,
navegar é preciso
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Quadros
de Aníbal Afonso
inauguram
Espaço Malhoa
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ão se tendo publicado durante algum tempo, o boletim
informativo da Delegação de
Lisboa do Clube do Pessoal
retoma este mês o convívio com
os seus associados e leitores.
O boletim terá periodicidade
mensal, será difundido e editado
através de mail e de exemplares
em suporte de papel e reger-se-á
pelo seguinte estatuto editorial:
1. O boletim i nformação é o
órgão noticioso da Delegação
de Lisboa do Clube do Pessoal
da EDP.
2. O seu objectivo principal será o
de divulgar, junto de todos os
Associados adstritos à Delegação de Lisboa do Clube do
Pessoal da EDP, as actividades
desenvolvidas e a desenvolver
pelo Clube, em particular por
esta Delegação e pelas suas
Secções e estabelecer com os
mesmos um elo de ligação habitual.

Com um mandato alargado para três anos

Eleitos os Corpos Directivos da Delegação
de Lisboa para o triénio de 2004/06
Em resultado da votação realizada em
27 de Fevereiro, a Delegação de
Lisboa do Clube do Pessoal irá ter à
frente dos seus destinos no triénio de
2004/06, os seguintes elementos
representativos das várias empresas
do Grupo EDP e da REN:
Mesa da Assembleia Local
Anselmo Firmino do Carmo (EDP
Produção), presidente; Manuel Maria
Cunha Coelho da Silva (REN), vice-presidente; Manuel Armando Mendes
dos Santos (EDP Distribuição), 1.º secretário; Francisco Dinis (EDP Produção), 2.º secretário).

3. O boletim adoptará um estilo
sóbrio e leve e reger-se-á pelos
valores da cooperação e de
uma informação honesta e não
tendenciosa, proporcional aos
temas que abordar e ao espaço
disponível.

Direcção Local
Fernando Alberto Antunes Castelo (EDP
Distribuição), presidente; Aníbal Jesus
Afonso (CPPE), vice-presidente; Carlos
Manuel Antunes Fernandes (EDP Produção), 1.º secretário; António Manuel
Rodrigues (REN), 2.º secretário; Manuel
Duarte Teixeira (EDP Distribuição),
tesoureiro; António Teixeira Libório
(EDP Produção); Carlos Alberto Lucas
Aniceto (EDP Holding); Daniel Carlos
Alves; Fernando Jaime Moreira Silva
(ambos EDP Distribuição); Francisco
Pereira Mendes (EDP Produção EM);
Jaime José Silva Anacleto (EDP Valor);
José Augusto Martins; José
Carlos Fernandes Barral
(ambos EDP Distribuição);
Joaquim Lourenço Grosso
Simões (EDP Valor); Luciano da Silva Almeida (EDP
Distribuição); Manuel Luís
Sousa Silva Medeiros e
Maria José Santos Vasconcelos (ambos da REN),
vogais.
Participaram no acto eleitoral 294 associados, que
exerceram o seu direito de
voto em cinco locais: avenidas Casal Ribeiro, José
Malhoa e E.U.A. e ruas Camilo Castelo Branco e Boavista.

4. O boletim estará aberto à
colaboração e sugestões de
todas as Secções e de todos
os Associados relativas à vida
e actividades do Clube, em particular da Delegação de Lisboa.i

Representantes da
Delegação na Direcção-Geral
Fernando Castelo (como
vice-presidente), Carlos
Fernandes (como 2.º secretário) e Manuel dos Santos
(como vogal) integram
ainda a Direcção-Geral do
Clube. i

O P I N I @ O
Gostaríamos de poder contar regularmente, neste boletim, apesar do espaço
exíguo, com as opiniões, sugestões ou
perguntas dos associados.
Estas poderão ser enviadas, por mail,
fax ou carta dirigidos ao Boletim
informação, de acordo com os contactos indicados na respectiva ficha técnica
(ver pág.ª 4). i

