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Nesta edição

Campeonato Distrital do INATEL

Clube EDP vence série e assegura
subida à 1.ª categoria
Título de campeão a disputar em jogo com o Aruil
pós uma época plena de
regularidade e dedicação, a
equipa da Delegação de Lisboa
de futebol de onze venceu a série em
que estava integrada e conquistou o
direito a disputar o título de campeã da
2.ª categoria do Distrital de Lisboa do
INATEL. Independentemente do resultado desse jogo, o Clube EDP garantiu
já, por mérito próprio, um lugar na 1.ª
categoria do campeonato distrital do
INATEL, que irá disputar na época de
2005/06.

A

Estão, pois, de parabéns todos os
elementos, jogadores, equipa técnica,
director e massagista, aos quais se deve
esta vitória que já esteve por um triz na
época anterior.
No campeonato que agora termina, o
Clube EDP teve ao seu serviço, nesta
modalidade, os seguintes elementos:
Jogadores - Alexandre Pires, Alexandre
Santana, António Monteiro, Bruno
Nunes, Carlos Aniceto, Cristiano
Custódio, Filipe Lau, Firmino Magalhães,

João Simões, José Cruz, José Afonso,
Luís Febre, Mário Pereira, Miguel Gama,
Nuno Marques, Pedro Leal, Pedro Leite,
Roberto Aniceto, Rodolfo Dias e Vitor
Gama.

Vitor Gama jogador e treinador e
o mais que for preciso no futebol
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Equipa Técnica - António Monteiro e
Vítor Gama.

Competições desportivas
2004/06 8 vitórias e 3 empates
colectivos e um 2.º lugar

Massagista - Costa Ferreira.

individual até agora
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Director - Carlos Alberto Aniceto.
Resultados obtidos pelo Clube EDP na
fase final, que venceu, e em que
conseguiu o acesso à 1.ª divisão distrital
do INATEL: Tranquilidade, 1 - Clube
EDP, 1; Clube EDP, 2 - Petrogal, 1;
Presa/C. Rato, 1 - Clube EDP, 0; Clube
EDP - B.º D. Leonor (vitória do Clube
EDP por falta de comparência disciplinar
atribuída ao B.º D. Leonor); Clube EDP,
2 - Montepio Geral, 1.
18 de Junho, pelas 16h, no Campo do
Prior Velho (Lisboa) são a data e o local
escolhidos pelo INATEL para Clube EDP
e Aruil disputarem o título de campeão
distrital da 2.ª categoria, do que informaremos na próxima edição. ni

Futebol de cinco Torneio
organizado pela Delegação
chega ao fim
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Exposições Alunos do Ateliê
de Pintura (turma A)
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Boas férias!

O

tempo corre célere e uma nova quadra de férias aí se apresenta de
novo, com o seu múltiplo leque de convites e sugestões a desafiar
imaginações e, não já carteiras, como outrora, mas cartões...

Pelo nosso lado, e de acordo com as opções que fizer, aqui lhe deixamos
expresso o desejo sincero de que as férias que merecidamente vai gozar
correspondam às suas melhores expectativas e o tragam de volta com o ânimo
revigorado . n
i

Leia o

Exposições Alunos do Curso
de Iniciação à Pintura

~ em www.clubeedp-del-lisboa.com.pt
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Vitor Gama jogador e treinador e o mais
que for preciso no futebol

V

ítor Gama entrou em 1978
para a EDP, para a DODT,
hoje EDP Distribuição. Sempre ligado ao Planeamento e
Projectos de Rede, área de Topografia, trabalhou na Marquês de Pombal e em Loures.
Encontra-se desde Dezembro
de 2003 na aproximação à
pré-reforma e dedica-se à decoração de interiores.
Ao entrar para a empresa, e
conhecidos os seus antecedentes futebolísticos, foi logo
convidado para a equipa da
Delegação de Lisboa. Na época anterior jogara no Beira-Mar de Almada, no campeonato regional de acesso à 3.ª
divisão nacional. A experiência colhida neste e que o levou
a preferir o Clube EDP, é que
impunha “uma vida muito dura, com treinos todos os dias”.
No futebol de onze joga “à defesa em qualquer lugar, mas
mais a defesa esquerdo”. Tem
como colega de equipa o filho,
como em anos anteriores, já
tivera a do irmão gémeo. É
também titular da equipa de
futebol de cinco da Delegação.
Desde 1978 até hoje tem jogado sempre, salvo de 1997 a
2001 em que, “com Bastos
Nunes, que chegou a jogar no
União de Tomar, orientou a
equipa e não achava justo que
esta fosse ele mais dez”. Continua, entretanto, a ser adjunto
de António Monteiro, treinador
principal. Durante muitos anos
foi também capitão de equipa,
função em que procurou “defender sempre a imagem da
EDP e fazê-la interiorizar pelos
colegas”.
A actual equipa de futebol de
onze “tem um grupo muito
reduzido, cerca de 14 ou 15
elementos, pois as pessoas da
EDP não querem praticar,
quando precisava de 20”.
Acrescenta que “antigamente
eram só pessoas da empresa,

