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Competições desportivas 2004/06
do Clube do Pessoal

Nesta edição
Júlio Santos
Títulos para
todos os gostos
em mais de 50
anos de xadrez

Ténis de mesa, bilhar e damas

Equipas da Delegação
de Lisboa: três vitórias
e dois empates nos
jogos já disputados

2

A

equipa de bilhar da
Delegação de Lisboa
averbou uma vitória e
uma empate na prova ao frente
às suas congéneres de Sacavém (2-1) e de Santarém (2-2)
nos dias 19 de Fevereiro, em
Lisboa, e 5 de Março, em Santarém, respectivamente.

Ténis de Mesa Veteranos da
Delegação em bom plano no
campeonato nacional da categoria

3

Pintura Prosseguem as exposições
na Galeria de
Arte da Casal
4
Ribeiro

Conforme noticiámos na edição do mês anterior, a equipa
de Ténis de Mesa venceu as
partidas que já disputou, a 29
de Janeiro, frente às suas homólogas de Sacavém e Castelo Branco, ambas por 5 - 0.
Também a 29 de Janeiro, a
equipa de Damas empatou por
2-2, com a sua homóloga de
Sacavém. Quadro com mais
informações na página 3.

II Série

Ana de La Peña
M.ª Antónia de Castro
Em cima, a equipa de ténis de mesa depois dos jogos de 29
de Janeiro. Da esquerda para a direita, Fernando Vilarinho,
Luís Garcia e Joaquim Simões. Em baixo, João Guterres,
Carlos Fernandes e João Godinho em pleno jogo.
Maria Gabriela Abreu

Karting Troféu 2005
começa em Abril
A secção de Karting da Delegação de
Lisboa, com o apoio da Direcção Geral,
vai realizar o denominado Troféu Karting
2005. Integrando 6 provas de resistência
(4 pilotos por equipa), o calendário das
mesmas é o seguinte:
a9 de Abril: Leiria (traçado I).
a7 de Maio: Bombarral.
a25 de Junho: Carregado (Campera).
a17 de Setembro: Leiria (traçado II).
a8 de Outubro: Évora.
a5 de Novembro: Palmela.

Se quiser passar receber o

Para a classificação final contarão todos
os resultados. No caso de empate entre
equipas no final do troféu, o desempate
far-se-á pelos melhores tempos dos
treinos na última prova.
Os participantes deverão comparecer na
pista às 12:00 horas, de modo a iniciar
os treinos às 14:00 h. Exceptua-se a prova no Carregado, em que estes horários
passam para as 15:00 h e 17:00 h,
respectivamente.
As provas durarão 3 horas, com 30
minutos de treinos livres e oficiais. O
tempo mínimo de condução de cada
piloto será de 30 m e o máximo de 45
m, com uma tolerância de 2 m. n
i
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Eduardo Patarrão

O Clube e o
Xadrez Uma
relação que vem
de longe

4
Envie a sua colaboração para o
boletim informação através do e-mail
informacao.clubeedplisboa@oninet.pt

em casa é só enviar-nos o endereço do seu e-mail
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Júlio Santos: títulos para todos os
gostos em mais de 50 anos de xadrez

