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Apostar na comunicação

O

número e a dispersão
geográfica e empresarial
dos sócios, a necessidade e
o dever de os manter informados,
levaram a Delegação a uma forte
aposta na comunicação.
Esta aposta assenta em orientações,
sem as quais a comunicação não
cumprirá satisfatoriamente o seu
papel. Entre as principais, contam-se os critérios de oportunidade, pertinência e fidedignidade, o alargamento da sua
acessibilidade e a
abertura ao feed-back e expectativas dos sócios.
E ainda, pese às
limitações e por
elas mesmo, o
desejo duma melhoria contínua.
Do contacto com
vários sócios, deduz-se que nem
sempre todos eles conhecem e tiram
partido dos meios de informação a
que podem aceder. E estes poderão
ser importantes se quiserem fazer
uma viagem, participarem num
evento, verem uma exposição,
obterem vantagens numa aquisição, usufruirem de serviços prestados através da Delegação, ou recorrerem à sua audioteca, videoteca
ou biblioteca. E, porque não?, manterem-se a par dos resultados das
suas equipas, conhecerem os seus
elementos, recordarem colegas, etc.
Enfim, manterem o contacto.

Relançado em Março de 2004, este
boletim mensal, com uma edição
electrónica e outra impressa, constitui, modestamente, um desses
meios. A par dele, foi criado, em
Setembro do mesmo ano, um site.
Nele são divulgadas as iniciativas
e actividades da Delegação, o que,
desde há alguns anos, era feito, e
continua a ser, por mail, cartazes e
circulares, e o próprio boletim.
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Convívio e animação
nas festas de Natal para
filhos dos trabalhadores

Para aceder a toda
esta informação são
vários os meios:
Se possuir Internet,
basta digitar www.
clube edp-dellisboa.com.pt.
para ter acesso a
toda a informação actualizada
e ainda a vários
links úteis.
Se tem e-mail, comunique-o à Delegação (clubeedp.
lisboa@oninet.pt) e receberá a
informação de forma personalizada,
em casa ou no local de trabalho.
Não dispondo destes meios, poderá encontrá-la na Av. Casal Ribeiro,
50 A. Quanto ao boletim, está também disponível nos refeitórios e serviços médicos da área de Lisboa,
sendo-lhe um exemplar destinado.
E, porque a comunicação deve ter
dois sentidos, pode fazer-lhe chegar
a sua colaboração por carta, fax
(210 017 170), ou mail (informa cao .
clube edplisboa@oninet.pt). n
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Maria de Lourdes de Mesquita e o
seu notável trabalho com um grupo
de crianças durante cerca de 10
anos: quem disse que não há
pessoas insubstituíveis?
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Elementos do grupo na sua última fase
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e norte a sul do país, foram várias as
festas de Natal dedicadas aos filhos dos
trabalhadores, organizadas pelo Clube do
Pessoal e patrocinadas pela EDP e REN.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo tiveram
lugar três delas.
No dia 18, foi a vez de Nisa e Lisboa. A primeira, dedicada aos filhos dos trabalhadores
de Portalegre, Castelo Branco, Bouçã, Cabril
e Fratel, reuniu uma assistência, entre filhos
e pais, de cerca de 150 pessoas. Por sua
vez, a segunda juntou cerca de 3 000 crianças
e pais, provenientes de Lisboa, Sacavém,
Loures, Carregado e Torres Vedras.
No dia 19, a terceira festa realizada nesta
região teve lugar em Constância e contou
com a presença de cerca de 140 crianças e
pais vindas de Abrantes, Santarém e Castelo
do Bode.
Como em anos anteriores, os espectáculos
de circo tiveram presença de relevo nestas
festas e proporcionaram às crianças e pais
que as acompanharam uma tarde de convívio
e animação, que se deseja ver repetida em
cada Natal. ni

Consternação, tristeza e solidariedade: três palavras aquém do que foi a hecatombe que assolou vários países asiáticos
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Maria de Lourdes de Mesquita e o Clube Jovem:
quem disse que não há pessoas insubstituíveis?

