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Inaugurado Espaço Malhoa

Enquadrado nos 28 anos do Clube do Pessoal EDP

Seis telas de Aníbal Afonso para
seis poemas de Alberto Caeiro

“Grande Concurso de Fotografia 2004”
Para assinalar a passagem do 28.º aniversário do Clube
EDP, a Delegação de Lisboa vai promover o “Grande
Concurso de Fotografia 2004”, a que poderão concorrer
todos os associados e seus familiares, exceptuando os
elementos directamente ligados à sua organização.

O

Olá, guardador de rebanhos,
Ali à beira da estrada,
Que te diz o vento que passa?
Alberto Caeiro

C

om uma exposição de
quadros de Aníbal Afonso inspirados em seis poemas de Alberto Caeiro, um
dos heterónimos de Fernando Pessoa, intitulada O
Guardador de Rebanhos, foi
inaugurado em 25 de Fevereiro o Espaço Malhoa, destinado, no futuro, a iniciativas neste domínio.
Lado a lado, na exposição,
que encerrou no dia 31 de
Março, a poesia de Alberto
Caeiro e a pintura de Aníbal
Afonso constituem um encontro de duas linguagens

que, exprimindo-se por formas diversas, ambas têm
como desafio o indízivel.
Entre os presentes na inauguração, além do pintor, encontravam-se, por parte da
EDP, o Dr. José Bernardo,
Director de Recursos Humanos da EDP Produção, e
Carlos Fernandes, Director
do Clube EDP.
O Espaço Malhoa situa-se
na zona do snack-bar d o
edifício da EDP, na Av. José
Malhoa, podendo as exposições que nele forem tendo
lugar ser visitadas todos os
dias úteis entre as 8:30 e as
9:30 e as 12:30 e as 14:30
horas pelos trabalhadores
do Grupo EDP e da REN. i

Novos números de telefone e fax
A partir de 19 de Março, embora durante cerca de um mês
em simultaneidade com os anteriores, a Secretaria do Clube
(Delegação de Lisboa) passa a ter os seguintes números:
4Telefone: 210 017 173 / 210 017 174
4Fax:
210 017 170

tema do concurso é
livre e assume duas especialidades: preto e branco
e cor. Em cada uma delas,
os prémios serão de 300,
200 e 150 €, para os 1.º, 2.º
e 3.º classificados, respectivamente. O júri poderá
ainda atribuir menções honrosas aos trabalhos que
mereçam tal distinção. Cada
concorrente só pode apresentar, no máximo, três fotografias de cada especialidade (serão desclassificados
os que ultrapassarem este
número), sem qualquer
montagem e nas dimensões
de 18x24 cm ou 20x 30cm.
Prazo termina a 15
de Outubro
O prazo para recepção dos
trabalhos termina impreterivelmente a 15 de Outubro de
2004. As melhores fotografias serão expostas na
Galeria de Arte da Delegação de Lisboa do Clube EDP,

de 2 a 30 de Novembro. Está
prevista uma sessão solene
para entrega dos prémios
em dia e local a divulgar
oportunamente.
Os trabalhos a apresentar a
concurso terão de ser acompanhados de um boletim de
inscrição, com a indicação
dos respectivos títulos e do
pseudónimo do concorrente
e de um boletim de identificação, preenchido e fechado num sobrescrito, em cujo
exterior deverá constar esse
pseudónimo. No verso das
fotografias deverá constar o
título das mesmas e o pseudónimo do autor.
Para mais detalhes, poderá
consultar o regulamento, que
irá ser divulgado brevemente, mas, desde já, aqui
fica o convite da organização: concorra e mostre
o que pode fazer com a sua
máquina fotográfica e a sua
criatividade. i

Competições Culturais e Desportivas
do Clube do Pessoal EDP 2002-2003
Organizadas pela 1.ª vez em 1964, pelo Clube do Pessoal
da Hidroeléctrica do Zêzere, e desde logo abertas aos
trabalhadores de todas as empresas do sector eléctrico,
as Competições Culturais e Desportivas do Clube relativas
a 2002/2003 tiveram a sua final em Novembro de 2003. w
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Jorge Olivença Santos
- Pintar muito e sempre

