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Em Novembro

Delegação de Lisboa
comemora 28.º aniversário
do Clube do Pessoal

I

ndependentemente de
outras iniciativas que venham a ser anunciadas,
estão já previstas as
seguintes
realizações com que a
Delegação de Lisboa assinala, no
decurso do mês de
Novembro, os 28
anos de vida do
Clube do Pessoal
EDP. 28 anos que
têm as suas raízes
em épocas muito anteriores,
se se atender a que o Clube
é o resultado da fusão de
vários outros clubes das
empresas que antecederam
a EDP (ver In ilo tempore, na
pág.ª 4).
q

q

2 a 30 de Novembro:
Exposição das fotografias relativas ao Grande
Concurso de Fotografia.
5 de Novembro: Noite de
Fados.

II Série

“Horizontes” - Exposição
de Aníbal Afonso conjuga
fotografia, pintura e poesia

q 19 de Novembro: Sessão

Solene de entrega dos
prémios alusivos ao
Grande Concur-so de
Fotografia e de
homenagem aos
melhores atletas
das
várias
modalidades da
Delegação
na
época de 2003/04.
q

19 a 30 de Novembro: Exposição
de
fotografias
sobre as actividades do
Clube ao longo dos
anos (exposição itinerante organizada pela
Direcção Geral).
(Todos estes eventos decorrerão
na sede da Delegação, na Av.
Casal Ribeiro).
q 27 de Novembro: Almoço

de aniversário que terá
lugar no Restaurante
Fandango, em Benavente. n
i

Há sempre uma razão para viver
Richard Bach

Quando, no século XIX, foi
inventada a fotografia,
muitos vaticinariam a morte
da pintura. Outros, menos
radicais, defenderiam que
esta teria de encontrar
novos caminhos para
sobreviver.

D

ecorridos todos estes
anos, e já em pleno
século XXI, ambas estão aí,
pujantes e plenas de futuro,
procurando cada uma delas
incessantemente esses tais
novos caminhos, posta já de
lado a questão da morte da
pintura.

Na senda destas mudanças, também o logotipo do
Clube, foi alterado, como se pode ver no cabeçalho desta
edição que, por sua vez, foi adaptado às mudanças
registadas. ni

É caso para dizer que, onde
a pintura se acaba, começa
a fotografia. Amante da poesia, Aníbal Afonso juntou-lhes
ainda excertos de poemas,
que as explicam, de poetas
como António Gedeão, Fernando Pessoa, Miguel Torga,
Richard Bach e Pablo Neruda.

Aníbal Afonso, pintor e fotógrafo, é a prova viva disso e

A exposição estará patente
na Galeria da Casal Ribeiro
até 27 de Outubro. ni
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Clube tem novo logotipo
Com a entrada do gás, no seu domínio de actividades, a
EDP não mudou de sigla mas mudou de nome. Chamase agora Energias de Portugal. Esta mudança levou
também à alteração do seu logotipo, que passou a ser a
estilização de um sorriso sobre um fundo vermelho, que
todo o país já conhece da televisão, dos outdoors, dos
seus edifícios e do seu estacionário.

pô-las mesmo de mãos
dadas na sua exposição
“Horizontes”, inaugurada no
dia 1 de Outubro na Galeria
de Arte da Casal Ribeiro.

Sessões de homenagem
dos 25 anos
Clube atento à evolução

Perfis
Frederico Oliveira:
O homem dos sete
instrumentos
Dois dedos de conversa
Do aniversário do Clube
à sustentabilidade

Modalidades
Equipa da Delegação
de Lisboa sagra-se
campeã distrital em
Pesca de Rio

4
In ilo tempore...
Oitavo aniversário

Este exemplar é para si, mas se quiser receber o informação em casa é só enviar-nos o endereço do seu e-mail
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Frederico Oliveira: o homem
dos sete instrumentos