U

m dia, foi visitar um irmão
que lhe mostrou um jogo
de xadrez, convidando-o para
jogar. “Não quero”, respondeu.
O irmão insistiu e explicou-lhe
o jogo. “Ganhei logo e comecei a gostar. Depois, passei a
jogar, na Voz do Operário,
com um rapaz que trabalhava
no Montepio Geral e tinha um
livro sobre xadrez. Ele jogava
pelo livro e eu sem livro”. Admirado, o amigo dizia-lhe “tu
respondes como diz o livro”.
A partir daí, começou a participar em simultâneas. “Num
jogo com Daniel de Oliveira,
do Sporting, um dos melhores
xadrezistas da época, na Sociedade de Geografia, alcancei um empate. Em 1956, fui
inscrever-me nas 3.as categorias do Benfica e disputei o
campeonato interno com mais
15 praticantes. Ganhei todos
os jogos e subi às 2.as categorias e, em 1958, às 1.as”.
Em 1960, nos campeonatos
nacionais, atingiu uma percentagem de 60% nos jogos que
disputou e alcançou o título de
Mestre Nacional.
Esteve 25 anos no Benfica,
onde foi diversas campeão nacional e de Lisboa por equipas.
Individualmente, seria três vezes vice-campeão nacional,
uma campeão de Lisboa e outra campeão nacional de rápidas. Ainda no Benfica, participou em diversos torneios
internacionais e em cinco
Olimpíadas de Xadrez que,
amiúde, o levaram ao estrangeiro. Inglaterra, Alemanha,
Jugoslávia, Suíça, Israel, Marrocos, Tunísia, foram alguns
dos países a que se deslocou
para jogar. Recorda ter participado em três torneios em
Marrocos, em que ganhou
dois e ficou em 2.º noutro.
Depois, porque o Benfica
passou a dar um menor apoio
às modalida-des amadoras,
veio para o Clube EDP, por

convite de Jorge Vieira, seu
sobrinho e dirigente deste.
No Benfica, e no seu tempo,
jogaram também os seus dois
filhos, o António e o Alberto
Fernandes, ainda muito novos
que, mais tarde viriam a jogar
no Clube EDP. O Alberto continua no Clube, mas o António,
acabou por sair. Joga actualmente na equipa do Vila Nova
de Gaia e é, a par de Jorge
Galego e António Antunes, um
dos três actuais Grandes Mestres portugueses, tendo já
conquistado por várias vezes
o título de campeão nacional.
Júlio Santos prosseguiria no
Clube a sua brilhante carreira.
Chamado à selecção do
INATEL, participaria em diversos torneios internacionais
que, de novo, o levaram ao estrangeiro. Integrou também a
selecção de Lisboa por duas
vezes, em jogos com a sua
congénere madrilena e foi
considerado o melhor jogador
português nos mesmos.
No Clube EDP, que “já tinha
uma boa equipa quando cá
cheguei”, tem vindo a contribuir para os títulos e bons resultados que este tem alcançado. Por norma, o Clube tem-se mantido na 1.ª Divisão,
com algumas passagens pela
Divisão de Honra. Júlio Santos
lamenta, no entanto, que
algumas equipas nacionais
venham enveredando por contratarem pontualmente joga-

Júlio Fernandes dos Santos
nasceu em Pampilhosa da
Serra, em 1930. Com cerca
de 20 anos rumou Lisboa,
onde, depois de breves
experiências profissionais no
ramo das bebidas e do
mobiliário, se dedicou ao
comércio de artigos regionais
em sociedade com dois
irmãos.
dores profissionais, muitas
vezes estrangeiros, apenas
para determinadas fases dos
campeonatos, desvirtuando a
verdade desportiva. O Clube
EDP, este ano na 1.ª Divisão,
tem, assim, poucas hipóteses
de manutenção, que é o seu
objectivo principal. Apesar
disso, esclarece, “tem condições para manter a modalidade, independentemente de
estar na 1.ª ou na Divisão de
Honra”. Além dele próprio,
integram actualmente a equipa Alberto Fernandes, seu filho, Afonso Rodrigues, Mário
Correia, José Neves, Amílcar
Miranda, Alberto Pio Pio, Luís
Bochecha e Agostinho Santos.
Não pertencendo nenhum

