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Equipa de Xadrez
do Clube ascende
à 1.ª Divisão
Nacional...

A
Alunos do 1.º ano do curso de Iniciação
à Pintura mostraram os seus trabalhos

D

e 4 a 18 de Junho, na Galeria de
Arte da Casal Ribeiro, foi a vez dos
alunos do 1.º ano do curso de Iniciação
à Pintura 2003/2004 mostrarem os
trabalhos que desenvolveram ao longo
do ano, sob a orientação de Aníbal Afon-

so. Na exposição estiveram patentes
telas de Aurora Proença, Catarina Pereira, Dalila Martins, Ema Albuquerque,
Isabel Baptista, João Amaral, João Plácido, Luísa Carvalho, Marta Calleres,
Nela Meneses e Vítor Dias. i

Uma visita guiada à sede da Delegação
de Lisboa do Clube do Pessoal
Muitos associados não conhecerão a
sede da Delegação de Lisboa do Clube
ou raramente terão ido além da sua
entrada. Instalada num edifício histórico
do Sector Eléctrico, onde, de 1960 a
1988, funcionou o Despacho Nacional,
a Delegação situa-se na Av. Casal Ribeiro 50 A, a dois passos do Saldanha,
um local privilegiado de fácil acesso e
bem servido de transportes públicos.

Boletimi nformação
não se publicará
em Agosto

contar para o Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão, a equipa
de Xadrez do Clube EDP empatou na
derradeira partida com o Grupo Desportivo da Carris. Coroando uma época
notável, o Clube ascendeu, assim, à
1.ª Divisão Nacional, que disputará na
próxima época, a par das melhores
equipas portuguesas da modalidade,
pelo que todos os seus elementos
estão de parabéns. Entretanto, a final
para apurar o campeão da 2.ª divisão
reúne o Clube EDP e o Clube Desportivo de Seia, com data marcada para 2
de Julho, nesta localidade serrana.
Durante a época, a equipa foi constituída pelos seguintes elementos:
Mário Alberto Fernandes, António
Rodrigues Correia, Mário Correia, José
Neves, Júlio Santos, Amílcar Miranda,
Alberto Dionísio Pio, Luís Bochecha e
Agostinho Santos.

... e Júlio Santos alcança
3.º lugar em torneio
internacional

Entretanto, Júlio Santos, mestre de
Xadrez do Clube, fez parte da selecção
do Inatel, que se deslocou à Bulgária,
Nesta edição, procuramos dar-lhes a
para disputar um Torneio Internacional
conhecer não apenas essas instalade Xadrez, que decorreu entre 18 e 24
ções mas várias das actividades que
de Maio. Júlio Santos viria a conquistar
nelas têm lugar regularmente. Com a
um honroso 3.º lugar entre represensugestão de que usufruam de algum
tantes das maiores potências na modalidade. i
modo de umas e outras.
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Fernando Castelo: no Clube a tempo inteiro

F

ernando Alberto Antunes
Castelo nasceu na Chamusca há 63 anos e mora
actualmente em Camarate
(Loures). Ingressou na
CRGE (Companhias Reunidas de Gás e Electricidade),
antecessora da EDP Distribuição, em 1960. Foi colocado na Divisão Comercial, onde, com esta ou outras designações, trabalhou até
passar à pré-reforma, em
1998. Nos primeiros tempos, na Rua do Crucifixo, depois na Rua Camilo Castelo
Branco, cujas instalações
“inaugurou”.
Praticante de ténis de mesa,
“tinha poucos dias de casa
quando um director me interpelou e convidou para jogar no Lisgás”. Este era o nome do Clube do Pessoal da
CRGE, um clube muito forte
e eclético que participava em
várias competições, quer no
âmbito das respectivas federações quer da FNAT (Federação Nacional para a Alegria do Trabalho), actual
Inatel. O Lisgás, recorda,
tinha, nesses tempos, presença nas principais modalidades, tais como o hóquei
em patins, o ciclismo, o basquetebol (em que chegou a
ser campeão da 1.ª Divisão)
e o andebol.
Jogou ténis de mesa até
1974 e, nesta modalidade,
participou nos jogos inter-empresas eléctricas, que
se realizavam de dois em

dois anos. Estes jogos viriam depois a ser interrompidos (foram reatados recentemente), mas recorda-se de ter estado no Picote
(1964), Braga (1966) e Lisboa (1968), em representação da equipa da CRGE que
se sagrou campeã nestes
últimos. Jogar golfe é hoje
um dos seus hobbies, a par,
desde sempre, do cinema e
da música, de que é “apaixonado”.
Criado o Clube EDP, em
1976, por fusão dos clubes
das várias empresas que
então constituíram a EDP,
viria a prestar colaboração à
organização das festas de
Natal e, mais tarde, a integrar
uma comissão incumbida
de formar a Delegação de
Lisboa. Daí para a frente,
quer nesta Delegação quer
na Direcção-Geral, “nunca
mais deixou o Clube”, embora no que respeita à Delegação “com mandatos interpolados”. Noutros domínios, e
também depois do 25 de
Abril de 1974, integrou a comissão de sindicatos que
negociou o 1.º ACT da EDP e
foi dirigente do Sindel, após
o ter sido do Sindicato dos
Escritórios.
Actualmente exerce os cargos de Presidente da Delegação de Lisboa e de Vice-Presidente da Direcção-Geral e é o responsável nacional pela secção de Golfe,
que dos 50 praticantes,

aquando da sua criação em
1996, vai já nos 220, o que
se traduz por “trabalhar a
tempo inteiro para o Clube”.
Na base da sua motivação
para estas actividades está
o facto de se reconhecer como “uma pessoa dinâmica
e inovadora, que procura
sempre novos desafios”, e a
vontade de prosseguir o trabalho que se tem vindo a desenvolver através dos anos
e que se pretende cada vez
melhor”.