Dois momentos da votação
recolhidos na sede da
Delegação, na Av. Casal
Ribeiro.
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Há 25 anos na náutica

X a d r e z
aCampeonato de Lisboa de Séries Rápidas
e Campeonato de Xadrez de Semi-Rápidas Classificações obtidas pela equipa de Xadrez da
Delegação de Lisboa do Clube EDP: 2.º lugar
no primeiro destes campeonatos, entre 15
equipas, e 12.º, entre 59, no segundo. Estas
competições tiveram lugar, respectivamente, na
Amadora e na Marinha Grande, a 11 e 25 de
Janeiro. Integraram a equipa Alberto Fernandes,
Afonso Rodrigues, Mário Correia, José Neves e
José Silva Santos.

Ténis
a8.º Open Interligações - Organizado pela
REN, com a habitual colaboração da Delegação
de Lisboa do Clube do Pessoal consta de duas
fases eliminatórias e um quadro final. Este
reunirá 16 finalistas e será disputado em Lisboa,
em 3 e 4 de Julho.

Karting
aTroféu Clube do Pessoal EDP - Lisboa - Irá
decorrer de Abril a Novembro, exceptuando Julho e Agosto. O troféu consta de 6 provas tipo
resistência, sendo cada equipa composta por 3/
4 pilotos. A Secção da Delegação de Lisboa do
Clube do Pessoal conta, para a sua realização
com a colaboração das secções de karting de
Setúbal e Santarém.

Futeb l de onze
aÉpoca de 2003/04 - A equipa de futebol de
onze da Delegação de Lisboa está a participar,
uma vez mais, no Campeonato do INATEL (2.ª
Divisão). O 5.º lugar na classificação, a 3 pontos
do 2.º, quando falta disputar 6 jogos, abre boas
perspectivas para aceder à fase seguinte na qual
será disputada a subida à 1.ª Divisão.

Futeb l de cinco
aDelegação de Lisboa campeã nacional - Depois de vencer a Fase Regional das Competições
Desportivas organizadas pela Direcção-Geral do
Clube do Pessoal da EDP, a equipa da Delegação de Lisboa viria a vencer também a Fase
Final. Contando por vitórias os jogos disputados
nesta fase, que teve lugar em Albufeira em
Novembro de 2003, a equipa de Lisboa sagrou-se, assim, campeã da modalidade a nível do
Clube do Pessoal da EDP e arrecadou também
o troféu de guarda-redes menos batido.
Os jogadores Alexandre Santana, Bruno Travassos, Firmino Magalhães, José Afonso, José Alves, Manuel Rocha, Paulo Madureira, Pedro Azevedo, Pedro Leal e Vítor Gama, o treinador Carlos Alberto e o massagista Costa Ferreira estão
assim de parabéns pelo título justamente obtido.