F
-

ilha de uma telefonista das ex-CRGE que, não tendo onde deixá-la quando bebé, começou a levá-la, “às
escondidas para a cabina das telefonistas”, gozando da cumplicidade das
colegas. Embaraçoso foi quando um dia
“chorei tão alto” que a Administração, reunida numa sala perto, a ouviu. Chamada
a explicar-se, a mãe apresentou-se em
plena reunião da administração com a filha ao colo. Todavia, em vez da esperada
reprimenda, os administradores, além
dos mimos, autorizá-la-iam, a partir daí,
a levá-la para o local de trabalho.
Fez a primária na escola das CRGE, na
“Boavista, junto ao rinque de patinagem
e ao campo de basquetebol”, utilizados
pelo Lisgás e pelos alunos. Frequentavam
a escola os filhos dos trabalhadores da
empresa. Maria de Lourdes recorda o seu
funcionamento: “De manhã, as camionetas da empresa corriam a cidade de
Lisboa a apanhar os alunos. Os que iam
pouco limpos iam tomar duche quente e,
a seguir, para o refeitório tomar o pequeno-almoço. Depois, ia tudo para as
aulas. A meio da manhã havia um recreio,
com duas monitoras permanentes. Ao
meio dia e meia, iam para o refeitório
almoçar. Quando acabavam as aulas, às
16 horas, tinham o lanche. Depois, as
camionetas iam distribuí-los pelas suas
casas”. Acrescenta que “as professoras
eram óptimas, não batiam, como se fazia
nesse tempo”. Sobre esses anos, recorda
ainda o posto médico, com enfermeira
permanente, o pediatra, uma vez por
semana, e o barbeiro.
Feita a primária, foi estudar para a
Marquês de Pombal (área de química).
“Com tudo pago pela empresa”, como era
o caso dos que concluíam a primária com

O grupo de crianças que integrou
inicialmente o Clube Jovem

distinção e na condição de irem estudar
para escolas comerciais e industriais,
com vista a um futuro recrutamento para
as CRGE.
Aos 16 anos, ingressaria na empresa
para substituir uma telefonista que contraíra tuberculose. Começada na rua Vitor
Cordon, viria a terminar a vida profissional, 25 anos depois, por razões de saúde,
na rua Camilo Castelo Branco. Anos ao
longo dos quais teve, entre outras, funções administrativas, de secretária e na
área da gestão de stocks.
Um dia, nos anos 80, uma colega convidou-a para uma festa do Clube. “Estavam
lá crianças a cantar e a fazer umas gracinhas”. Achou que tendo “uma certa aptidão, não tinham formação”. Perguntou,
então, ao presidente da Delegação de Lisboa “porque é que o Clube não pensava
em lhes dar essa formação”. A ideia não
teve acolhimento e Maria de Lourdes começou pouco depois, por sua iniciativa,
a ensinar dança, canto e ginástica a um
grupo de crianças, filhas de trabalhadores
da EDP, numa velha fábrica, em Paço de
Arcos. Nasceria daí um espectáculo,
“Festa Jovem”, para o qual convidou,
além das famílias das crianças, membros
da Delegação. O presidente desta já passara a ser Fernando Castelo. Instada a
prosseguir na Delegação esse trabalho e
a integrar a sua Direcção, com o pelouro
da ginástica e da juventude, aceitou. Por
sua proposta seriam então contratados
três professores para dar aulas de ginástica às crianças e aos sócios.
Formado por 36 crianças, entre os 5 e os
16 anos, o grupo adoptou o nome de Clube Jovem e começou a desdobrar-se, a
partir daí, por várias festas, em Lisboa e
noutras localidades. Além da
dança, do canto e da ginástica,
alguns dos seus elementos
criaram um conjunto musical,
o que levava uma grande diversidade, alegria e animação às
festas onde participavam.
Estas ocorriam sobretudo por
ocasião do Natal, do Carnaval,
da Páscoa e dos aniversários
da EDP e do Clube. Não raro,
o grupo era também convidado
a actuar em colectividades de
recreio. E saliente-se ainda a
sua participação generosa em
festas de cunho humanitário.
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Maria de
Lourdes de
Mesquita
nasceu em
Lisboa, cidade
onde distribui
os seus 77
anos pela
Mouraria, por
Alcântara e
pela Bica.
Todavia, à medida que os anos passavam
e os mais velhos o iam abandonando, o
grupo foi-se reduzindo, pois o “número
dos que saíam era maior do que o dos
que chegavam”. A própria Maria de Lourdes começou a acusar algum cansaço
que não lhe permitia responder, como
gostava, ao esforço exigido. As condições para que o seu trabalho prosseguisse não surgiram entretanto. Razões
que, associados ao seu lema, “ou se faz
bem ou não se faz”, até porque “era o
nome da EDP que andava à frente e não
podiam fazer má figura”, levariam ao fim
do grupo, em 1992. Este contava então
12 elementos e era “quase profissional”.
Mas hoje ainda, apesar da idade, estaria
disposta a colaborar com alguém que, “no
Clube, se pudesse entregar a um projecto
destes.”
Por outro lado, evoca a dificuldade para
“arranjar uns tostões” que a obrigava,
muitas vezes, a partir dos “trapos que encontrava, lavava e passava”, a improvisar
os adereços para os espectáculos. Uma
vez, em que fizeram uma marcha por
altura dos Santos Populares, lembra-se
de “ter cozido 16 saias numa noite”.
Maria de Lourdes faz um balanço gratificante daqueles dez anos. Recorda que
“falava muito com as crianças e pedia-lhes opiniões”. Todos os membros do
grupo “se ajudavam e defendiam uns aos
outros, era como se fossem irmãos, era
uma atmosfera fantástica”. Ela “gostava
muito daquilo que fazia e das crianças” e
assume que “tinha muita vaidade neles
e nenhum até agora me desiludiu”. Hoje
ainda, “sou uma das primeiras pessoas
a quem eles, já adultos, informam sobre
as novidades das suas vidas” - casamentos, nascimentos de filhos, etc. E sente-se satisfeita por saber que todos eles
“continuam a comunicar entre si”.
Viúva há 15 anos, Maria de Lourdes, além
das tarefas rotineiras da casa, ocupa o
seu tempo, na bricolage, na leitura e
i
“quando não tenho que fazer invento”. n
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A criação do Clube Desportivo Lisgaz

