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28.º aniversário do Clube do Pessoal EDP

Importância social, cultural e desportiva do Clube do Pessoal
patente na sessão solene do aniversário

S

egundo o Presidente da
Delegação de Lisboa do
Clube EDP, Fernando
Castelo, apesar das “sucessivas alterações que se têm
verificado [no sector eléctrico],
temo-nos mantido fiéis ao princípio de unir todos os sócios
independentemente das empresas a que pertencem”.
Depois de uma resenha das actividades da Delegação, Fernando Castelo garantiu que o
Clube saberá “acompanhar os
passos que as empresas vierem a dar” e continuará a ser
“o elo de ligação entre todos”.

Coelho da Silva Henrique Gomes

Fernando Castelo falava na
Lopes Lança
Fernando Castelo
sessão solene com que a Delegação assinalou o 28.º aniversário do Clube e que reuniu a
19 de Novembro, na Casal Ribeiro, cerca de 80 convidados.
Antes, o Vice-presidente da
Assembleia Local, Coelho da
Silva, o Administrador da REN
Exposição histórica sobre
Henrique Gomes e o Assessor
actividades do Clube constituiu
de Direcção da EDP Lopes
preâmbulo à sessão
Lança proferiram breves intervenções de saudação ao Clube e apreço pelo seu trabalho no
âmbito associativo.
A sessão terminou com a entrega dos prémios do Grande Concurso de Fotografia, de salvas aos representantes do Clube em
aEncontro de

Almoço de confraternização, em Benavente

reformados
e familiares
em Castelo
do Bode

Os nossos votos para o Natal
de 2004 e o ano de 2005
2

aGrande
noite do fado
esgotou
ginásio da
Delegação de
Lisboa 3

E

stá aí mais um Natal e o ano de 2005 prepara-se para
nos bater à porta.

A Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal quer desejar a
todos os trabalhadores da EDP e da REN e aos seus
familiares um Feliz Natal e um Bom Ano Novo.

aXadrez: Clube nas 1/2 finais da Taça

de Portugal e campeão da 2.ª divisão
nacional

várias modalidades desportivas e de medalhas a associados
cuja colaboração a Delegação entendeu distinguir (ver os
respectivos nomes na pág.ª 2).
Entretanto, em 27 de Novembro, teve lugar em Benavente,
um almoço de confraternização, que juntou cerca de 180
associados e familiares (mais imagens na pág.ª 3).

3

aConvívio de

fim de ano na
Casal Ribeiro

Este exemplar é para si, mas se quiser receber o

4

Permita-se-nos exprimir ainda ao planeta Terra - barco
em que todos estamos - votos de que saiba encontrar as
rotas que levem à resolução dos grandes problemas que o
(e nos) assolam (guerra, terrorismo, degradação ambiental,
assimetrias regionais, etc.). ni

~ em casa é só enviar-nos o endereço do seu e-mail
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28.º aniversário do Clube do Pessoal EDP
Sessão solene do 28.º
aniversário do Clube

P

remiados no Grande Concurso de
Fotografia organizado pela Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal:

Encontro de reformados e familiares em Castelo do Bode

Reviver o passado em Castelo do Bode,
Cabril, Bouçã, Fratel e Zêzere

Preto e branco: 1.º e 3.º - César Dias
Osório (O Túnel e A Ponte é uma Passagem, respectivamente); 2.º e Menção
Honrosa - Ana Marta Abreu Pereira (Cercas e Sombra, respectivamente).
Cor: 1.º - Carlos Alberto Silva Ferreira
(Amanhecer); 2.º - Ana Mafalda Silva
Pinto (O Galo Vermelho); 3.º - Filipa Teixeira Cid (Passagens); Menções Honrosas - César Faria Castro de Augusto
(25 Abril) e José Luís Correia Bacelar
(Duo).
Joaquim José Calisto Lopes e Valter Nuno Garcês da Silva Ventura receberam
salvas, na qualidade de membros do júri.

F

oram também distinguidos com
salvas por mérito desportivo os
atletas que, na época 2003/04, se sagraram campeões e/ou subiram de divisão
nas suas modalidades.
Karting: Domingos Silva Sacoto, João
Balona Paulino e Nuno David Cabrita
Carmo.
Pesca: Hélder Filipe, João Teixeira, Jorge
Salgueiro, Jorsino Broa, José Matos e
Manuel Carvalho Teixeira.
Ténis de Mesa: Adélio Castro Costa
Bastos, Domingos Miguel Arsénio Xavier,
Eduardo José Mendes Ribeiro, Guilherme Faustino Conceição Pereira e Joaquim Lourenço Grosso Simões.
Tiro: Abílio Coelho, António Costa,
Eduardo Cruz, José Coelho, José Martins e Miguel Costa.
Vela: André Boto e Joana Pratas.
Voleibol: André Umbelino, António
Pedro, Carlos Carvalho, Carlos Umbelino, Eduardo Tomás, Hugo Garcia, Hugo
Soares, José Reis, Miguel Freire, Nuno
Santos, Pedro Parracho, Pedro Simas,
Plácido Martins e Ricardo Umbelino.
Xadrez: Afonso Rodrigues, Agostinho
Santos, Alberto Fernandes, Amílcar
Miranda, António Bochecha, António Pio-Pio, José Neves, Júlio Santos, Mário
Correia e Yuran Rosca.

