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Editorial

Sobre o 28.º aniversário
do Clube do Pessoal EDP

O

Clube do Pessoal EDP comemora
em Novembro o seu 28.º
aniversário.

São 28 anos que têm raízes profundas em
anos anteriores, uma vez que o Clube é o
fruto da fusão dos Clubes existentes nas
várias empresas que, em 1969, deram lugar
à CPE e, em 1976, à EDP.
Embora o Clube seja um todo, a sua organização por delegações, com vivências argamassadas nas diferenças geográficas, culturais, sociais e desportivas que encerram, fá-lo ter, nesta grande diversidade, a sua força
e riqueza.
No caso da Delegação de Lisboa, nesta hora
de aniversário, que contempla sempre um
olhar sobre o passado, são dignos de uma
referência o Grupo Desportivo Lisgás e o
Clube do Pessoal da CPE (como integrante
dos Clubes do Pessoal da CNE e da HEZ). Os
menos jovens recordarão ainda, certamente,
a pujança desportiva do primeiro e o trabalho
cultural e recreativo dos segundos. Transmissores de um vasto legado cultural, desportivo e humano, este continua a ter uma
forte presença na Delegação e a constituir um
factor de inspiração e motivação.
Solidariamente com os desígnios do Clube,
a Delegação de Lisboa tem vindo a esforçar-se por dar continuidade a essas vertentes,
de acordo com as sucessivas mudanças que
têm marcado o decurso dos anos. E tem procurado, por outro lado, abrir novas frentes
que vão ao encontro dos associados em domínios tais como os da informação, da
recreação e dos tempos livres e da obtenção
de benefícios junto de fornecedores de serviços e produtos. E aqui, outra característica
dos aniversários, é já do presente e do futuro
que se fala e da vontade de ir permanentemente ao encontro dos associados.
Esperamos continuar a contar, e cada vez
mais, com o acompanhamento e a participação dos associados do Clube e com o
imprescindível apoio e compreensão da EDP
e da REN ao trabalho a desenvolver em
benefício de todos. Um brinde da Delegação
de Lisboa ao futuro do Clube. n
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Grande Concurso de Fotografia da Delegação de Lisboa

Fotografias de César Dias Osório e Carlos Alberto
Silva Ferreira obtêm 1.º lugar

C

onstituido por Joaquim
Lopes, Valter Ventura,
profissionais de fotografia, e
Aníbal Afonso, o Júri do
Concurso reuniu a 22 de
Setembro, na sede da Delegação de Lisboa, e atribuiu
1.º Prémio (preto e branco): O Túnel,
1.º Prémio (cores): Amanhecer,
os seguintes prémios:
de César Dias Osório
de Carlos Alberto Silva Ferreira
Preto e branco:
1.º e 3º: O Túnel e A Ponte
é uma Passagem, respectivamente, de César Dias
Osório (Porto).
2.º e menção honrosa:
Cercas e Sombra, respectivamente, de Ana Marta
2.º Prémio (preto e branco): Cercas,
2.º Prémio (cores): O Galo Vermelho,
de Ana Marta Abreu Pereira
de Ana Mafalda Silva Pinto
Abreu Pereira (Alverca).
Cor:
1.º: Amanhecer, de Carlos
Alberto Silva Ferreira (Lisboa).
2.º: O Galo Vermelho, de
Ana Mafalda Silva Pinto
3.º Prémio (preto e branco): A Ponte é
3.º Prémio (cores): Passagens,
(Lisboa).
uma Passagem, de César Dias Osório
de Filipa Teixeira Cid
3.º: Passagens, de
Filipa Teixeira Cid
(Castanheira do
Ribatejo).
Menções honrosas: 25 Abril, de
Augusto César FaMenção Honrosa (cores): 25 Abril, ria Castro (Durde Augusto César Faria Castro rães) e Duo, de José Luís Correia Bacelar (Viana do Castelo).
Menção Honrosa (preto e
Menção honrosa (cores): Estiveram a concurso 115 fotografias, 44 a
branco): Sombra, de Ana
Duo, de José Luís
Marta Abreu Pereira
Correia Bacelar preto e branco e 71 a cor, de 16 e 26 concorrentes, respectivamente. De 2 a 30 de Novembro, 20 delas estão em exposição na Galeria
Festas de Natal da EDP
de Arte da Casal Ribeiro. A 19 de Novembro,
e da REN 2004
em Sessão Solene, serão entregues os préEDP: Dedicadas aos filhos dos
mios deste Grande Concurso, promovido pela
trabalhadores do Carregado, LisDelegação de Lisboa do Clube do Pessoal.n
i
boa, Loures, Sacavém e Torres
Vedras, a Festa do Natal de 2004
Xadrez
terá lugar no Parque das Nações
Clube nos quartos
(Circo Chen) no dia 18 de Dede final da Taça
de Portugal P. 3
zembro, a partir das 14 horas.
REN: A divulgar oportunamente.
27 de Novembro
A organização das festas incumAlmoço
Carlos Fernandes:
be, como habitualmente, ao Clube
comemorativo
“52
anos
de
idade,
do Pessoal, em colaboração com
do 28.º aniversário
66 de dirigente” P. 2
as várias Delegações. ni
do Clube EDP P. 4
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Carlos Fernandes: “52 anos de idade,
66 de dirigente”