Vitor Manuel Ferreira Gama
é um dos mais antigos e
conhecidos futebolistas da
Delegação de Lisboa,
cidade onde nasceu em
1952, embora desde há
muitos anos resida no
Feijó. É filho de Luís
Rodrigues Gama que, no
Clube Desportivo Lisgás,
foi campeão amador de
boxe em 1946.
agora tem de se recorrer a trabalhadores de outras empresas ou a estudantes”, pelo que
apenas 50% pertencem à
EDP. “Enquanto para o futebol
de cinco aparecem 10 equipas, para o futebol de onze
não aparece ninguém”, constata. “Todos os anos estamos
na expectativa de que apareçam novos elementos da EDP
e pedimos aos amigos para
trazerem um amigo que saiba
jogar”, acrescenta. Para “incentivar as pessoas, vamos
tentar este ano que os treinos
sejam no Casa Pia, no sintético, a ver se começam a aparecer”. Actualmente, “treinam
no Estádio Universitário e jogam em campos escolhidos
pelo INATEL”. Vítor Gama
confronta a actual situação
com a de há cerca de 20 anos
atrás, quando “treinávamos na
Tapadinha,e em que tínhamos
sempre cerca de 30 jogadores,
com duas equipas, uma a dis-

putar a 2.ª e outra a 3.ª divisão
do INATEL”. A uma dada altura fizeram treinos com os
juniores do Atlético, que eram
treinados pelo Candeias e que
dizia gostar de trabalhar connosco, “porque éramos muito
competitivos”. Como treinadores de anos anteriores, destaca Vítor Pereira, ex-árbitro internacional e funcionário da
EDP, Clemente, antigo adjunto
do Amadora, e Nestor, que jogou muito anos no Almada.
Além das equipas de futebol
de onze e de cinco, Vítor Gama integrou recentemente
uma das formações, maioritariamente constituída por jogadores daquelas, que disputaram o Torneio da Delegação
de Lisboa em Sacavém. Isto
implica que, por exemplo, na
semana precedente a esta
conversa, tenha jogado na 2.ª,
na 5.ª, no sábado e no domingo. E não apenas ele.
As subidas da equipa de futebol de onze à 1.ª divisão, a última das quais já depois desta
conversa (ver pág.ª 1) e à 2.ª
são recordações agradáveis
que lhe dão um “gozo especial” quando, como no seu
caso, “se está a orientar um
grupo”. Já no futebol de cinco,
a vitória, pela 1.ª vez, em
2003, da fase final das Competições do Clube faz também
parte dessas recordações. A
que se juntam, em futebol de
onze, o facto da equipa da
Delegação de Lisboa ter representado o Clube EDP em
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Um dos problemas para que,
entretanto, tem vindo a chamar a atenção do Clube relaciona-se com o seguro colectivo dos jogadores, em especial dos que não trabalham na
EDP.
Entre os que, na Delegação,
têm tido responsabilidades no
futebol, cita Hernâni Ramos,
“que fazia tudo”, e Carlos Alberto que “tem sido impecável”.
Jogador, mas também treinador, massagista e roupeiro,
sempre que é preciso, Vítor
Gama pensa “jogar até conseguir”. Para a sua longevidade
como praticante crê importante o facto de “nunca ter fumado nem consumido bebidas
alcoólicas”. ni
Anos 80: Vítor
Gama é o 7.º da
2.ª fila, a contar
da esquerda.
Na 1.ª fila, 2.º a
partir da esquerda, Luís Gama,
seu irmão gémeo, que deixou
de jogar futebol
há vários anos.
Na capa, foto
dos anos 90.
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dois torneios ibéricos, que
incluíam outras modalidades,
realizados o 1.º deles em Pontevedra e o 2.º no Luso, em
Janeiro e Novembro de 1992,
respectivamente.
Entre os aspectos positivos ligados à prática do futebol que
aponta, contam-se o “conhecer pessoas de todos os níveis
sociais e de todas as classes,
que se não fosse o futebol não
teria conhecido”.
Nas suas lides futebolísticas,
já teve oportunidade de disputar torneios em que participaram nomes conhecidos do futebol nacional. Destes, destaca Palhares (Sporting e Boavista), Mário Ventura (Guimarães) e Matine (Benfica).
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Competições desportivas 2004/06 do Clube do Pessoal
Quadro de provas e de resultados