Dois dedos
de conversa...
Do aniversário do Clube
à sustentabilidade

1

O Clube do Pessoal
fará em Novembro 28
anos. 28 anos que remontam, no entanto, a datas anteriores. Porque, tal como a
própria EDP é o resultado
dum processo de fusão de
várias empresas, com momentos marcantes em 1969
(criação da CPE), 1976 (criação da EDP), 1994 (passagem da EDP a grupo empresarial) e 2000 (separação
da REN), o Clube é também
o resultado das sucessivas
fusões dos clubes criados,
ao longo dos anos, nas
mesmas.
Estes 28 anos e os que os
antecederam têm uma história que seria interessante
conhecer melhor, pelo papel
que o Clube tem desempenhado, quer a nível dos
trabalhadores quer da própria empresa. Mas, para já,
daqui se endossam felicitações e os votos de longos e
profícuos anos, extensivos,
por inerência, à EDP e à REN.

2

Hoje
que
a
sustentabilidade empresarial tem como uma das
principais vertentes os recursos humanos, os clubes
do pessoal enquadram-se,
sem dúvida, nesse conceito,
pelos benefícios que podem
proporcionar aos trabalhadores nos campos desportivo, cultural e recreativo, com
reflexos positivos a nível de
coesão, equilíbrio psíquicofísico, etc., se devidamente
apoiados, organizados e
dirigidos. Por outro lado, e
verificados estes pressupostos, os clubes do pessoal
são também um factor positivo de notoriedade e imagem
e uma afirmação de cidadania, responsabilidade social
e vitalidade por parte das
empresas. n
i
José Rogeiro

Teve berço em Lisboa, onde sempre viveu, salvo dois anos já
distantes em Almada, há 74 junhos. Fez a primária na Voz do
Operário, a secundária na Escola Industrial Machado de Castro
e concluiu o curso de Maquinista da Marinha Mercante, hoje
equiparado ao de engenheiro.

J

osé Frederico de Oliveira
foi para a CNE em 1955.
Antes, andou dois anos no
mar e trabalhou no Arsenal da
Marinha, no Alfeite, no Laboratório Nacional de Engenharia
e na Mague, em Alverca.
Na CNE, começou como desenhador e teve, anos fora, várias funções. Topógrafo, Encarregado de Bloco (Central
do Carregado), Responsável
de Tratamento de Dados de
Importação (Equipa de Inspecção Fabril) e da Área de
Custos e Programas (Equipa
de Projecto de Setúbal), Responsável da Gestão de Stoc k s do Equipamento, etc.,
reformou-se como Chefe do
Departamento Condições de
Trabalho do Sector de Produção Térmica, ele que foi o
homem dos sete ofícios.
No desempenho dessas funções passaria por várias instalações: Campo Pequeno
(1.ª sede da CNE), Casal Ribeiro, Defensores de Chaves,
Júlio Dinis, Carregado e Mouzinho da Silveira.
Na escola, iniciou-se no voleibol que viria a praticar no Belenenses, clube do seu afecto. Daí, ao ingressar na CNE,
o convite para integrar a equipa do Clube, que disputava
os campeonatos da FNAT, e
na qual viria a
jogar 10 anos.
Se profissionalmente foi o homem dos sete
ofícios, no Clube poderá dizer-se que o foi
dos sete instrumentos. A par
do voleibol, foi
várias vezes director e seccio-

nista, ligado ao teatro, campismo, casas de vilegiatura,
organização das festas de
Natal, refeitório do Clube, boletim informativo, etc. “Tudo
feito nas nossas horas”, como diz, e em que, “muitas vezes, “as nossas mulheres
também ajudavam”. Lembra-se de quando, com outros,
ia “montar as tendas de campismo nos diversos parques
para os associados do Clube
lá gozarem férias”, ou às casas de vilegiatura, no seu
tempo e por sua conta, “porque a empresa não os dispensava para isso”.
Para além do voleibol, duas
das facetas mais visíveis que
teve foram a de actor teatral e
palhaço que fazia rir as crianças, nas festas de Natal. Recorda em particular, três peças que protagonizou. A Ratoeira , sobre um texto de
Agatha Christie, O Paraíso, de
Miguel Torga, e Árvores, verdes árvores . As primeiras
encenadas por um colega já
falecido e nome conhecido no
teatro, Bento Martins, e a
terceira por ele próprio.
O Frederico integrou também
a única dupla de palhaços
que o Clube terá tido. “Fredy e
Bolachinha”, assim se chamava a dupla que transmitiu