Vamos constituir
o Arquivo Histórico
da Delegação?

Carlos Manuel
Antunes Fernandes
nasceu em Leiria há
52 anos. Jovem
ainda, a vida militar e
profissional levou-o a
deixar a terra natal.
Vive em Vila Franca
de Xira há 30 anos.

A

origem do Clube do Pessoal
da EDP e, neste caso, também da sua Delegação de Lisboa,
perde-se já nos anos 30 do século
XX, quando foi constituído o
Clube Desportivo Lisgás (CRGE).
De então para cá, vários outros
clubes/grupos desportivos surgiram nas empresas que, entretanto, foram criadas (Hidroeléctrica do Zêzere, Hidroeléctrica do
Cávado, Companhia Nacional de
Electricidade, Hidroeléctrica do
Douro, Empresa Termoeléctrica
Portuguesa, etc.).
Estes clubes, acompanhando a
evolução do sector eléctrico ao
longo dos anos, foram-se sucessivamente fundindo até à formação, em 1976, do actual Clube do
Pessoal da EDP e das suas Delegações, de que a de Lisboa é uma das
maiores, em termos de associados.
Há, portanto, uma história rica de
acontecimentos, de iniciativas, de
vivências, de trabalho, expressa
em muitas fontes de informação
escritas (boletins informativos,
livros de actas, estatutos, regulamentos, relatórios, programas,
etc.) e outras (fotografias, troféus,
etc.), umas concentradas no Clube
e nas suas Delegações, mas outras
dispersas e de que só alguns terão
conhecimento ou deterão.
Seria interessante, no caso da Delegação de Lisboa, reunir e organizar todas essas fontes que lhe
digam respeito ou aos seus antecessores na região e constituir
com elas o Arquivo Histórico da
Delegação. Porque, conhecer e
preservar o passado, é conhecer as
raízes que alimentam e dão força
ao futuro que se pretende útil e interessante para o Clube e para as
suas Delegações e, assim sendo,
para os associados. O Arquivo,
logo que organizado, estaria naturalmente ao dispor dos associados
em condições a definir.
Assim, aqui fica o pedido: se tiver
em sua posse fontes de informação, incluindo orais, que queira
transmitir à Delegação, ficamos à
sua espera. n
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A

os 17 anos, Carlos Fernandes foi para a
Força Aérea, onde se especializou como
mecânico de helicópteros. Esteve na Ota, Tancos, Monte Real e Montijo e cumpriu comissões em Moçambique e Angola. Após a vida
militar e uma passagem na Fervis, ingressou
na EDP (Central do Carregado), em 1978, como serralheiro mecânico. Em 1987, por convite, veio para Lisboa para a função de Preparador de Trabalhos na Normalização e Codificação de Materiais. Anos depois, seria Técnico
de Normalização, função em que se despediu,
há dias, da EDP, uma vez que passou à situação de antecipação da pré-reforma. Sempre
ligado à Produção, trabalhou no Carregado,
Casal Ribeiro, Defensores de Chaves e José
Malhoa e esteve em Moçambique (Maputo) a
dar formação na sua área já lá vão 10 anos.
Iniciou a sua actividade no Clube na Central
do Carregado, de cuja Delegação foi sucessivamente vogal, secretário (cargo para que é
escolhido muitas vezes pela sua capacidade
de organização) e presidente, dois anos após
a sua admissão para a empresa. Ao sair do
Carregado, pertencia também à Direcção Geral, tendo na altura suspendido o seu mandato.
Todavia “os convites e o ‘bichinho’ falariam
mais alto e quatro anos depois voltei para a
Direcção Geral, a que estou ligado há quase
20 anos”. Entre outras iniciativas, foi cofundador, há três anos, da Secção de Motards, ele
que também é motard, a qual conta já com
220 aderentes, todos sócios do Clube EDP.
Tem promovido grandes passeios e encontros
a nível nacional, juntando sócios desde Viana
do Castelo a Faro. Há alguns anos, passou a
integrar a Delegação de Lisboa, de que é
actualmente secretário. No Carregado, a nível de competições interdelegações, praticou
ténis de mesa, bilhar, tiro e xadrez, o que ainda
faz “mas só a brincar”.
É “um apanhado do fado”, que canta há 14
anos, embora tivesse começado ainda “na
tropa, por brincadeira”. A ele se devem as grandes noites de fado que, realizadas na Casal
Ribeiro, têm contado com prestigiados fadistas profissionais, que ali têm actuado gratuitamente. Destaca o falecido Fernando Maurí-