P

ela colaboração dada à Delegação
foi atribuída a Medalha do Clube a
Fernando Vilarinho, José Rogeiro e Júlia
Celeste Medeiros. ni

A emoção, as memórias e o convívio
marcaram o 1.º Encontro de
Reformados da EDP e respectivas
famílias que viveram nos
aproveitamentos hidroeléctricos de
Castelo do Bode, Cabril, Bouçã e
Fratel e na subestação do Zêzere. O
encontro teve lugar, a 9 de Outubro,
no campo de férias de Castelo do
Bode, gentilmente cedido para o efeito
pela EDP.

A

pesar do mau tempo que se fez
sentir na véspera do encontro e que
levou a Protecção Civil, através da comunicação social, a desaconselhar a população a sair de casa, pois previam-se
chuva forte e ventos da ordem dos
100 km/hora, isso não desmotivou as
cerca de 200 pessoas que, provenientes
de diversos pontos do país, se juntarem
e passarem uma tarde muito agradável
em alegre convívio. Algumas delas não
se viam há mais de trinta anos e ficaram
já à espera do próximo encontro, que
esperam não demore outros trinta anos.
Entre os participantes, contavam-se alguns dos pioneiros da construção da
barragem de Castelo do Bode, nomeadamente António Francisco Nunes, Casimiro de Carvalho, Custódio Jacinto,
Filipe Ferreira Pontes, Eng.º João Ferreira Lamas, João Carlos Carvalho, João
Rosa Godinho, José Godinho Mourão,
Eng.º José Maria Pedro, José Pereira,
José Sousa Moreira e Luís Gonçalves.
Outros, com muita pena deles e da organização, não puderam comparecer por
motivos de saúde, compromissos anteriormente assumidos ou impossibilidade de serem contactados.
Salienta-se a presença de funcionários
que ocuparam cargos de Administração
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e/ou Direcção na EDP e de
chefias nas centrais da ex-HEZ e na subestação do
Zêzere da ex-CNE, como os
Eng.os Luís Lucena Ferreira,
Ricardo Villa de Brito, José
Branco Lopes, Miguel Machado Simas e Pedro Fraústo
Basso. Dando um maior significado ao encontro, esteve
também presente, em representação do Centro de Produção Tejo Mondego, o Eng.º Carlos André Rosário.
A todos os que ajudaram a concretizar
o encontro, a organização deixa o seu
“muito obrigado”, em particular, pelo seu
empenho para que tudo corresse da melhor maneira, aos Eng.o Eugénio de Carvalho, Dr. Filipe Samarra e Eng.º Pedro
Baltazar e às Secretárias D. Gabriela
Farelo, D. Fernanda Fernandes, D.
Manuela Jorge, D. Luísa Fonseca e, no
campo de férias de Castelo do Bode, D.
Maria Helena.
Constituído por Afonso Correia Albino,
Augusto Moreira Soares, Casimiro de
Carvalho, Frederico Faustino, João
Afonso Mota, Joaquim Jorge, José Costa Ramos, José Jorge Pereira, Manuel
Nardo Pires e Miguel Machado Simas,
o grupo promotor do evento contou
ainda com o apoio e as instalações da
AREP - Associação dos Reformados da
EDP, em Lisboa. ni

Aconselhamento psicológico
pela Dr.ª Lígia Varandas
Disponível aos sócios do Clube e seus
familiares, este apoio é prestado pela Dr.ª
Lígia Varandas, psicóloga clínica, na sede
da Delegação, com o seguinte horário:
- 5. as feiras, a partir das 17:30 h.
- 6. as feiras, a partir das 12:30 h.
Como exemplo, apresentam-se algumas
das áreas contempladas neste tipo de
apoio:
- Orientação vocacional, construção de
uma carreira profissional, apoio psicopedagógico, preparação para a parentalidade, a vivência psicológica da gravidez,
prevenção de situações de risco em
crianças e jovens, preparação para a
reforma, promoção da auto-estima,
gestão de conflitos, gestão do stress, etc.
O custo de cada sessão é de 17,50 euros.