Na capa, ao centro, Frederico Oliveira, actor.Em
cima, voleibolista (último à esquerda, de pé)
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alegria e cor a várias festas
de Natal que a CNE promovia
e o Clube organizava. A dupla
surgiu quando, no Natal de
1955, Marcelo Canto, em vez
da empresa ”contratar uma
parelha de palhaços para
animar a festa”, lançou o
desafio de que “se houvesse
um tipo que o acompanhasse, ele fazia de palhaço”. Por
perto, Frederico não hesitou:
“acompanho-te eu!” O Natal
constava então, na CNE, de
duas festas, uma em Lisboa
e outra em Sacavém. A dupla,
mal acabava a actuação
numa, dirigia-se de imediato
para a outra sem sequer
despir a indumentária.
O Clube era então “uma família. Conhecíamos as famílias uns dos outros. Vinha-se
para a Casal Ribeiro, à noite,
trabalhar, jogar xadrez, damas ping-pong, bilhar”. O
campeão nacional de xadrez
de então, mestre Joaquim
Durão, chegou mesmo a ir ao
Clube jogar simultâneas” que
foram muito participadas.
Confrontando esses tempos
com os actuais, Frederico diz
que “são diferentes”. Os directores desse tempo faziam tudo; hoje o Clube “tem poucos
carolas (...), há menos gente,
menos tempo,mais agitação”. E, ao invés, “mais gente
a exigir do que a dar”.
Sobre si próprio, Frederico diz
que “por todos os lados por
onde passo sou cumprimentado por todos, o que me satisfaz”. Adverte, todavia, que
“nunca fiz esforços para agradar a alguém”. Mas o certo é
que agrada, pelo seu estilo
afável e comunicativo. ni

E V E N T O S

MO D A L I D A D E S

Pesca ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ Futeb l de 11

Sessões de homenagem dos 25 anos

Equipa da Delegação de Lisboa
sagra-se campeã distrital

Clube atento à evolução

O

Clube do Pessoal foi, como
habitualmente, convidado a estar
presente e a participar nas sessões em que
a EDP e a REN homenagearam, no dia 26
de Junho, os seus trabalhadores que
completam este ano 25 anos de serviço.
Nessas sessões, os seus representantes
tiveram oportunidade, no discurso que proferiram, além de saudarem os trabalhadores
homenageados, de se referir a vários
aspectos da vida do Clube. Dado que, na
edição anterior deste boletim, por falta de espaço, não foi possível referir esse discurso,
aqui se registam alguns dos passos mais
significativos do mesmo.
Actualmente com cerca de 18 000 associados, o que o torna “um dos maiores do país”,
o Clube conta, entre esses associados “um
número significativo de reformados”, o que
faz dele “o grande elo de ligação [desses reformados] à sua empresa, onde trabalharam
uma vida”.
Quanto ao futuro, foi garantido que “o Clube
EDP não deixará de estar atento à evolução
e transfomação da nossa Empresa e tentará
acompanhá-la, não só através das iniciativas
da sua Direcção Geral, como também das
levadas a efeito pelas Delegações”.
Particularizando depois algumas das actividades desenvolvidas, foi salientado o incremento sofrido pelo Golfe, Motociclismo,
Parque de Campismo de Castelo do Bode,
Radioamadorismo, Náutica (cuja designação
foi alterada para Vela), Orientação Pedestre
e BTT.
Por sua vez, no campo social, foram referidos
os protocolos celebrados com a Galp, o
Grupo Totta e as Companhias de Seguros
Global, Zuritech e Fidelidade, bem como a
disponibilização de “uma grande variedade
de serviços, nomeadamente viagens, casas
de férias no Algarve, apartamentos alternativos e turismo rural”.
Foi também anunciada a realização das
próximas Competições Culturais e Desportivas, cujas finais se prevêem para 2006.
A rematar as intervenções, foi manifestada a
convicção de “estarmos no caminho certo,
para conseguir uma ligação mais forte entre
todos os trabalhadores” e “contribuir para o
engrandecimento e prestígio do nosso Clube
e, consequentemente para uma boa imagem
da EDP.” n
i