Ainda no Benfica. Júlio Santos
é o jogador à esquerda.
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deles às empresas abrangidas
pelo Clube, este dispõe ainda
de outra equipa, que apenas
disputa provas internas. Nas
diversas competições nacionais, as classificações do Clube têm alternado entre o 1.º e
o 4.º lugares, o que é sintoma
do seu valor. Esta equipa
poderá, certamente, incluir-se
entre as 12 ou 13 melhores do
país. Como momentos altos,
aponta os títulos de campeão
nacional de partidas rápidas,
em 1983/84 e 1998/99, de
campeão distrital de Lisboa,
em 1985, e de campeão nacional absoluto, em 1985/86.
A nível individual, Júlio Santos
é o actual campeão nacional
na categoria de Veteranos
(praticantes com mais de 60
anos), prova que já vence há
três anos seguidos, elevando
para onze o número de vezes
que conquistou este título.
Para se ser jogador de xadrez,
além do gosto pela modalidade, aponta três atributos necessários: “capacidade de
concentração, paciência e
treino”. Acrescenta que “para
ganhar, temos de saber perder. Se as derrotas desmoralizam, é preciso continuar a ter
vontade de jogar”. O xadrez,
argumenta, “tem jogadas de
beleza, que dão prazer. E, no
período em que se joga,
esquecem-se os problemas”.
Com 74 anos, que iludem
qualquer um, vai continuar a
jogar “enquanto tiver saúde e
puder”. Porque “o xadrez é
saudável, a pessoa é obrigada a estar em actividade e o
cérebro precisa de estar ginasticado. Há pessoas que dizem
que jogar xadrez dá cabo da
cabeça, por ter de se pensar
tanto. É o contrário, quanto
mais se pensa, mais afinado
está o cérebro”, remata.
Júlio Santos está no Clube às
4.as feiras, das 16:30 às 18:30
h. Quem quiser iniciar-se no
xadrez tem nele o mestre
ideal. Basta para tal, deslocar-se ao Clube e contactá-lo. n
i

M O D A L I D A D E S
Ténis de Mesa
Veteranos em bom plano
no campeonato nacional
da categoria
Disputou-se no dia 5 de Fevereiro, nas Caldas da Rainha,
o campeonato nacional de
veteranos em ténis de mesa
promovido pelo INATEL.
Presentes na competição, os
representantes da delegação
tiveram uma presença valorosa, salientando-se de entre as
classificações obtidas:

Competições desportivas 2004/06 do Clube do Pessoal
Quadro de provas e de resultados
Provas a disputar em 2005

Modalidades
Datas

Atletismo (10 000 m)

Estádio do Bonfim,
Setúbal

19 de Fevereiro
5 de Março
19 de Março

Lisboa,2 - Sacavém, 1
Santarém, 2 - Lisboa, 2
Sacavém - Santarém

Lisboa
Carregado

Damas Clássicas

19 deJaneiro

Lisboa, 2 - Sacavém, 2

Vila Franca de Xira

Futebol de Cinco

16 de Abril

Torres Vedras - Sacavém
Lisboa - Castelo Branco
Lisboa - Torres Vedras
Castelo Branco - Sacavém
Sacavém - Lisboa
Torres Vedras - Castelo Branco

Locais a designar

aVeteranos I (40 a 49 anos):

7 de Maio

4.º classificado - Eduardo
Silva.

21 de Maio

aVeteranos II (50 a 59 anos):
4.º classificado - Joaquim
Simões.

aVeteranos III (60 a 69 anos):
2.º classificado - Eduardo
Ribeiro.

aVeteranos IV ( a partir de 70
anos): 1.º - Orlando Carvalho;
2.º - Luís Garcia. ni

Voleib l
Campeonato do INATEL
a10 de Fevereiro, Escola Gil
Vicente: Clube EDP B, 0 CRSS, 3; Clube EDP A, 0 - IVA
B, 3.
a18 de Fevereiro, Escola D.
João de Castro: Clube EDP B,
1 - GDINE, 3; CTT, 3 - Clube
EDP A, 1.
a23 de Fevereiro, Escola D.
João de Castro: Artilharia, 3 Clube EDP B, 2; Clube EDP
i
A, 1 - FBO, 3. n

Futeb l de cinco
Estão abertas até 24 de Março
as inscrições para o torneio de
futebol de cinco que a Delegação de Lisboa irá promover
à
imagem
de
anos
anteriores.
O torneio será disputado no
rinque de Sacavém, que foi
recentemente remodelado, e
terá início, ainda a confirmar,
em 4 de Abril.
O sorteio dos jogos a realizar
será feito a 29 de Março. ni