Luciano da Silva
Almeida,
navegar é preciso
Vai a caminho das 80 primaveras,
que completará em Abril, mas
recusa-se a ficar em casa e a
abandonar a sua actividade de
director da Secção Náutica da
Delegação de Lisboa do Clube do
Pessoal da EDP.
Porque, segundo diz, “as pessoas
fazem asneira em parar nestas
idades”. E ele nem sequer admite
poder abandonar uma actividade a
que se dedica há cerca de 25 anos
e de que “gosta muito”, apesar de
nunca ter sido um praticante.
Talvez, porque, tendo nascido em
Setúbal e vindo viver para Lisboa
quando ingressou no sector eléctrico, o rio e o mar tenham estado
sempre presentes no seu horizonte.
Carpinteiro de profissão, trabalhou
primeiro na Boavista, ali à beirinha
do Tejo, onde, com alguns colegas,
se abalançou à construção de
barcos. Ao todo, naqueles primeiros
anos, para aí uns 60. As pessoas
juntavam-se em grupos de quatro,
porque só assim isso se tornava
rentável, e lá estava o Luciano, com
a sua experiência de carpinteiro a
dar o seu contributo. Depois, essa
actividade de construção parou. “As
pessoas começaram a comprar nas
fábricas” que se tornaram mais
competitivas. Pormenor curioso da
actividade do Luciano é o ter trabalhado, como carpinteiro que se
prezava de ser, nos acabamentos
do edificio da Camilo Castelo
Branco, desde sempre ocupado
pela EDP Distribuição e suas antecessoras, sendo a primeira delas a
CRGE.
Mas do convívio, do diálogo e do
companheirismo então nascido, haveria de arrancar, com a participação de cerca de 40 pessoas,e
por ocasião de uma festa de
homenagem aos trabalhadores que
completavam 25 anos, a secção
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náutica. Esta tem-se dedicado
fundamentalmente à prática da
modalidade de acordo com dois
escalões etários: dos 7 aos 15 anos
e adultos, os primeiros abarcando
o ensino e a competição e os
segundos como lazer, manutenção
e escola de vela.
Quanto aos mais jovens, o Luciano
recorda, como das maiores alegrias
que tem tido, que nos campeonatos
do mundo para que se têm conseguido fazer apurar, eles têm levado
o nome do Clube EDP a paragens
tão remotas como a Croácia, a
América, a China. A sua pena é que
não existam ainda condições para
que eles possam continuar a representar o Clube enquanto adultos, tendo de rumar outros clubes
com outro tipo de condições.
Dos quatro monitores de que a
Secção dispõe, destaca a Joana
Pratas que irá representar Portugal
nas próximas Olímpiadas.
Claro que o Luciano não está só
neste trabalho e tem a seu lado
outros entusiastas desta modalidade, nomeadamente Marques de
Azevedo (engenheiro reformado da
EDP Distribuição), Mário Graça
(comandante reformado da TAP) e
José Filipe Rodrigues (da EDP
Distribuição).
Naturalmente, que em futuros
boletins iremos tendo oportunidade
de voltar a falar desta secção a que
o Luciano tem dedicado o melhor
de si. i

C U L T U R A

C O N V I V I O S

Pintura
Exposições em 2004

Rotas1
Nordeste Brasileiro

Quadros de Aníbal Afonso inauguram Espaço Malhoa

Cruzeiro no Douro

Está a decorrer de 25 de Fevereiro a 31 de Março, uma
exposição de quadros de Aníbal Afonso inspirados em
Alberto Caeiro, um dos heterónimos de Fernando Pessoa,
intitulada O Guardador de Rebanhos .
Esta exposição marca a inauguração do Espaço Malhoa,
na zona do snack bar do edifício da EDP, na Av. José
Malhoa, de que a Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal
poderá dispor no futuro para as suas iniciativas neste
domínio.

ð 22 a 23 de Maio: 180 e 190 €, sócio e
não sócio, respectivamente (inscrições
esgotadas).

Santiago de Compostela/Coruña
ð 28 de Maio a 1 de Junho: 180 e 190 €,
sócio e não sócio, respectivamente.

Madeira
ð 4 a 7 de Junho: 394,80 e 404,80 €, sócio
e não sócio, respectivamente.

A exposição poderá ser visitada todos os dias úteis, entre
as 8:30 e as 9:30 e as 12:30 e as 14:30 h e é limitada a
trabalhadores do Grupo EDP e da REN.

Galeria de Arte na Casal Ribeiro
q Fernanda Santos: 6 a 29 de Janeiro.
q Margarida Parada Pinto e Luís Filipe

Pinto: 30 a 12 de Fevereiro.
q Joana Miguel Ribeiro: 13 a 27 de

Fevereiro.
q José Neto: 2 a 18 de Março.
q Maria Fátima P. Mateus e Maria

Eugénia Barreto: 19 de Março a 2 de
Abril.

