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Voleibol - Campeonato Distrital
do Inatel

Clube EDP disputa
acesso à 1.ª Divisão

II Série

Alunos do Ateliê de Pintura expõem
na Casal Ribeiro
Alentejo é tema

A

pós se classificar em 1.º lugar da
sua série, o Clube EDP (Delegação
de Lisboa), iniciou da melhor maneira
a fase final que dá acesso à 1.ª Divisão
do Distrital do Inatel, com vitórias sobre
o Clube BCP (21 de Abril) e o Clube
Técn. Voleibol B (28 de Abril), ambas
por 3-0.
Nos encontros seguintes, a equipa do
Clube defronta o Clube TAP (6 de Maio),
o COJOPE (12 de Maio) e Cl. Técnico
de Voleibol A (19 de Maio).
Na pág.ª 3 apresentam-se os últimos
resultados dos jogos referentes à 1.ª
fase do Campeonato Distrital do Inatel,
disputados pelo Clube. i

A partir da esquerda: Vera Almeida Santos, Ana Margarida Custódio
(1,ª fila), Aníbal Afonso (monitor), Isabel Dias, Graciosa Patrício (2.ª
fila), Teresa Marques, Filipa de Sousa e Isabel Gregório (3.ª fila).
Faltam Ana Simões, Paulo Sérgio de Sousa e José Luís Teixeira.

Grande Concurso de Fotografia 2004

C

omo já noticiado na edição anterior, a Delegação de Lisboa irá
promover um concurso de fotografia,
cujo prazo para recepção dos trabalhos
termina no próximo dia 15 de Outubro.
Aberto a todos os associados, o concurso insere-se no 28.º aniversário do
Clube do Pessoal EDP, em Novembro.
As melhores fotografias, além dos prémios que estão previstos, serão expostas na Galeria de Arte da Casal
Ribeiro, de 2 a 30 de Novembro.

Visto pelos alunos do
Ateliê de Pintura
2003/04, o Alentejo é
tema da exposição
inaugurada no dia 3
de Maio que irá estar
patente ao público na
Galeria de Arte da
Casal Ribeiro até 20
do mesmo mês.

Clube EDP
mais perto dos associados
www.clubeedp.pt

O último concurso realizado remonta a
2001. César Dias Osório (Porto) e Carlos Alberto Silva Ferreira (Lisboa) foram
os vencedores com os trabalhos
“Desgastes” (preto e branco) e “Maré
Baixa” (cores), respectivamente, que
reproduzimos em baixo.
Assim, repete-se o convite formulado
na nossa edição de Abril: concorra e
mostre o que pode fazer com a sua
máquina fotográfica e a sua criatividade. i

P

ara aceder ao site do Clube EDP
(www.-clubeedp.pt), recentemente
criado, os interessados poderão configurar o Internet Explorer seguindo as
seguintes instruções:
1 - Abrir o EDPonto - Microsoft Internet Explorer e seleccionar Opções da Internet.
2 - Em Opções da Internet, seleccionar Ligações e Definições de LAN.
3. Na janela Definições de rede local ,
seleccionar o comando Avançadas.
4 - Na janela Definições de proxy, acrescentar às Excepções *.clubeedp.pt.
5 - Fechar as várias janelas com OK.
6 - Introduzir na barra de endereço http://
www.clubeedp.pt

Se necessário, poderá ser solicitado o
apoio da Secretaria do Clube. Conectado com este, a Delegação de Lisboa
está também a construir, o seu site
(www.clubeedp-del-lisboa.com.pt.).
Consulte o site do Clube EDP e mantenha-se informado sobre as suas
actividades. i

v
Daniel Carneiro Alves:
68 anos a pescar

w
Tiro: Clube EDP campeão
distrital por equipas

x
Prosseguem exposições
no Espaço Malhoa
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Dois dedos de conversa...

1

Bastaram duas edições do boletim para que
um conjunto de actividades e de pessoas do Clube
e da Delegação de Lisboa, menos conhecidas da
maioria dos associados, tivesse, com todo o merecimento, a visibilidade a que têm direito. E, ao invés, para que os associados passem a dispor regularmente
de uma informação que, doutra forma, seria difícil fazer-lhes chegar, de modo a poderem acompanhar a vida
da Delegação.
O espaço de quatro páginas que constituem o boletim,
com informações maioritariamente provenientes de
directores e seccionistas da Delegação, e que não é
possível nem desejável aumentar, impõe uma rigorosa
gestão levada, às vezes, até à sílaba. Como tal, há
que seguir critérios, de que se poderá falar noutro momento, face aos quais determinada modalidade ou
actividade assume, por vezes, mais ou menos destaque. Em todo o caso, nenhuma deixará de ter o seu
espaço e, quando justificável, um maior relevo. As
futuras edições comprovarão a preocupação de favorecê-las a todas, por igual, em função do trabalho desenvolvido e dos seus resultados.
O boletim veio permitir ainda a possibilidade de estruturar e aglutinar um conjunto de informações pontualmente divulgadas, através da afixação de cartazes ou
do envio de mails, prática esta que irá prosseguir, por
razões sobretudo de prazos.
Esperamos poder continuar a contar com colaboração
de todos os directores e seccionistas da Delegação e
dos próprios associados, essencial à existência do
boletim. E com toda a abertura para acolhermos também as opiniões, sugestões e críticas que nos queiram fazer chegar.