Clube saberá
acompanhar os passos
que as empresas
derem no futuro
Face à actual diversidade
das empresas, considera
que “o Clube tem sido sempre um factor aglutinante
dos trabalhadores do Grupo
EDP e da REN, pelo que os
sócios não vêem no seio do
Clube as suas empresas,
mas apenas o factor Clube”.
Tem a consciência de que as
empresas reconhecem a importância que o Clube tem
junto dos funcionários” e vê
“com muito interesse, por
exemplo, que, quer a EDP
quer a REN, façam participar
o Clube nas sessões de homenagem aos trabalhadores que completam 25 anos
de antiguidade e na organização das festas de Natal”.
Quanto ao futuro do Clube,
de que diz “não ter medo”,

pensa que “o peso que o
Clube tem junto do Grupo
EDP, da REN e dos sócios
tornou-se um factor tão importante que é irreversível” e
que “todas as perspectivas
conduzem a que se caminhe, cada vez mais, para a
frente.” A permanente mudança do sector eléctrico
não o preocupa, na medida
em que “o Clube saberá
acompanhar os passos que
as empresas derem no futuro”. Neste aspecto realça, o
caso da Delegação de Lisboa “que tinha há pouco
tempo cerca de 3 000 sócios
e hoje está perto dos 3 500”.
Salienta que “com a nova forma de informar, através de
mail, verificou-se uma maior
adesão dos sócios às actividades do Clube e uma maior
compreensão dos seus
problemas”.
Por seu lado, irá continuar a
trabalhar para o Clube,
“atento a todas as actividades”, em “contacto directo
com todos” e zelando pelo
“controlo de custos e pelo
cumprimento dos Planos
aprovados”. i

Clube e Fincor Saldanha assinam protocolo

Teste a sua audição na Otacústica

A Fincor Saldanha dispõe de um
centro de atendimento, com
assessores financeiros que asseguram um acompanhamento
personalizado e permanente na
gestão dos activos financeiros e
um vasto leque de informações
necessárias para abertura de
contas.
Contactos: Fernando Abreu e Mário
Santos - Rua Braancamp, 9 s/l - Lisboa (tel. 21 312 70 34/54)

A nossa audição sofre, com o decorrer dos anos, um desgaste
natural, pelo que se impõe que isso seja detectado a tempo e
devidamente tratado.
No âmbito do acordo com a Otacústica, esta faculta aos sócios
do Clube a realização de um teste auditivo que poderá ser
marcado na Av. Defensores de Chaves, 15 - 1.º C (ao Saldanha),
na Rua da Madalena, 152 - 1.º Esq. (na Baixa), ou pelos telefones
218 865 275 ou 218 873 966.
Terá, assim, conhecimento da sua actual capacidade de audição
e, em caso de necessidade, o aconselhamento adequado em
relação a eventuais deficiências.
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Uma visita guiada
à sede da Delegação
de Lisboa do Clube
do Pessoal

Ao lado: Mensalmente 2 exposições de pintura, desenho ou
fotografia dão
beleza e cor às
paredes da Galeria da Casal Ribeiro.
Em baixo: O ateliê de pintura e
desenho é frequentado por
muitos talentos

Transposto o átrio de entrada, à esquerda, encontra-se a secretaria da Delegação que está sempre disponível para
atender os associados

Neste espaço pode ver-se televisão, ler-se os jornais do dia, encontrar-se com
os amigos, beber-se um café...
... E, um pouco ao lado, só ou com um
companheiro, pode jogar-se uma anti-stressante partida de bilhar
Nesta sala os directores da Delegação
debatem uma vez por semana os assuntos que dizem respeito à vida do Clube e
têm lugar as aulas de inglês e espanhol
(na foto, aula de inglês)

Para quem se
preocupa com a
forma física, o
cardio-fitness
pode ajudar, tal
como as massagens

A ginástica, o
ténis de mesa, o
tiro, o xadrez e as
festas comemorativas e de convívio têm um cenário apropriado
neste ginásio

Sala de informática onde
são dados
cursos sobre os mais
diversos
programas e
matérias
O ensino da
música também tem o
seu lugar na
sede da Delegação

Com cerca de 12 000 volumes, a biblioteca da Delegação remonta a anos distantes. Mas além dos livros, há ainda os
DVDs e os CDs

Um pouco por todo o lado, encontram-se troféus conquistados pelo Clube em
várias modalidades, quadros e livros
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Exposições em 2004
Pintura

Foto: João Ferrand

Joana Pratas no Campeonato do Mundo
e nos Jogos Olímpicos...