Carvalho Teixeira

A

equipa da Secção
de Pesca do Clube
do Pessoal (Delegação
de Lisboa) foi a vencedora do Campeonato
Distrital do Inatel 2004,
na modalidade de pesca de rio. O campeonato constou de três provas disputadas nos
dias 19 de Junho (Maranhão), 3 de Julho

(Coruche) e 17 de Julho (Maranhão), tendo
a equipa conquistado
os 1.º, 2.º e 3.º lugares,
respectivamente, em
cada uma das provas.
Manuel Carvalho Teixeira sagrar-se-ia, por
sua vez, campeão a
nível individual.
Nos dias 4 e 5 de
Setembro, e para o
Campeonato Nacional,
que teve lugar no Maranhão, a mesma
equipa obteve o 6.º lugar colectivo, cabendo
a Carvalho Teixeira o 5.º
individual. Integraram a
equipa, além de Carvalho Teixeira, Hélder
Filipe, José Matos e
Jorgino Broa. n
i

Gowfe
Manutenção e caducidade
do handicap
No início do ano, muitos sócios tinham o
seu handicap caducado por não terem efectuado o mínimo de
quatro voltas. Assim, a
Comissão de Handicaps relembra que, para manter um handicap EGA, um jogador
tem de entregar, no
mínimo, quatro Resultados Válidos ou Validáveis (EDS) em cada
ano civil. O não cumprimento desta directiva
implica a caducidade
automática do Handicap EGA.
Os jogadores que, por
tal motivo, tenham o
handicap caducado
poderão entregar o número de resultados necessários para compensar os resultados

em falta, jogando nas
competições do seu
clube de filiação ou
entregando Resultados Validáveis (EDS).
De acordo com as normas federativas, as
Voltas de Qualificação
devem ser feitas no
campo indicado pelo
Clube como sendo o
seu Home Course, para os sócios do Clube
EDP, o Campo de Golfe
do Montado. Segundo
a Comissão de Handicaps e Course Rating
da FPG, um jogador
com o handicap caducado só pode jogar
competições no âmbito do seu Clube de filiação e não pode ganhar prémios até completar as voltas de
qualificação. ni
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O Clube EDP disputa
em 2004/05, a série B
do Campeonato Distrital do INATEL, que teve
início em 16 de Outubro. Nesta fase, o Clube
irá defrontar as equipas do Banco Espírito
Santo, Banco Totta &
Açores, Casa Pia de
Lisboa, Casa do Pessoal da RTP, Clube Petrogal, Covina, Estrelas
de Lisboa e Refinaria/
Ultramar.
Uma boa época é o que
se deseja à equipa do
Clube. ni
aSecção de Vela - Por
decisão da Direcção Geral
do Clube, e por razões organizativas, a Secção de
Naútica passou a designar-se por Secção de Vela.
aGolfe - Abriram ao público, em 25 de Junho, os
campos de Golfe de Ribagolfe e Samora Correia
(recta do Infantado). Os
preços praticados nestes
campos são, para 9 e 18
buracos, respectivamente:
- Fins de semana e feriados: 28 e 42 Euros.
- Dias de semana: 21 e 32
Euros.
aKarting - Terão lugar
em 6 de Novembro, em
Palmela, as 12 horas de
karting, organizadas pela
Delegação de Lisboa do
Clube do Pessoal EDP. n
i

No melhor pano...
Correcções relativas à edição de Setembro, do boletim (formato electrónico):
- Na introdução à entrevista com Joana Pratas (pág.ª
3), onde se lê Sevilha deveria estar Sidney.
- Na classificação do
Open Interligações, também na pág.ª 3, foi omitido
o 6.º classificado que foi
Mário Ramos (EDP Produção - Sines) e, relativamente ao 16.º (Iglésias
Costal), referido o Barreiro,
i
em vez de Lisboa. n

C U L T U R A
In ilo tempore...