C

onstituída pelo Eng.º João de Korth, que preside, e
por Amândio da Motta Veiga, Fernando Torres
Pereira Lima e Rodolfo Rodrigues, a mesa dá início

à reunião da Assembleia Geral. São 21:30 h. Presentes 36
trabalhadores. Local da reunião: rua Victor Cordon, em Lisboa.
Pontos principais da convocatória: lançar as bases, aprovar
os estatutos e eleger os corpos gerentes de uma nova
agremiação desportiva.
Previsto à entrada chamar-se Lisgaz Sport Club, a nova

4 de Novembro
aClube EDP B, 2 - Estádio
Universitário, 3.
Alinharam: António Pedro,
Eduardo Tomaz, Carlos Carvalho, Armando Cavaleiro,
José Reis, Nuno Santos e
Carlos Umbelino.
Treinador: Miguel Freire.
a Monte Agraço F.C., 0 Clube EDP B, 3.
Alinharam: António Pedro,
Carlos Carvalho, Carlos Umbelino, José Reis, Nuno Santos, Armando Cavaleiro e
Bruno Travassos.
Treinador: Miguel Freire.
aClube EDP A, 0 - CTT, 3.
Alinharam: Hugo Garcia, Hugo Soares, Miguel Freire,
Pedro Parracho, Pedro Simes, Tiago Tavares, Raúl Rosário e Miguel Carreira.

Treinador: Eduardo Tomaz.
19 de Novembro

colectividade sairia da reunião com o nome de Clube
Desportivo da Lisgaz e elegeria para seus corpos gerentes:

aFBO, 3 - Clube EDP A, 2.
Alinhou a mesma equipa do
jogo anterior.
22 de Novembro

aClube EDP A, 0 - Portugal

- Assembleia Geral: Augusto Jayme Telles d’Abreu Nunes
(presidente), Odorico Machado Simões (vice-presidente),
Manuel d’Almeida Oliveira (1.º secretário), Mário Marques
(2.º secretário).
- Conselho Fiscal: Teófilo Lopes (presidente), Francisco

Telecom, 3.
Alinharam: Hugo Garcia, Hugo Soares, Miguel Freire,
Pedro Parracho, Pedro Simes, Tiago Tavares, Raúl Rosário e Miguel Carreira.
Treinador: Carlos Umbelino.

Rodrigues (secretário), José dos Santos Baptista (relator).
- Direcção: João de Korth (presidente), Carlos Gonçalves
Simões (vice-presidente),

Rodolfo Rodrigues (1.º

secretário), José Simões Cortez (2.º secretário), Amândio
da Motta Veiga (tesoureiro).

17 de Dezembro

Estava, assim, criada, pelos trabalhadores das ex-CRGE, uma

aClube Millenium BCP, 3 -

nova agremiação, que teria, inclusivamente, um papel

Clube EDP B, 0.
Clube Vodafone, 3 - Clube
EDP A, 1.

destacado nas modalidades amadoras nacionais.Com as
voltas do tempo, viria a constituir o antepassado mais remoto
do actual Clube do Pessoal da EDP e, em particular, da sua

22 de Dezembro
Clube EDP B, 1 - SEF, 3. n
i

Delegação de Lisboa. Há 70 anos, em 1935, no dia 18 de

Alberto Fernandes venceu a
série B.