Onde encontrar
o boletim?
Se tiver e-mail, bastará que nos comunique o seu endereço
para, mensalmente,
lhe fazermos chegar
o boletim.
Caso isso não suceda, poderá encontrá-lo em diversos locais. Regularmente
irão ser colocados vários exemplares de
cada edição na sede
da Delegação, refeitórios da Boavista e
da Av. dos E.U.A.,
portaria da Av. Defensores de Chaves,
snack-bar d a J o s é
Malhoa, postos médicos e instalações da
AREP.
A Direcção da Delegação irá tentar encontrar no futuro outros meios de alargar
a distribuição do boletim e está aberta às
sugestões e cooperação de todos nesse
sentido. i

O P I N I @O
“Obrigado pelas preciosas
informações. Havendo referência à classificação de
uma das modalidades da
Delegação de Lisboa na
fase final das competições
do Clube, creio que alguma
forma de expressão sobre
as demais modalidades
seria relevante e motivador
para os respectivos praticantes e para todos os interessados em geral”.
António José
Marrachinho Soares
“Gostei de ler. Embora
exista sempre espaço para
melhoria, o Boletim informativo que hoje recebi por
mail foi uma agradável surpresa a continuar”.
Luís Damião

Completará
em Julho 80
anos e cedo
descobriu a
sua vocação
para o
desenho e a
pintura que o
têm
acompanhado
toda a vida.
Vai continuar
a pintar “como se fosse morrer brevemente
(…) muito e sempre”.

A paisagem, sobretudo a urbana mas também
a campestre, é o tema eleito da sua pintura, feita de traços livres e espontâneos, a óleo, aguarela e acrílico. Escreve, desenha e pinta com
ambas as mãos, mas não só… consegue fazê-lo simultaneamente, como, exemplificou. Entre
os pintores que mais aprecia, contam-se Vieira
da Silva, Vlaminck, Monet (“toda a gente gosta”),
Buffet e Steyel. De Van Gogh, por exemplo, nunca gostou muito. Um dia, ainda jovem, ao mostrar os seus quadros à dona da galeria A Ditadora da Pintura, esta reconheceria neles influências de Vieira da Silva e de Turner. Outra
ocasião, um arquitecto seu conhecido compará-lo-ia a Stuart ao ver um cenário que fez para o
Clube do Pessoal, que retrata um recanto de
Alfama.

J

orge Olivença Santos nasceu em Lisboa vai
para 80 anos, que completará em Julho. Reformou-se em 1986, como Chefe da Sala de Desenho da EDP - Distribuição. Tendo ingressado,
em 1947, na CRGE, antes colaborara durante
algum tempo em diversos ateliês. Nos seus 40
anos de actividade na empresa trabalhou
sempre, recorda,” no mesmo serviço e com os
mesmos chefes”, na Boavista ou no Marquês de
Pombal. Viveu em Lisboa toda a vida, mas há
três anos mudou-se para Massamá.

Já pintou ou desenhou centenas de quadros, muitos dos quais vendeu, e participou em inúmeras
exposições, incluindo na Sociedade Nacional de
Belas-Artes. Colabora com o Clube do Pessoal
há mais de 20 anos, quer na organização de exposições quer expondo os seus quadros, algumas vezes por ocasião de eventos especiais.
Vai continuar a pintar. Melhor, vai “exagerar a
pintura, como se fosse morrer brevemente”. Vai
“pintar muito e sempre”. A energia de que dá
mostras leva a acreditar que durante muitos anos
ainda. i