cio, que fazia questão de lá ir cantar, e onde,
dizia, “aconteciam as melhores noites de fado
que se realizam em Lisboa”. O próprio Carlos
Fernandes tem actuado em várias casas de
fado, sobretudo do chamado vadio, embora
sem nada receber, excepto quando, há cinco
anos, foi convidado para cantar em Luanda nas
comemorações do 10 de Junho. Além de
organizar sessões de fado e de cantar, dedica-se também “ao estudo do próprio fado”, sobre
o qual considera “ter uma palavra a dizer.”
Activo e dinâmico por natureza, Carlos Fernandes não se lembra de um ano em que não tenha estado ligado a várias colectividades. Actualmente, além da Delegação de Lisboa e da
Direcção do Clube, de que é secretário, é presidente dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira (“uma casa com muitos fogos...”),
aos quais, noutros cargos, já pertence há 23
anos, como “bombeiro sem farda” que se considera. Antes, esteve ligado ao Benfica e à
Santa Casa, em Vila Franca, e foi secretário
da Federação de Bombeiros e do centenário
Ateneu Artístico Vilafranquense, onde Alves
Redol, em 1936, lançou as linhas de orientação do neo-realismo português. Nos Bombeiros, além das actividades próprias da corporação, tem vindo a desenvolver várias iniciativas
de cariz social, cultural e recreativo, entre as
quais se conta um espectacular desfile que
reuniu fanfarras de 40 corporações.
A sua motivação, explica-a pelo “bichinho” e
por “não ser capaz de estar parado. Não há
hipótese”. Sobre a forma como encara o que
faz, diz que “levo as coisas muito a sério, mesmo quando é a brincar”. E dá uma grande importância aos pormenores que considera ser
o que “faz as coisas correrem bem.” Várias
entidades o têm reconhecido, aliás. E é assim
que, antes de ser presidente dos Bombeiros,
foi dado o seu nome a uma viatura e a Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira e a Liga dos
Bombeiros lhe conferiram medalhas de prata.
Diz que o “Clube está bem de saúde e vivo”,
mas preocupa-o “os grandes carolas que o
fazem andar começarem a ter a sua idade”. E
tem receio de “não aparecer gente nova para
assegurar a continuidade”. É difícil “que apareçam trabalhadores no activo” para cargos
directivos, dado os problemas inerentes ao seu
trabalho e às suas carreiras profissionais. E,
“embora se diga que não há insubstituíveis,
no Clube há pessoas que dificilmente vão ser
substituídas”. Quanto a si, agora que antecipou a pré-reforma, vai “continuar ligado ao
Clube e aos Bombeiros” e “gostava de manter
o mesmo ritmo de vida”, ele que diz que “tem
52 anos de idade e 66 de dirigente”. ni
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M O D A L I D A D E S

Prémio EDP Desporto
e Manutenção Física

Campo de jogos
de Sacavém

X a d r e z

Clube nos quartos de final
da Taça de Portugal

Delegações
de Lisboa
e de Sacavém
estabelecem
protocolo

D
E

m partida disputada a 16 de Outubro, na
Casal Ribeiro, para a 4.ª eliminatória da Taça
de Portugal, o Clube EDP venceu o Clube de Xadrez de Coimbra por 3,5-0,5. Com este resultado,
passou, assim, aos quartos de final desta prova.
Integraram a equipa: Mário Correia, José Neves,
Amilcar Miranda e Afonso Rodrigues. ni

Ginástica

Imagem de uma das primeiras aulas de ginástica de
manutenção da época 2004/05 que têm lugar no ginásio da
Delegação na Casal Ribeiro, todos os dias da semana.