J

oana Pratas treina o Clube
EDP, onde tem realizado
um excelente trabalho, desde
há três anos. Tem 25 anos, é
de Lisboa, e está a concluir a
licenciatura em Ciências do
Desporto, Educação Física e
Desporto Escolar. Iniciando-se na modalidade aos nove
anos, apresenta um currículo
notável no desporto a que se
dedica - a vela, na classe
Europe.
Campeã nacional em 1996,
1997, 1999, 2000, 2001 e

Galeria de Arte da Casal Ribeiro

2003, esteve presente
nos Jogos Olímpicos
de Atlanta e no 5.º Europeu de Júniores, em
1996, no Campeonato
do Mundo de 1998, no
15.º Europeu, em 1999,
nos Jogos Olímpicos
de Sydney, em 2000, e
no 11.º Campeonato do
Mundo, em 2001.
Na rota deste notável percurso, a treinadora do Clube
EDP e velejadora do Clube
Internacional Marina de Vilamoura irá estar presente
uma vez mais no Campeonato do Mundo, que se disputa de 5 a 17 de Julho, na
Sardenha, e nos Jogos Olímpicos de Atenas, em Agosto,
sendo a sua deslocação
apoiada pela CME e AFINIS.
Nós por cá ficaremos atentos
e a “torcer” para que tudo
corra bem à Joana.

... e André Boto no Campeonato Europeu
André Filipe Quintanilha Boto
nasceu
em 1990,
em Lisboa
e mora actualmente
na Amora, onde frequenta o
7.º ano. Iniciou-se na vela em
1996, mas tem já um curriculo significativo, como se
poderá constatar:
1998/99: 4.º lugar por equipas e 5.º individual no Campeonato Regional de Escolas de Vela e 7.º no Campeonato Nacional de Escolas
realizado nos Açores.
1999/2000: passagem para
a Categora A, em Optimist.

2000/01: Vice-campeão regional, 26.º lugar no campeonato nacional e vice-campeão regional.
2002/02: 51.º lugar no Campeonato Nacional.
2002/03: 8.º lugar no Campeonato Nacional realizado
nos Açores.
2003/04: 64.º lugar no Campeonato da Europa, vice-campeão no Campeonato
Regional e 7.º no de Portugal, com apuramento para o
Campeonato da Europa a
disputar na Suécia em Agosto. Campeão regional (zona
Norte), irá estar presente no
Campeonato de Portugal em
Juvenis, a realizar nos Açores. Boa-sorte para o André!

q Alunos do Ateliê

Momento de convívio na inauguração da exposição, a 4 de Junho,
dos alunos do 1.º ano do curso
de Iniciação à Pintura

Fotografia
q Aníbal Afonso: 1 a 13 de

Outubro, na Galeria de Arte
da Av. Casal Ribeiro.

Formação1

Novos cursos
de Informática
Estão abertas as inscrições
para os seguintes cursos:
EXCEL: Utilizado para analisar e controlar desde as
mais simples despesas domésticas aos mais complexos cálculos nas áreas administrativa, contabilística, de
gestão, etc. Início em 13 de
Setembro, com aulas às 2.as
e 4.as feiras, das 18 às 20
horas.
ACESS: Permite constituir
bases de dados e definir relações entre estes. Início em
14 de Setembro, com aulas
às 3.as e 6.as feiras, das 18 às
20 horas.
FLASH: Criação de animações dimensionáveis, menus de navegação, interfaces, banners, logos, ilustrações técnicas e cartoons .
Início em 16 de Setembro,
com aulas às 5.as feiras, das
18 às 20 horas.

2003/04 : 22 de
Junho a 16 de
Julho.
q Luildo Noronha: 1
a 14 de Setembro.
q Helena Langrouva:
15 a 29 de Outubro.

Espaço Malhoa
q Graciosa Patrício e Isabel

Gregório: 7 de Junho a 16
de Julho.
Horário (dias úteis):
- Galeria de Arte (Casal Ribeiro,
50 A): 09:00 às 18:30 horas.
- Espaço Malhoa (Av. José
Malhoa, lote 13): 08:30 às
09:30 h e 12:30 às 14:30 h
(apenas trabalhadores da EDP
e da REN).
De 17 de Julho a 31 de Agosto,
estes espaços encontram-se
encerrados, voltando a abrir em
Setembro com novas exposições.

C O N V I V I OS
Rotas1
Salou
ð 3 a 12 de Setembro: 449/488
e 458/498 €, sócio e não sócio, respectivamente, conforme os hóteis escolhidos.

Cruzeiro no Douro
ð 11 a 12 de Setembro: 180 e
190 €, sócio e não sócio, respectivamente. Infomações e
inscrições a partir de 31 de
Maio.

Serra da Estrela
ð 9 a 10 de Outubro: 64 e 67 €,
sócio e não sócio, respectivamente. Infomações e
inscrições a partir de 5 de
Julho.
1) Para inscrições e mais informações
contactar a Delegação de Lisboa.
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