O seu gosto para a pintura e para o desenho
cedo se manifestou, logo contrariado pelo pai
que via para os que se dedicavam às artes um
caminho para “o álcool, para as paródias, para
as mulheres e para as dívidas”. Na escola industrial, onde fez o curso de desenho, a sua vocação não passaria despercebida ao professor
Canto e Castro, pai ou tio, não se recorda bem,
do actor Canto e Castro. Um dia, teria para aí
onze ou doze anos, ao ver os seus desenhos,
esse professor que, com o seu “génio terrível”,
era pouco dado a elogios, deixou-o “doido de
contente”, quando lhe disse que o lugar dele não
era ali, mas nas Belas Artes.
Contrariamente à mãe, o pai, no entanto, manter-se-ia inamovível na sua oposição, com um contundente “não estás bom da cabeça”, o que fez
o então jovem Jorge Olivença sentir um “desgosto de morte” e interrogar-se se “seria crime
ser pintor”. Aquilo marcou-o de tal maneira que
nunca mais desenhou nem pintou à frente do
pai, tal como “os rapazes antigos que escondiam
tudo aos pais, até as namoradas”. Autodidacta,
a sua formação na pintura viria a ser influenciada
pelo pintor Armando de Lucena de quem foi
aluno.
“Alfama”, quadro de Jorge Olivença que faz parte da
colecção do Clube do Pessoal - Delegação de Lisboa
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Competições Culturais
e Desportivas 2002-2003

Ténis de Mesa

INATEL distingue torneio organizado pelo Clube
como ranking list

Mais de três centenas de participantes
deram vida e animaram as
competições desportivas e culturais
organizadas pela Direcção-Geral do
Clube do Pessoal da EDP relativas ao
biénio de 2002/2003.

P

or iniciativa e com o apoio da Direcção-Geral, a Secção de Ténis de
Mesa da Delegação de Lisboa organizou em 10 de Janeiro um Torneio Aberto, a nível nacional, que integrou o
calendário de provas do INATEL.
A equipa da Delegação de Lisboa obteve o 3.º lugar, em 3.as categorias, entre
as 25 concorrentes. Integraram a equipa Joaquim Simões, Eduardo Ribeiro,
Adélio Bastos, Domingos Xavier, Fernando Vilarinho, Filipe Samarra, Germano Machado, Guilherme Pereira,
José Antunes, Luís Garcia, Orlando
Carvalho e Hugo Vicente.
Participaram no torneio cerca de 300
atletas em representação de 40 clubes

X a d r e z
aCampeonato Nacional (2.ª Divisão
Honra) – 14 de Fevereiro (Faro): Faro
e Benfica, 1 - Clube EDP, 3; 21 de Fevereiro (Casal Ribeiro): Clube EDP, 3 TAP, 1; 6 de Março (Cova da Piedade):
Ginásio do Sul, 2 - Clube EDP, 2; 13
de Março (Lisboa): Alekine, 2 - Clube
EDP, 3. Representaram o Clube nestas
partidas António Rodrigues, Alberto
Fernandes, Afonso Rodrigues, Mário
Correia, José Neves e Júlio Santos.
aTaça de Portugal – 28 de Fevereiro
(Casal Ribeiro): Clube EDP, 3,5 - Carris, 0,5. Representaram o Clube nesta
partida Alberto Fernandes, António
Rodrigues, Mário Correia e José Neves.

Gowf

e CCD’s de todos os distritos do país.
A organização do torneio constituiu um
êxito, pelo que o INATEL concedeu de
novo ao Clube do Pessoal – Delegação
de Lisboa a distinção de ranking list
para a próxima época.

Ténis de campo
aOpen Interligações – Termina no
dia 3 de Maio, a 1.ª fase deste torneio
de ténis, promovido pela REN, que está
a ser disputada por 38 jogadores. A 2.ª
fase contará já com a participação dos
finalistas da edição anterior.

Voleib l
aCampeonato Distrital do Inatel (2.ª
Divisão) – 17de Março: Clube EDP, 3 Estádio Universitário, 0. A equipa da
Delegação de Lisboa encontra-se no 1.º
lugar da sua série, portanto, com boas
hipóteses de ser uma das quatro equipas que disputarão a poule final, cujos
dois primeiros subirão à 1.ª Divisão.