Clube, campeão
de Pesca
Corrige-se a classificação
do Clube do Pessoal, dada
no número anterior, que, nos
parciais, foi 1.º, 2.º e 1.º e
de Carvalho Teixeira, que foi
7.º no Nacional. n
i

Tir

~~~~~~

Escola de Tiro (sócios, cônjuges e filhos maiores de 14
anos): Inscrições até 17 de
Dezembro e início em 8 de
Janeiro. Duração de 6 meses e aulas aos sábados, na
Casal Ribeiro. n
i

Condições especiais Millennium
BCP para trabalhadores
e reformados da EDP
A EDP e o Millennium BCP assinaram um
protocolo que proporciona aos trabalhadores
e reformados da primeira, com conta ordenado/reforma no segundo, condições especiais
relativas a: Conta à Ordem, Serviços, Cartões,
Crédito Pessoal, Leasing Equipamento Informático, Solução Automóvel, Leasing Imobiliário, Crédito Habitação e Seguros.
Os interessados poderão obter todas as
informações em qualquer balcão Millenium BCP ou da Companhia de Seguros Bonança.

e acordo com o
protocolo estabelecido entre as duas
Delegações, o campo
de jogos sito no complexo de Sacavém, poderá ser utilizado pela
Delegação de Lisboa
todas as 3.as e 5.as feiras
de cada semana e todos os 1.os e 3.os sábados de cada mês. Os
restantes dias ficarão
reservados à Delegação de Sacavém, responsável pelo recinto.
Este protocolo entra em
vigor logo que concluídas as obras de melhoramento do recinto, o
que se prevê para breve. Será, assim, possível realizar no renovado
recinto o habitual Torneio de Futebol de Salão promovido pela Delegação de Lisboa, e
que terá início em Fevereiro de 2005. Uma boa
notícia que se espera
contribua para uma
maior adesão a esta
modalidade. ni

Voleib l
A equipa de voleibol da
Delegação de Lisboa
iniciou no dia 11 de
Outubro os treinos de
preparação para os
campeonatos do Inatel
2004/05. Os treinos são
realizados às 2.as e 5.as
feiras no ginásio da
Escola Secundária D.
João de Castro. Os jogos têm início a 8 de
Novembro e a equipa
da Delegação disputará
a 1.ª Divisão, em 1.as e
i
2.as categorias. n

Reunião do júri, onde foram seleccionados 31 praticantes
de desporto amador para a fase final de avaliação

R

eunido no dia 30
de Setembro, o
Júri do Prémio EDP
Desporto e Manutenção
Física deliberou a atribuição de prémios nas
classes de Desporto
Amador e de Manutenção Física (grupos até
40 e com mais de 40
anos). Constituem o
Júri deste Prémio, por
parte da Holding, o Dr.
Manuel Martins, pela
Sãvida, os Drs. Augusto
Brito e Francisco Taveira, e pelo Clube do Pessoal, os Srs. Fernando
Castelo e Fernando
Rosa.
O Prémio visa distinguir colaboradores do
Grupo EDP e de outras
empresas ou entidades
do Sector de Energia
que a EDP venha a convidar que se tenham
distinguido em actividades desportivas amadoras, via Clube do
Pessoal ou outras, e em
processos de desenvolvimento pessoal através de programas de
manutenção física e de
práticas de um estilo de
vida saudável.
Como critérios para a
atribuição deste prémio
são tidos em conta:
frequência e antiguidade da prática desportiva/manutenção física,
modalidades praticadas, controle e prevenção de factores de risco
(avaliação da condição
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física) para a prática de
desporto e manutenção
física, binómio prática
desportiva/índices de
“vida saudável” e idade
dos praticantes.
A divulgação dos 12
vencedores será feita
brevemente, em sessão
a anunciar, sendo os
seguintes os 31 nomes
admitidos à avaliação
final:
Ana Bela Couteiro, António Alberto Ferro Beça, António Santos Sequeira, António Manuel
Castro, António Oliveira
Silva, Armando Santos,
Carlos Domingos Ferreira, Carlos Fernando
Seabra, Carlos Jorge
Lino Nunes, Célia Maria
Santos, Eduardo Luís
Marques, Helder Marques André, Hernâni
Leite Pinto Soares,
João Carlos da Soledade, Joaquim Rosa Rosado, Jorge Rui Xara,
José Finote Silvestre,
José João Coelho Moura, José Manuel Gonçalves, José Manuel
Rebelo, José Moreira
do Vale, Júlio Vicente
Reino Martins, Luís
Sousa Raimundo, Margarida Borges Alves,
Maria Eva Nunes, Maria João Fonseca, Maria Natália Cardeira,
Mário Sérgio Fernandes Dias, Paulo Alves