Locais

Lisboa e Castelo Branco (C e I)
Carregado (I)

Bilhar Livre

30 Abril

Participantes

Pesca de Rio

18 de Junho

Torres Vedras, Carregado, Lisboa, Ribeira do Raia, Cabeção
Portalegre, Sacavém, Santarém,
Castelo Branco

Ténis de Campo

30 de Abril
14 de Maio
4 de Junho

Lisboa - Sacavém
Lisboa - Santarém
Santarém - Sacavém

Locais a designar

Ténis de Mesa

29 de Janeiro

Lisboa, 5 - Sacavém, 0
Lisboa, 5 - Castelo Branco, 0
Castelo Branco, 3 - Sacavém, 5

Vila Franca de Xira

Tiro aos Pratos

1 de Outubro

Portalegre, Lisboa, Belver,
Santarém, Torres Vedras,
Carregado

Locais a designar

Tiro Reduzido

15 de Outubro

Portalegre, Lisboa, Belver,
Santarém, Sacavém, Carregado,
Castelo Branco

Locais a designar

Xadrez

Lisboa (já apurada por equipas)

C - Colectivo I - Individual

Centro de Saúde Lisboa Welness Center
Um protocolo estabelecido pela Delegação de Lisboa com o Wellness SPA
Center, permitirá aos sócios do Clube beneficiar das seguintes condições na
utilização dos serviços prestados LWC ao abrigo da Campanha 2005 - “Off
Peak All Day”:
. Inscrição: 50%.
. Mensalidade: 20%, até 24 inscrições, ou 30%, acima de 24.
. Usufruto do horário total pelo valor atribuído ao horário off peak durante
um período de dois anos para inscrições realizadas no período vigente.
O LWC dispõe de modalidades de apoio a partir de 55 euros mensais.
O protocolo é extensivo a todas as campanhas, promoções ou descontos em
vigor no acto da inscrição no LWC e a todos os familiares dos sócios. Os
sócios poderão ainda usufruir, através de um voucher, a utilização de um
dia no Centro.
Localizado na Av. General Norton de Matos (Estádio do Sport Lisboa e
Benfica), o LWC integra: Centro Clínico (manutenção do bem-estar),
Academia (corpo em movimento), Dermocosmética e SPA (saúde pela água).
Mais informações: Delegação de Lisboa ou LWC (tel. 217 112 000).
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Natação /
Mergulho

O Clube do Pessoal
celebrou recentemente
um protocolo com a
GESLOURES - Gestão
de Equipamentos Sociais, E.M. Segundo o
mesmo, os sócios do
clube poderão usufruir
dos seguintes descontos sobre os preços praticados na utilização na
piscina municipal de
Loures (R. António
Caetano Bernardo,
Loures):
- Até 25 inscrições: 10%.
- Mais de 25 inscrições:
15%.

C U L T U R A

C O N V I V I OS

Pintura, escultura, gravura e artes decorativas

Rotas1
ð

Exposições em 2005
Galeria de Arte da Casal Ribeiro

ð

Tenerife : 4 de Julho.
Sócios e não sócios 595
e 605 €, respectivamente.
ð Palma de Maiorca: 4 a
11 de Julho. Sócios e não
sócios 507 e 517 €, respectivamente.

Momento da inauguração
da exposição de Maria
Gabriela Abreu, Maria
Antónia de Castro, Ana
Maria Lourenço (Ana de La
Peña) e Eduardo Patarrão
(na foto por esta ordem)

q Ana Maria Lourenço (Ana

de La Peña) , Eduardo
Patarrão, Maria Antónia
de Castro e Maria Gabriela Abreu: 1 a 23 de
Março (pintura e gravura).
q

Aníbal Afonso (colecção
particular): 29 de Março a

Horário (dias úteis):
- Galeria de Arte (Casal
Ribeiro, 50 A): 09:00 às
18:30 horas.
- Espaço Malhoa (Av. José
Malhoa, lote 13): em obras
(apenas trabalhadores da
EDP e da REN).