Benidorm
ð 25 de Junho (10 dias): 415 e 425 €, sócio
e não sócio, respectivamente.

Brasil Ecológico

Resumo das exposições
promovidas em 2003

de Maio.
q Mário Pérola: 21 de Maio a 2 de

Junho.
q Alunos de Pintura e Desenho da EDP:

4 a 30 de Junho.
q Luildo Noronha: 1 a 14 de Setembro.
q Helena Langrouva : 1 5 a 2 9 d e

Outubro.

Fotografia
q Aníbal Afonso: 1 a 13 de Outubro, na

Galeria de Arte da Av. Casal Ribeiro.

As exposições na Galeria de Arte do Clube do
Pessoal da EDP, na Av. Casal Ribeiro, estão
abertas todos os dias úteis, das 9:00 às 18:30
horas.

ð 26 de Junho a 9 de Julho: 2 655 e 2 665
€, sócio e não sócio, respectivamente.

Palma de Maiorca

- Individuais: 12
- Colectivas: 4
- Número de obras expostas: 233
- Autores representados: 44
- Visitantes: 1 130
Géneros/Número de obras expostas
- Pintura: 12/185
- Desenho: 3/38
- Escultura: 1/10

- 6 de Julho (8 dias): 532 e 542 €, sócio e
não sócio, respectivamente.

Viena, Budapeste, Bratislava
Praga

ð 30 de Julho (8 dias): 1 168 e 1 178 €,
sócio e não sócio, respectivamente
(inscrições esgotadas).

Salou

Em curso

Estadias2

Iniciação musical Iniciadas em Outubro
de 2003, prosseguem as aulas de Teoria
Musical e Instrumentos de Corda, com a
orientação do Prof. Inácio Fonseca .
Guitarra Portuguesa Também desde
Outubro decorrem,sob a orientação do
Prof. José Martins, as aulas de guitarra
portuguesa.
Iniciação à pintura Decorre desde Outubro
o curso de iniciação à pintura, orientado
pelo Pintor Aníbal Afonso.
Informática Estão em curso desde 2 de
Fevereiro, nas instalações da Av. Casal
Ribeiro, entre as 18:00 e as 20:00 h,
cursos de iniciação ao Windows XP ,
Internet e Outlook Express, tendo por
monitores o Eng.º António Libório e o Dr.
Hélder Frade. Seguir-se-ão cursos de Excel, Powerpoint, Acess, Frontpage e
outros.

Apartamentos no Algarve
ð Inscrições abertas para as épocas baixa,
média baixa e média alta a partir de 9 de
Fevereiro e para as épocas alta e altíssima
de 16 de Fevereiro.

Caravanas
ð Estarão disponíveis de 1 de Maio a 30 de
Setembro 6 caravanas de categoria A
(maiores) e B (menores).
As respectivas inscrições iniciaram-se em
16 de Fevereiro.

Sabores1
Almoço em Alfeizerão
ð13 de Março: 25 e 28 €, sócio e não sócio,
respectivamente.
Para mais informações contactar:
1) Delegação de Lisboa
2) Direcção-Geral.
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ð 3 a 12 de Setembro: 449/488 e 458/498
€, sócio e não sócio, respectivamente,
conforme os hóteis escolhidos.

q Jorge Rocha: 6 a 29 de Abril.
q Alunos do Atelier de Pintura: 7 a 20

ð24 de Abril a 1 de Maio: 1 320 e 1 330 €,
sócio e não sócio, respectivamente.
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Coordenação: Aníbal Afonso, Fernando Castelo
e José Rogeiro

Boletim informativo da Delegação de Lisboa
do Clube do Pessoal da EDP

Colaboram neste número: Aníbal Afonso,
Fernando Castelo, Fernando Silva, Jaime
Anacleto, José Rogeiro, Luciano Almeida
Fotografias: Aníbal Afonso