Em curso

a5.º Circuito do Clube EDP – Realizou-se em 13 de Março, em Tróia, o
2.º Torneio a contar para o 5.º Circuito
do Clube EDP, que irá percorrer todo o
país no corrente ano. A jovem Sara Ribeiro, a quem se prevê um bom futuro
na modalidade, foi a vencedora nett e
o veterano António Neves o vencedor
cross. O próximo torneio decorrerá em
Viseu, no dia 18 de Abril.

Náutica

R

hhhhh

aCurso de vela – Com início em Abril e
aulas aos sábados e domingos na Secção
Náutica, junto à Central Tejo, em Belém.
Destinado a idades superiores a 15 anos e
com a duração de três meses.

aCardiofitness – Desde Setembro de
2002 que a Delegação de Lisboa tem ao
dispor dos associados, na Av. Casal Ribeiro
- 50A, uma sala equipada com uma passadeira, duas bicicletas, um steep, um remo,
um banco de musculação/abdominais e um
conjunto de pesos 1/5 kg. A sala de
cardiofitness poderá ser utilizada mediante
pré-inscrição e apresentação de atestado
médico, de acordo com as normas de utilização e instruções de uso em vigor.
aGinástica – Iniciadas em Outubro de
2003 e repartidas por três turmas, prosseguem as aulas de Ginástica de Manutenção
no ginásio da Av. Casal Ribeiro, a cargo dos
professores Ana Alves, Paulo Reis e João
Melo.
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ealizadas em Albufeira, no Centro
de Férias do Inatel, de 20 a 23 de
Novembro de 2003, as finais destas
competições, para além de ditarem os
vencedores das diversas modalidades,
constituíram uma excelente jornada de
confraternização entre todos os que
nelas participaram.
Para a história desta edição das Competições, aqui se registam os vencedores
individuais e colectivos de cada uma das
modalidades.
Desporto
aAtletismo: Carlos Gomes (Lisboa) e
Delegação de Fafe.
aBilhar: António Neves (Sines) e Delegação de Lisboa.
aDamas: José Calado (Praias do Sado)
e Delegação do Porto.
aFutebol de 5: Delegação de Lisboa.
aPesca de Rio: Américo de Sousa
(Gondomar) e Delegação de Coimbra.
aTénis de Campo : Hugo Pereira
(Porto) e Delegação de Lisboa.
aTénis de Mesa: Costa Faro (Coimbra)
e Delegação de Lisboa.
aTiro aos Pratos : Américo Batista
(Praias do Sado) e Delegação da Caniçada.
aTiro Reduzido: Alberto Nunes (Porto)
e Delegação de Lisboa.
aXadrez: Vítor Morais (Lisboa) e Delegação de Lisboa.
Cultura
aLiteratura: José Júlio A. Guimarães,
do Porto (conto), Orlando Jorge S.
Castro, de Lisboa (poesia) e Aníbal
Jesus Afonso, de Lisboa (quadras) .
aFotografia: Ana Mafalda Pires S. Pinto
(2.º prémio, uma vez que o 1.º não
foi atribuído), de Lisboa (preto e branco) e Orlando Jorge S. Castro, de Lisboa (cores).
aArtes Plásticas: Manuel Carlos Teixeira Graf, do Porto (desenho livre), Napoleão Dias Monteiro, de Penafiel
(escultura) e Maria Isabel M. Gregório,
de Lisboa (pintura). i

C U L T U R A

C O N V I V I O S

Exposições em 2004

M n t n turística
Dia do Motociclista

Pintura

ðAberto a todos os motards do Clube EDP
vai ter lugar nos dias 24 e 25 de Abril. O
programa inclui um passeio de Braga ao
Gerês, com pernoita na Caniçada e visita
à Central de Vilarinho das Furnas. O ponto
de encontro dos motards de Lisboa, que
poderão fazer as suas marcações ou
obter mais informações pelo e-mail
carlosmanuel.fernandes@edpprodução.edp.pt,
ou tel. 968 061 488, será na área de serviço de Aveiras de Cima, às 8:00h.