2

Foram levantadas duas questões que
podem ser comuns a outros leitores e gostaríamos de esclarecer:
- Porque é que os textos do boletim não são assinados?
- Porque é que o nome do entrevistado na secção “Perfis” consta na ficha técnica como tendo colaborado na
respectiva edição?
Quanto à 1.ª questão, os textos são redigidos a partir
de informações escritas que chegam ao boletim. Neles
converge uma fonte de informação, maioritariamente
directores e seccionistas da Delegação, como já se
disse, e um trabalho de redacção posterior. Não parece, assim, fácil atribuir-lhes um autor, sendo as fontes
de informação incluídas na ficha técnica. Identificálos-emos, sim, sempre que se trate de textos finais ou
de opinião.
Sobre a 2.ª questão, entendeu-se que dar uma entrevista é proporcionar, através dela, um outro tipo de informação, sendo uma forma de colaboração que justifica incluir o nome do entrevistado na ficha técnica. i

José Rogeiro

Daniel Carneiro
Alves: 68 anos
a pescar
De Vieira do Minho, rumou para
Lisboa aos 19 anos, à procura
de emprego e de uma vida
melhor. Estava-se em 1947,
quando, como o Daniel
Carneiro Alves, muitos jovens
do norte e do interior buscavam nos grandes centros urbanos
as oportunidades que não tinham no rincão natal, iniciando
um êxodo que perduraria décadas.

C

hegado a Lisboa, onde
casou e reside desde então, o jovem Daniel não tardou
a entrar para a CRGE - Companhias Reunidas de Gás e Electricidade que, em 1976, com
outras empresas do sector
eléctrico viria a formar a EDP.
Trabalhou sempre na Boavista, primeiro na colocação de
contadores, depois como fiscal de instalações de gás, até
que, em 1987, se reformou.
Do Minho trouxe o gosto pela
pesca. “Comecei a pescar aos
8 anos, no rio Ave, na serra da
Cabreira”, recorda, “na companhia de um tio que ia muito à
pesca e me levava com ele”. A
sua primeira cana “foi um vergasto de foguete com uma linha na ponta”. Tempos em que
usava como engodo “um gafanhoto pequeno e broa de milho”. Hoje, diz, “para ser um
bom pescador tem de se gastar muito dinheiro: uma cana
completa, das mais baratas,
custa 380 € e um quilo de isco
5 a 6 €”. O seu equipamento
actual é constituído por 6 canas
de rio e 4 de mar. Quando vai
pescar leva normalmente 5 ou
6 canas, umas para a pesca à
inglesa, mais pequenas e com
bóia mais pesada, que se atiram ao largo, e outras para a
pesca à francesa, mais compridas, com bóia mais leve, para
pescar mais perto.
Em 1972, o Daniel começou a
pescar no Clube da CRGE, que
se integraria, em 1976, no Clube EDP. Em 1989 seria eleito
para a Direcção do Clube, onde
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ainda se mantém, sempre ligado à pesca da qual foi seccionista dois anos.
Ao longo do tempo, tem participado em várias provas, organizadas pelo Inatel ou por delegações do Clube EDP. A Vala
de Marcães (Porto Alto), as albufeiras do Maranhão e do Sorraia, a barragem de S. Domingos (Coimbra), a Cruz Quebrada, onde pescava depois de
sair do trabalho, e o Guincho
são locais que conhece bem.
Em 1987 foi campeão distrital
e em 1990 vice-campeão ao
nível do Inatel. Mais recentemente, integrou a equipa da
Delegação de Lisboa que se
sagrou campeã regional e nacional em 2002 e vice-campeã
em 2003 em provas do Inatel.
Cita ainda outros campeões nacionais ao serviço da Delegação de Lisboa, nomeadamente
Carvalho Teixeira, actual seccionista, Jorge Salgueiro e
Jordão de Sousa.
Entre os peixes que pesca cita
a carpa, o barbo, a perca, o pimpão, a achigã. A carpa foi o
maior que pescou com mais
de 3 quilos. Este peixe, diz, “leva
30 a 40 minutos para pescar.
Tem de se deixar andá-lo e darlhe linha, até o cansar”.
Para se ser bom pescador, afirma, é necessário experiência,
prática, dedicação, bom material, manter a bóia junto do engodo, paciência”. A pesca, para
ele, “dá alegria para viver”, a par
“do passeio, do convívio e do
contacto com a Natureza”. i