28.º aniversário do Clube do Pessoal EDP

Uma grande e inesquecível noite de fado

Imagens do almoço
de confraternização

N

o dia 5 de Novembro, quase
200 pessoas esgotaram as
instalações da Delegação de Lisboa
do Clube do Pessoal EDP para
ouvirem cantar o fado.
Desde as cerca das 22 até às 3 horas, Vitor Marceneiro (neto do
ti’Alfredo Marceneiro), Marilou de
Matos, Jorge Morgado, Filipe Duarte, Maria Amália, Carlos Fernandes,
Nuno de Aguiar, Milu e Nani Nadais
cantaram um vasto reportório de fados e encantaram a assistência.
Luís Ribeiro, à guitarra, e Jaime
Martins, à viola, contribuíram para
o sucesso desta já tradicional sessão de fados, que os profissionais
que nela, graciosamente, fazem
questão de actuar consideram das
melhores de Lisboa.
A grande noite de fado é organizada
há já cerca de 20 anos pela Delegação de Lisboa e tem vindo, de ano
para ano, a conquistar maior sucesso que a torna uma referência
obrigatória nas suas iniciativas. n
i

Vítor Marceneiro

Marilou de Matos

Filipe Duarte

Alunos de danças de salão
dos Bombeiros Voluntários
de Benavente

Nuno de Aguiar

Maria Amália

Nani Nadais

Jorge Morgado

Milu

Carlos Fernandes
Rancho Folclórico de Benavente

Luís Ribeiro e Jaime Martins

M O D A L I D A D E S
Voleib l
Começaram os campeonatos
Duas equipas do Clube do Pessoal EDP
(Delegação de Lisboa) disputam este ano
os campeonatos do INATEL: a equipa A
a 1.ª divisão, a que subiu na época anterior, e a B, constituída este ano, a 2.ª
Resultados entretanto obtidos:
a 4 de Novembro, Pavilhão da Escola
Gil Vicente: Clube EDP B, 2-Estádio
Universitário, 3.
a 8 de Novembro, Pavilhão da Escola
D. João de Castro: Monte Agraço F.C.,
0-Clube EDP B, 3; Clube EDP A, 0-CTT,3.
Integram as equipas - Miguel Freire, Pedro Parracho, Pedro Simas, Hugo Garcia,
Hugo Soares, André Umbelino, Ricardo
Umbelino e Luís Noronha (A) eAntónio
Pedro, Eduardo Tomás, Carlos Carvalho,
Carlos Umbelino, Armando Cavaleiro,
Nuno Santos e José Reis (B). n
i

A animação foi uma constante

hhhhh

Velejadores do Clube
em bom plano

X a d r e z
Clube EDP semi-finalista
da Taça de Portugal...

a Regata Cidade de Almada, 26 de

a Taça de Portugal: 1/4 de final (Lisboa,

Junho: Hugo Rodrigues, na classe Optimist, venceu esta regata, que contou com
30 velejadores.
a 55.º Festival Náutico do Clube dos Oficiais e Cadetes da Armada, 23 e 24 de
Outubro: André Boto foi o 3.º na classe
Optimist.

6 de Novembro): Clube EDP, 2,5 - Clube
Feijó, 1,5; 1/2 finais (Olhão, 20 de
Novembro): Clube EDP, 1 - Boavista, 3.
a Campeonato de Lisboa de semi-rápidas (30 de Outubro): Amílcar Miranda conquistou o 1.º lugar da prova.
a Torneio de Cela (Alcobaça, 14 de Novembro): Júlio Santos obteve o 9.º lugar
na geral e o 1.º em Veteranos.

Vela

a1.ª Prova Race in Rio, Outubro: Orga-

nizada pela Associação Naval de Lisboa,
teve como vencedora Andreia Ventura, na
classe Europe.
Nesta prova, uma instrução anómala do
júri não permitiu que os velejadores do
Clube, da classe Optimist, realizassem a
última regata, prejudicando a sua classificação.
O jovem André Boto, que vencera as duas
primeiras regatas, viu-se, por esse
motivo, relegado para o 13.º lugar! n
i
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...e campeão da 2.ª divisão
nacional
Já promovida à 1.ª divisão, a equipa do
Clube sagrou-se campeã nacional da 2.ª
divisão, ao vencer por 3-1, a 27 de Novembro, em Lisboa, o Club de Xadrez de
Seia. Os nossos parabéns!
Alinharam nesta partida: Afonso Rodrigues, Amilcar Miranda, Mário Correia e
Alberto Fernandes. ni

28.º aniversário do Clube do Pessoal EDP
C U L T U R A

In ilo tempore...