de Carvalho, Pedro Silva Caldeira e Rui Nuno
Sousa Pereira. ni

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

Exposições
Fotografia

Palavras de abertura

Galeria de Arte da Casal Ribeiro
q Concurso de

fotografia (20
melhores trabalhos): 2 a
30 de Novembro.
Ao lado:
inauguração
da exposição

Pintura

q Exposição histórica sobre

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

Espaço Malhoa
q Isabel Dias e Teresa Mar-

ques: 27 de Outubro a a 30
de Novembro.

Logo que disponível, será divulgado o calendário de exposições para 2005.
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).

C O N V I V I OS
28 aniversário do Clube
q

Sessão Solene (19 de
Novembro, às 18 h, na
Casal Ribeiro): Incluirá
entrega dos prémios
alusivos ao Grande Concurso de Fotografia e de
homenagem aos melhores atletas da Delegação
em 2003/04.

Clube organiza
concurso
de presépios
Tal como em anos anteriores, a
Direcção do Clube vai promover o
tradicional concurso de presépios.
Cada Delegação poderá concorrer
com um presépio, nas modalidades
tradicional ou original. Os prémios,
para cada uma das modalidades,
são os seguintes (em euros): 260
(1.º), 160 (2.º), 100 (3.º), 70 (4.º) e
i
50 (5.º) €. n

q Almoço de aniversário (27

de Novembro: Terá lugar
em Benavente (Restaurante Fandango). O almoço será precedido de
um passeio que incluirá
pequeno almoço na Ericeira.O preço por pessoa
é de 35 e 38 €, para sócios e não sócios, respectivamente, e inclui o
transporte.

Rotas
q

Argentina e Chile: De 5 a
20 de Março de 2005 (mínimo de 25 participantes).
Sócios e não sócios
3 310 e 3 320 €, respectivamente (mais taxas de
aeroporto).

Para mais informações contactar
a Delegação de Lisboa do Clube
do Pessoal.

A

o apresentar o primeiro número do nosso jornal,
queríamos com ele dar um grande abraço de alegria e de
boa disposição, com votos de paz e concórdia para todos, neste
limiar de 1976.
Procuramos com esta iniciativa fomentar cada vez mais os laços
de amizade e de convívio entre todos os associados do Clube (...)
(...) Assim, por meio de artigos sobre as nossas funções na
empresa e sobre os assuntos que nos entusiasmam (como, por
exemplo, a filatelia, a numismática, a fotografia, o cinema, a caça
submarina, o campismo, a arqueologia, a floricultura, etc., etc.)
podemos abrir-nos aos olhos dos nossos colegas, esclarecendo-os sobre o que se faz na empresa e sobre as nossas distracções
familiares. Ainda há tantos colegas nossos que merecem a nossa
admiração pela vocação que têm para as artes, para a poesia,
para a inspiração jornalística, etc.
Contamos com a colaboração do nossos Associados - e também
dos seus familiares - para a exposição dos temas referidos (...)
(...) Não queríamos terminar estas palavras de apresentação, que
pretendem ser de união, sem um apelo sincero para a concórdia
entre todos.
Infelizmente tem-se observado ultimamente uma diminuição do
bom ambiente de entendimento e de amizade entre colegas (...).
Quantos casos conhecemos de colegas que se davam bem e que
hoje se hostilizam abertamente por razões partidárias. Pois, se
nos respeitávamos antes e certamente intimamente já tínhamos
as opiniões que ainda hoje temos, porque não havemos de
continuar com o respeito e consideração que tínhamos uns para
os outros e que todos merecemos (...). n
i
Jorge Emiliano (Comissão Administrativa Provisória da Delegação de Lisboa
do Clube do Pessoal da CPE), in Contacto, n.º 1 - Janeiro de 1976

Soluções Financeiras BBVA
para sócios do Clube do Pessoal EDP
O Banco Bilbao Vizcaia Argentaria proporciona aos sócios
do Clube do Pessoal da EDP um conjunto de Produtos e
Serviços Financeiros que abrangem: Conta BBVA, Crédito
Habitação Fácil BBVA, Crédito Habitação Taxa Variável
BBVA, Super Crédito Pessoal BBVA, Leasing BBVA, Renting BBVA, Fundos BBVA, Planos de Poupança Reforma/
Educação BBVA, Depósitos Estruturados, Investimento
BBVA, Investimentos BBVA, Seguros BBVA e Produtos e
Serviços On-Line.
Mais informações através linha BBVA 800 208 208 e do site
www.bbva.pt.
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