M O D A L I D A D E S

Futeb l de onze

Voleib l

Campeonato de Futebol do Inatel

ç

Clube EDP a um lugar da subida: fica para o ano

aCampeonato do Inatel - 24 de Março:
Clube EDP, 3 - C. P. Mafra, 0; 16 de Abril:
Clube -EDP, 3 - Clube TAP, 0.
aTorneio Amora Volleiball Cup 2004 29 de Março: Clube EDP, 2 - Volei Clube
do Sul, 3.
Integram a equipa do Clube os seguintes
atletas: André Umbelino, António Pedro, Carlos
Carvalho, Carlos Umbelino, Eduardo Tomás,
Hugo Garcia, Hugo Soares, José Reis, Miguel
Freire, Nuno Santos, Pedro Parracho, Pedro
Simes e Ricardo Umbelino.
Treinador: Plácido Martins . i

ç

braço esquerdo, sendo sujeito a uma
intervenção cirúrgica, no Hospital de S.
José, com uma duração de 5 horas. Ao
Pedro Costa ( )os desejos de rápidas
melhoras e de um breve regresso aos
campos de futebol.
Últimos resultados: Covina, 0 - C. EDP, 2; C.
EDP, 0 - P. Açúcar, 0; Amoreiras, 0 - C. EDP, 0;
Casa da Moeda, 1 - Clube EDP, 0; Clube EDP, 4
- Amazónia, 0; C. EDP, 6 - CRSSL, 1. i

O

Clube EDP sagrou-se campeão
distrital por equipas em tiro nas
provas de CD e 3x40 e ficou em 4.º lugar em PSTAd. Individualmente, José
Coelho, Abílio Coelho (seniores) e Miguel Costa (juniores) são campeões
distritais e António Costa e José Coelho
vice-campeões (seniores). As provas,
disputadas em 6 e 7 de Março e 4, 13 e
14 de Abril, no Estádio Nacional, contavam para o campeonato distrital de
2004 da Federação Portuguesa de Tiro.
Todos os atiradores do Clube foram
apurados para o campeonato nacional,
a disputar em Maio, em Barcelos, e estão assim de parabéns.
Classificações individuais:
Seniores
a3x40 (3 posições: deitado, em pé e de joelhos): 1.º - José Coelho; 2.º - António Costa;
7.º - Abílio Coelho.
aCD (carabina deitado): 1.º - Abílio Coelho;
2.º - José Coelho; 6.º - António Costa; 7.º José Martins.
Em ambas as provas participaram 36 atiradores em representação de três equipas. i

Miguel Costa

Clube EDP campeão distrital
por equipas

Pedro Castilho

Equipa de Juniores

Tir

Pedro Barroso

A

equipa da Delegação de Lisboa do
Clube EDP classificou-se em 4.º
lugar no Campeonato Distrital de Lisboa
- 2.ª Divisão B, ficando a um lugar da fase final, para a qual eram apurados os
três primeiros classificados, e que dá a
possibilidade de acesso à 1.ª Divisão.
Pedro Costa, a 17 minutos do final do
jogo com a Casa da Moeda, em 20 de
Março, sofreu uma fractura exposta do

aPSTAd (pistola standard): 20.º - José Martins; 29.º - Bruno Rodrigues; 36.º - André
Conceição (participaram 102 atiradores em
representação de seis equipas).
Juniores
aCD: 1.º - Miguel Costa.
Treinador: José Martins.
José Coelho, Abílio Coelho, Bruno Rodrigues,
André Conceição e Miguel Costa são provenientes da Escola de Tiro do Clube.
aTiro aos pratos (Torneio Inter-Sócios):
Teminaram as inscrições para este torneio a
disputar em duas provas. A 1.ª, em 15 de Maio,
às 9:00 h, no Campo de Tiro de Belas, e a 2.ª,
em 19 de Junho,às 9:00h, no Campo de Loures.
aTiro ao alvo (Tiro Reduzido - Ar Comprimido): Terminam em 18 de Junho as inscrições para esta prova para pressão de ar
(carabina 4,5 10 M) que terá lugar em 26 de
Junho, às 9:00h, na Carreira de Tiro da Av.
Casal Ribeiro, 50 A. Aberta a maiores de 12
anos, a inscrição custa 10 €, com direito a almoço. O Clube fornece o equipamento necessário. i

informação
N.º 9

Maio 2004

Pág.ª 3

X a d r e z
aCampeonato Nacional de Xadrez - 3
de Abril, em Alvalade: Clube EDP, 3,5 Sporting Clube de Portugal, 0,5.
Representaram o Clube: Júlio Santos, Afonso
Rodrigues, Mário Gouveia e José Neves. i