Purificador de ar AIRFREE

Outubro. n
i

X a d r e z
Open da Junta de Freguesia
de Benfica (1-12-04): Júlio
Santos (na foto) e Amílcar
Miranda classificaram-se em
16.º e 19.º lugares, respectivamente, tendo
Júlio Santos
obtido o 1.º lugar na categoria de Veteranos.
Open da Benedita (4-12-04):
Júlio Santos classificou-se
em 13.º na categoria de
Veteranos.
Campeonato Nacional de
Rápidas (data??, Albufeira):

Torneio Interno CGG - 1 (512-04): Alberto Fernandes
classificou-se ex-aequo no 4.º
lugar com sete participantes,
que obtiveram a mesma
pontuação. n
i

Aconselhamento
psicológico
Dr.ª Lígia Varandas
. 5. as feiras, a partir das 17:30 h.
. 6. as feiras, a partir das 12:30 h.
Custo de cada sessão: 17,50
euros.

De acordo com protocolo estabelecido entre o Clube e a
AirFree Products, os sócios terão direito a um desconto
de 15% na aquisição de purificadores de ar desta marca.
Trata-se de um aparelho que purifica o ar e elimina os
microorganismos, os fungos provocados pela humidade
e outras substâncias nocivas através de um processo de
incineração.
Com 30 cm de altura, consome pouca energia, tem um
raio de acção de 32 m2 ou 80 m3 e pode funcionar durante
todo o dia. Além disso, tem uma câmara de arrefecimento,
de modo a evitar queimaduras, e não usa filtros, não
requerendo por isso manutenção.
O preço de venda ao público é de 169 euros + IVA, que
para os sócios do Clube ficará em cerca de 145 euros, IVA
já incluído.
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C O N V I V I OS

Exposições em 2005
Pintura, escultura, gravura e artes decorativas

A passagem de ano na Casal Ribeiro

Galeria de Arte da Casal Ribeiro
q Maria Fernanda Ferreira

q João Soares (João Elma-

D. Santos: 11 a 31 de Janeiro (pintura e escultura).
q João Garcia da Silva: 1 a
25 de Fevereiro (pintura).

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

q Ana Maria Lourenço (Ana

de La Peña): 1 a 18 de
Março (pintura e gravura).
q Maria Helena Gonçalves

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

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).

In ilo tempore...
O nosso jornal
Mais uma vez, a Direcção do Grupo Desportivo [da
Hidro-Eléctrica do Zêzere] teve a grata satisfação de
transformar em bela realidade uma aspiração que,
neste caso, vem já de longa data.
Sente-se feliz com o facto e espera que ele concorra de
forma decisiva para o aprofundamento das nossas
relações humanas dentro da Empresa.
Nasceu o nosso Jornal! E nasceu sob os melhores
auspícios: As palavras com que o Sr. Presidente do
Conselho de Administração quis honrar o seu primeiro
número - pela sua elevação, pelo seu alto significado,
pela mensagem que encerram e pela intenção que
revelam - perdurarão na nossa memória e no nosso
sentimento e constituirão mola impulsionadora da
nossa acção futura. (...)
Ao chamar-lhe “nosso” Jornal quero significar, de forma simples mas categórica, que ele será, efectivamente,
de nós todos; que, no seu regaço, se dará afectuosa
guarida a todas as iniciativas e alvitres; que as sua
páginas se abrirão sempre, magnânimamante, a toda
a colaboração.
Só deste modo, CONTACTO atingirá plenamente o
principal objectivo da sua criação pois que, por seu
intermédio, nos sentiremos mais próximos e estaremos
mais unidos; comunicaremos mais fàcilmente; entender-nos-emos melhor. (...) n
i
A. P. Simões de Almeida, in Contacto, n.º 2, Fevereiro de 1961

Protocolo Clube EDP e Intermódulo
De acordo com este, os associados do Clube usufruem de
um desconto de 15% sobre os preços de venda ao público
de sistemas de ar condicionado das marcas Sharp e Hayer.

Como em anos anteriores, a Delegação de Lisboa proporcionou
aos seus associados, na Av. Casal Ribeiro, uma animada
passagem de ano, patente nestas imagens.

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

Fim-de-semana em
Sevilha: 2 e 3 de Abril de
2005. Sócios e não sócios 175 e 180 €, respectivamente.
ð Cruzeiro no Douro: 7 e 8
de Maio de 2005. Sócios
e não sócios 180 e 190
€, respectivamente.

ð

Palma de Maiorca: 1.ª
semana de Julho de
2005. Sócios e não sócios 507 e 517 €, respectivamente.
ð
Capitais do Báltico &
Polónia: 16 a 26 de Julho
de 2005. Sócios e não
sócios 1 385 e 1 395 €
(hotéis de 3 estrelas) e
1 664 e 1 674 € (hotéis
de 4 estelas) €, 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.
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Coordenação: Aníbal Afonso, Fernando Castelo e
José Rogeiro
Colaboram neste número: Aníbal Afonso, Ferando
Castelo, Fernando Silva, José Rogeiro, Maria de
Lourdes Mesquita, Pereira Mendes
Fotografias: Aníbal Afonso, Paulo Sousa e outros