Exposições
Pintura
Espaço Malhoa
q Isabel Dias e Teresa

Fotografia

Oitavo aniversário

Galeria de Arte
da Casal Ribeiro

J

á lá vão quase nove anos (...) Todo o pessoal da
C.N.E. foi surpreendido pela publicação de uma
Ordem de Serviço.

Marques: 27 de Outubro a
a 30 de Novembro.

Surpreendidos por se ter publicado uma O.S.? - É verdade!

Logo que disponível, será
anunciado o calendário de
exposições para o ano de
2005.

É que nessa O.S. a Ex. ma Administração cometia o encargo
de se estudar a organização de um Grupo Desportivo
para os empregados da Companhia.

C O N V I V I OS

Assim nasceu a nossa colectividade pois está na O.S. n.º
16/53 o seu início e, quanto a mim, deveria ser o
aniversário dessa determinação do Ex. mo Prof. Ferreira
Dias o aniversário do nosso Clube.

q

q

Noite de Fados: 5 de
Novembro, incluída n o
28.º aniversario do Clube
do Pessoal.
Almoço de aniversário:
também incluído no 28.º
aniversário do Clube do
Pessoal, terá lugar em
27 de Novembro, em
Benavente (Restaurante
Fandango). O preço por
pessoa será de 35 e 38
Euros, para sócios e não
sócios, respectivamente,
e inclui o transporte.
Para mais informações contactar
a Delegação de Lisboa do Clube
do Pessoal.

q Aníbal Afonso: 1 a 27 de

Outubro.
q Concurso de fotografia: 2 a

30 de Novembro.
q Exposição histórica sobre

as actividades do Clube:
19 a 30 de Novembro
(organizada pela Direcção Geral do Clube).
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).

Como é natural imediatamente se congregaram boas
vontades para o assunto não deixar de ser levado a bom
termo e, por isso, em 19 de Dezembro do mesmo ano,
outra O.S., a n.º 19/53, nomeava uma Comissão para
gerir os assuntos do Grupo Desportivo até à eleição dos
primeiros Corpos Gerentes, o que veio a ter lugar no dia
29 de Janeiro de 1954.
Por alvará, de 11 de Março de 1954, da Fundação Nacional
para a Alegria no Trabalho, ficou o Grupo filiado na citada
Fundação como Centro de Alegria no Trabalho n.º 351.
Vieram as primeiras realizações: equipa de futebol,
equipa de voleibol, equipa de basquetebol compra de
livros para formação de uma biblioteca, construção de
campos desportivos nos terrenos vagos das instalações
da empresa em Sacavém, etc.
(...)

n
i

Santos Nogueira, in Contacto, n.º 10, Junho de 1962

Clube EDP (Delegação de Lisboa)
e DAEWOO assinam protocolo
O Clube do Pessoal da EDP (Delegação de Lisboa) e a
Sorel, S.A./DAEWOO estabeleceram recentemente um
protocolo em que esta se compromete a conceder a todos
os associados e colaboradores, adstritos à Delegação,
descontos até 8% na aquisição de viaturas novas desta
marca, podendo pontualmente acumular com as
campanhas em vigor.
Como serviços associados à aquisição, destacam-se:
aceitação de retomas, financiamento com taxas
preferenciais, seguros com condições especiais, desconto
de 10% na compra de peças da marca Daewoo e desconto
de 5% no serviço de mão-de-obra (excepto sinistros), em
reparações nas oficinas Sorel Daewoo.

Convite...
Já deu, certamente, um
excelente passeio, foi a um
óptimo restaurante, assistiu
a um belo espectáculo (filme,
teatro, competição desportiva, etc.), leu um bom livro,
visitou um qualquer lugar que
o impressionou.
Porque não partilhar essas
experiências positivas com
os demais leitores deste
boletim?

Para o fazer, basta que nos
envie uma carta, um fax ou
um mail relatando, de forma
sucinta, essa experiência. E
se dispuser de uma imagem
que a ilustre, melhor ainda.
Apesar do espaço exíguo,
gostaríamos de enriquecer e
diversificar este boletim com
a sua colaboração e com a
sua experiência, incluindo
sugestões e críticas. ni
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