Protocolos do Clube
OTACÚSTICA

Comercializa os dois tipos de próteses
auditivas mais vendidas no mercado
português:
- A analógica digital, cujo preço para
sócios do Clube é de 700 € (preço de
mercado: 1 110 €).
- Digital, cujo preço para sócios do
Clube é de 1 100 € (preço de mercado:
2 200 €).
A Otacústica fica na Rua da Madalena,
152 – Lisboa (telefone 218 865 275).

Grupo Totta
Proporciona uma série de vantagens aos
sócios do Clube que nele abram uma
Super Conta Ordenado: antecipação
até 100% do ordenado líquido, reduções na taxa de crédito pessoal, seguro
de responsabilidade civil família, isenção de comissões, redução de 0,5 pontos percentuais à tabela de spreads a
acrescer à Euribor, etc.

Massagista profissional
Massagens: localizada (costas), com a
duração de 15 a 20 minutos, e geral,
com a duração de 30 a 45 minutos.
2. as feiras:das 14:30 às 18:00h.
3. as feiras: das 9:30 às 14:30h.
6. as feiras: das 14:30 às 19:00h.
Massagista: Fernanda Cadima.
Local: Av. Casal Ribeiro, 50A - Lisboa.
Informações e marcações: Secretaria da
Delegação de Lisboa do Clube EDP,
tel. 210 017 173/4, fax 210 017 170,
e-mail clubeedp.lisboa@oninet.pt.

C U L T U R A

C O N V I V I O S

Clube do Pessoal edita
Guia Turístico

Exposições em 2004
Pintura

Editado em
Abril, pela
Direcção-Geral
do Clube do
Pessoal, o Guia
Turístico1) de
2004 oferece
aos sócios um
vasto conjunto
de opções em
matéria de férias e viagens.

Espaço Malhoa
q Luís Filipe Pinto: 4 a

31 de Maio.

Em cima: dois dos quadros de Margarida
Parada Pinto que estiveram expostos no
Espaço Malhoa de 5 a 30 de Abril. A
autora nasceu em
Sesimbra em 1949.
Frequenta a Escola de
Pintura de Almada, do
Mestre Carlos Canhão, e
participou, em 2003 e
2004, em exposições
colectivas da Oficina da Cultura, em
Almada. Trabalhou na EDP Distribuição e
está actualmente na pré-reforma.

Em curso
Com início em Maio estão a decorrer,
cursos de FrontPage, Flash 5 e Excel.
Como habitualmente, os cursos têm
lugar na Av. Casal Ribeiro, 50 A, às 3.as
e 5.as feiras, das 18:00 às 20:00h. i

Novidades
Videoteca
Obra editada em DVD, do maior interesse para todos, a Delegação de Lisboa adquiriu recentemente a História
Essencial de Portugal, da autoria do
Prof. Hermano Saraiva. Constando de
6 DVDs, de 60 minutos cada, esta história poderá, asim, contribuir para esclarecer dúvidas e conhecer factos novos ou novas leituras do nosso passado colectivo. Este trabalho, que recomendamos, encontra-se à disposição
de todos os sócios a custo zero.
Audioteca
Desde data recente, os sócios do Clube
têm também à sua disposição cerca
de 30 CDDVDs (DVDs musicais) que
emprestam uma nova e mais espectacular dimensão à música. i

Nasceu
em Sesimbra,
em 1945.
Em 2003
e 2004,
participou em
exposições colectivas na Oficina de
Cultura, em Almada. Frequenta a Escola
de Pintura de Almada, do Mestre Carlos
Canhão. Trabalhou no Grupo Espírito
Santo e está na pré-reforma.

Galeria de Arte na Casal Ribeiro
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.

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

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).

Novos números
de telefones e fax da
Delegação de Lisboa
A partir de 19 de Março, a Secretaria
do Clube EDP (Delegação de Lisboa) passou a ter os seguintes
números:
4Telefones: 210 017 173 / 4
4Fax:

Rotas1

210 017 170

ð 3 a 12 de Setembro: 449/488 e 458/498
€, sócio e não sócio, respectivamente,
conforme os hóteis escolhidos.

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
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.
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