Fim-de-semana em
Sevilha: 2 e 3 de Abril.
Sócios e não sócios 175
e 180 €, respectivamente.

21 de Abril (desenho e
pintura).
q João Soares (João Elma-

nu): 22 de Abril a 12 de
Maio (pintura).
q

Alunos do Ateliê (Turma
A): 13 de Maio a 2 de
Junho (pintura).

q

Alunos do 1.º Ano: 3 a
23 de Junho (Desenho e
pintura).

q

Alunos do Ateliê (Turma
B): 24 de Junho a 15 de
Julho (pintura).

In ilo tempore...
O Clube e o Xadrez: uma relação
que vem de longe
O Xadrez é uma modalidade
forte da Delegação de Lisboa.
Já o era, também, no tempo dos
Clubes de Pessoal das CRGE e
CNE.
Este cartaz, desenhado por João
Charneca, que durante muitos
anos foi um destacado jogador
da CNE, é testemunho disso.
Curiosamente anuncia um
torneio triangular, realizado em
1969, em que participaram a
CNE e a CRGE. n
i

ð

Capitais do Báltico &
Polónia: 16 a 26 de Julho. Sócios e não sócios
1 385 e 1 395 € (hotéis
de 3 estrelas) e 1 664 e
1 674 € (hotéis de 4 estrelas) respectivamente.
ð Rússia: 8 a 17 de Agosto.
Sócios e não sócios
1 894 e 1 904 €, respectivamente (mais taxas
de aeroporto).
1 Mais informações: contactar
a Delegação de Lisboa do Clube
do Pessoal.

Estadias
Apartamentos no Algarve
ð Inscrições abertas para as
épocas baixa, média baixa e
média alta a partir de 14 de
Fevereiro e para as épocas alta
e altíssima de 28 de Fevereiro.
Contactos: apartamentos Dunamar (239 820 926). Outros
apartamentos (265 002 106)

Caravanas e Bungalows
ð Disponíveis, no Parque de
Campismo da Ribeira do Tomão, em Castelo do Bode, de
1 de Maio a 30 de Setembro 7
caravanas de categoria A
(maiores), 2 de categoria B
(menores) e 2 bungalows .
Contactos: 263 857 748).

Formação1

Cursos de Línguas
Espanhol II: início em 8 de
Março, com aulas às 3.as e 5.as
feiras, das 18 às 20 horas.
Espanhol III: início em 7 de
Março, com aulas às 2.as e 4.as
feiras, das 18 às 20 horas.
Inglês II: i n í c i o e m 9 d e
Março, com aulas às 4.as e 6.as
feiras, das 18 às 20 horas.
Inglês III: início em 7 de
Março, com aulas às 2.as e 5.as
feiras, das 18 às 20 horas.

Grupo Hoteleiro
Fernando Barata
Mediante apresentação do
cartão, os sócios do Clube poderão usufruir de um desconto de 25% no preço de balcão
dos hóteis deste grupo, em
Lisboa, Albufeira, Alcoutim,
Castelo de Vide, Évora e ilha
da Madeira.
O desconto é aplicável ao portador do cartão e até 4 pessoas
que o acompanhem. É aconselhável telefonema prévio
para a recepção do hotel
pretendido.
Tel. 289 599 100
Fax 289 599 199
E-mail
administracao@grupofbarata.com

Massagista
profissional
Novos horários
2. as feiras: 14:30 às 18:00h.
3. as e 5.as feiras: 9:00 às 14:00h.
6. as feiras: 14:30 às 18:00h.
Massagista: Fernanda Cadima.
Local: Av. Casal Ribeiro, 50A Lisboa.
Informações e marcações:
Secretaria da Delegação
de Lisboa do Clube EDP
Tel. 210 017 173/4
Fax 210 017 170
E-mail
clubeedp.lisboa@oninet.pt
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