Exposições em 2005
Pintura, escultura, gravura e artes decorativas
Galeria de Arte da Casal Ribeiro
q Maria Fernanda Ferreira

q Maria Helena Gonçalves

D. Santos: 11 a 31 de Janeiro (pintura e escultura).

e Maria Paula Gonçalves: 22 de Março a 22 de
Abril (artes decorativas).

q João Garcia da Silva: 1 a

25 de Fevereiro (pintura).
q Ana Maria Lourenço (Ana

de La Peña): 1 a 18 de
Março (pintura e gravura).

Fotografia
Espaço Malhoa
q 12 fotografias do Grande

Concurso da Delegação
de Lisboa : 9 a 30 de
Dezembro.

q João Soares (João Elma-

nu): 22 de Março a 26 de
Abril a 13 de Maio (pintura).
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

Delegação de Lisboa promove convívio
de fim de ano na Casal Ribeiro
Como em anos anteriores, a
Delegação de Lisboa
vai promover no dia
31 de Dezembro, a
partir da 22 horas, na
sua sede, na Av.
Casal Ribeiro, o
tradicional convívio
de passagem de
ano.
Abrilhantado pelo Trio Vilas
Boas (teclas, guitarra baixo e
bateria) e por Henry Silva e

Cláudia Martins e as suas
canções latino-americanas, o convívio é
aberto a todos os
associados e familiares que devem, para o efeito,
fazer previamente
as suas reservas.
À meia-noite será
servido espumante.
Além da vontade de se divertir
e conviver, leve a comida. ni

Rotas
ð Argentina e Chile: 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).
ð Granada, Serra Nevada
e Córdova: 10 a 13 de
Março de 2005. Sócios e

não sócios 299 e 309 €,
respectivamente.
ð Rússia: 1 a 10 de Agosto
de 2005. Sócios 1 894 e
não sócios 1 904 €, respectivamente (mais taxas de aeroporto).
Para mais informações contactar a
Delegação de Lisboa do Clube do
Pessoal.

Editorial

É

altura, talvez, para se fazer um ligeiro balanço do que foram estes dez anos de vida da nossa colectividade.

Cumpre, antes do mais, afirmar que os fins para que foi criado o
Clube - promoção cultural, social, recreativa e desportiva entre
os seus sócios e os seus desenvolvimento intelectual e físico - foram, se não totalmente, pelo menos em parte atingidos.
Aquando da sua criação, em 24 de Novembro de 1976, constituíam
o Clube 52 Delegações e hoje, passados que são 10 anos, esse
número subiu para 104 Delegações. (...)
Temos recebido por parte da Empresa a maior compreensão para
os nossos problemas e se nem tudo tem sido decidido conforme os
nossos desejos, isso deve-se acima de tudo à grave situação que o
país vem atravessando, o que, necessariamente, se reflecte também na nossa Empresa.
Entre outras actividades, há que destacar as Festas de Natal, que,
a solicitação da Empresa, têm sido levadas a cabo pelo Clube e
desde há um ano a esta parte pelas suas Delegações (...).
Nos campos social e recreativo, embora com as limitações financeiras de todos conhecidas, tem o Clube, quer pela Direcção
Geral quer pelas Delegações, procurado proporcionar aos associados algumas realizações, nomeadamente excursões, assistência
a espectáculos, exposições, casas de vilegiatura, convívios entre
Delegações, etc.
Desde 1984 que o Clube, através das suas Delegações, desenvolveu
tanto no campo cultural, como desportivo uma intensa actividade
com vista às Comemorações do 10.º Aniversário da EDP.
Manuel Casaca, in O Associado n.º 10, de Novembro de 1986

Novidades
DVDs: 26 novos títulos,
muitos deles classificados
com o símbolo Q (qualidade).
Entre os 26 títulos adquiridos,
contam-se: O Grande Peixe,
In the Cut, Fahrenheit 9/11,
Peter Pan , Gothika, Cold
Mountain e Hidalgo.

DVds Musicais: 11 novos
títulos, entre eles Norah
Jones, Madonna, The Corrs,
etc.
CDs: Ray Charles (Duets),
Macy Gray (Very best) e
Adriana Calcanhoto.
(Vale a pena ouvir). ni

Clube estabelece protocolo
com Intermódulo
A Delegação de Lisboa assinou recentemente um protocolo
com a Intermódulo, de acordo com o qual esta praticará,
para os associados do Clube EDP, um desconto de 15%
sobre os preços de venda ao público de sistemas de ar
condicionado das marcas Sharp e Hayer.
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Colaboram neste número: Aníbal Afonso,Fernando
Castelo, Fernando Silva, José Ramos, José Rogeiro,
Marques Azevedo, Pereira Mendes
Fotografias: Aníbal Afonso e outros