Rotas1

Os trabalhos dos alunos do Ateliê de Pintura vão estar em exposição de 7 a 20 de Maio

Galeria de Arte na Casal Ribeiro
q Jorge Rocha: 6 a 29 de Abril.
q Alunos do Ateliê de Pintura: 7 a 20 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.

Espaço Malhoa
q Margarida Parada Pinto: 5 a 30 de

Abril.
q Luís Filipe Pinto: 4 a 31 de Maio.

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

Galeria de Arte da Av. Casal Ribeiro.
Horário de funcionamento das exposições
(dias úteis):
- Galeria de Arte (Casal Ribeiro, 50 A):
das 09:00 às 18:30 horas.
- Espaço Malhoa (Av. José Malhoa, lote
13): das 08:30 às 09:30 h e das 12:30
às 14:30 h (apenas trabalhadores da
EDP e da REN).

Em curso
Inglês e Espanhol Em horário pós-laboral,
foram iniciados em Abril, desdobrados por
dois níveis: iniciação (nível 1) e intermédio
(nível 2).

Estadias2
Apartamentos no Algarve
ð Inscrições para as épocas baixa, média
baixa e média alta abertas desde 9 de Fevereiro e, desde 16 de Fevereiro, para as
épocas alta e altíssima.
Caravanas
ð Estão disponíveis de 1 de Maio a 30 de
Setembro 6 caravanas de categoria A
(maiores) e B (menores). As inscrições
estão abertas desde 16 de Fevereiro.

Sabores1

Para ler, ouvir e ver
Sabia que a Delegação de Lisboa tem
ao seu dispor, para ler, ouvir ou ver,
em casa, quase 12 000 livros, cerca
de 1 250 DVD’s e VHS’s e perto de
500 CD’s?
Para que possa usufrui-los, bastará a
cada sócio deslocar-se à Av. Casal Ribeiro onde poderá requisitar a título de
empréstimo, mediante o preenchimento de um impresso próprio:

Madeira
ð 4 a 7 de Junho: 394,80 e 404,80 €, sócio
e não sócio, respectivamente.
Benidorm
ð 25 de Junho (10 dias): 415 e 425 €, sócio
e não sócio, respectivamente.
Brasil Ecológico
ð 26 de Junho a 9 de Julho: 2 655 e 2 665
€, sócio e não sócio, respectivamente.
Palma de Maiorca
- 6 de Julho (8 dias): 532 e 542 €, sócio e
não sócio, respectivamente.
Salou
ð 3 a 12 de Setembro: 449/488 e 458/498
€, sócio e não sócio, respectivamente,
conforme os hóteis escolhidos.

¥Um livro, tendo o prazo de um mês
para a sua devolução.
¥ Duas videocassetes, por dois dias
úteis.
¥ Dois DVD’s, por dois dias úteis.
¥ Dois CD’s, por dois dias úteis.
Existe um ficheiro em PDF que pode ser
solicitado pelos interessados para consulta.

Almoço regional em Vila Viçosa
ð 22 de Maio: sócios, 28 €, não sócios, 30
€ (restaurante Os Cucos).
Para mais informações contactar:
1) Delegação de Lisboa.
2) Direcção-Geral.

Guia de Férias 2004
Editado pela Direcção-Geral do Clube EDP,
apresenta um vasto e diversificado conjunto
de opções para as férias de 2004.
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Boletim informativo da Delegação de Lisboa
do Clube do Pessoal da EDP

Coordenação: Aníbal Afonso, Fernando Castelo e
José Rogeiro
Colaboram neste número: Aníbal Afonso, António
Rodrigues, Fernando Castelo, Fernando Silva,
Joaquim Simões, Jorge Olivença, José Rogeiro,
Pereira Mendes
Fotografias: Aníbal Afonso e S. de Ténis de Mesa