Torneio da Delegação
de Lisboa
5.ª Jornada
09-05-2005: Os Tugas, 2 - Os
Galáticos, 2; Avatares FC, 7 CS, 4; Os Sadinos - IT Loguinhos FC (vitória de Os Sadinos por falta de comparência
do IT Loguinhos).
11-05-2005: CHIC, 8 - Palhavã, 0; Edinfor Team, 3 - Os
Ronhas, 5.
6.ª Jornada
16-05-2005 : Os Galáticos, 8
- CS, 3; Os Tugas, 1 - Os Sadinos, 6; Palhavã - Avatares
FC (vitória de Pavalhã por
falta de comparência dos
Avatares).
18-05-2005: IT Loguinhos FC
- Edinfor Team (vitória da
Edinfor por falta de comparência do IT Loguinhos); Os
Ronhas, 0 - Chic, 4.
Comanda a Chic, que conta
por vitórias todos os jogos.
A IT Loguinhos foi eliminada,
ao abrigo do Regulamento do
Torneio, por ter dado duas
faltas de comparência.
Com os últimos jogos a serem
disputados em Junho, informaremos na nossa edição de
Julho sobre os respectivos
resultados e as classificações
finais. ni

Modalidades

Atletismo
(10 000 m)

Provas a disputar em 2005 (1.ª volta)
Participantes/Resultados

Datas
30 de Abril

Bilhar Livre

Damas Clássicas

Locais/Classificações

Equipas: Lisboa (1.º) e Castelo Branco
(2.º), Individuais: 1.º Beato Marques (C),
2.os Carlos Gomes e Manuel Belo, 4.º
Adolfo Salazar (L), 5.º Joaquim Pinto,
6.º Rogério Bentes (CB)
Modalidades
19 de Fevereiro Lisboa, 2 - Sacavém, 1
5 de Março Santarém, 2 - Lisboa, 2
Atletismo
(10 000
m)
19 de Março
Sacavém,
0- Santarém,
4

1.º Santarém 5 pontos
Lisboa
5 pontos
3.º Sacavém 1 ponto

19 deJaneiro

Vila Franca de Xira

Lisboa, 2 - Sacavém, 2

Bilhar Livre

16 de Abril

Estádio do Bonfim,
Setúbal

Futebol de Cinco

Torres Vedras, 0 - Sacavém, 4
Lisboa, 5 - Castelo Branco,1
7 de Maio
Lisboa, 8 - Torres Vedras, 0
Castelo
Branco, 2 - Sacavém, 4
Damas
Clássicas
21 de Maio
Sacavém, 0 - Lisboa, 0
Torres Vedras, 1 - Castelo Branco, 4

1.º Lisboa
8 pontos
Sacavém 8 pontos
3.º C. Branco 5 pontos
4.º T. Vedras 3 pontos

Pesca de Rio

18 de Junho

Torres Vedras, Carregado, Lisboa,
Portalegre, Sacavém, Santarém, Castelo
Branco

Ribeira do Raia,
Cabeção

Ténis de Campo

30 de Abril
14 de Maio
4 de Junho

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

Clube FIT

Centro de Ténis Olaias
Lisboa está no comando
desta série

Ténis de Mesa

29 de Janeiro Lisboa, 5 - Sacavém, 0
Lisboa, 5 - Castelo Branco, 0
Castelo Branco, 3 - Sacavém, 5

1.º Lisboa
9
2.º Sacavém
3
3.º Castelo Branco 0

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 - Carregado

CB - Castelo Branco

L - Lisboa

Voleib l

Formação Golfe

13 de Abril (Escola D. João de Castro): Clube EDP,
0 - Cl. Téc. Voleibol, 3 (2.ª cat.); Freg. Marvila, 2 Clube EDP, 3 (1.ª cat.).
18 de Abril (Escola Gil Vicente): SEF, 3 - Clube
EDP, 0 (2.ª cat.).
20 de Abril (Escola D. João de Castro): Clube EDP,
0 - Lisboa Vólei Clube, 3 (1.ª cat.).
21 de Abril (Parque de Jogos 1.º de Maio): PT, 2 Clube EDP, 3 (2.ª cat.).
26 de Abril (Pavilhão da CGD): Clube EDP, 0 CGD, 3 (1.ª cat.).
29 de Abril (Escola D. João de Castro): Clube EDP,
0 - Caselas F.C., 3 (2.ª cat.).
3 de Maio (Escola Gil Vicente): Freg. Marvila, 2 Clube EDP, 3 (2.ª cat.). n
i

Aprenda a jogar com os profissionais da Federação Portuguesa de Golfe
Duração de cada aula: 30 minutos.
Pack de 6 aulas: 100 euros.
Aulas avulso
Pack de 6 aulas
2 pessoas
Domingos Moita
30 €
130 €
Miguel Pedro
25 €
125 €
3 pessoas
Domingos Moita
60 €
150 €
Miguel Pedro
50 €
150 €
A aprendizagem tem lugar nas instalações da FPG, no Estádio Nacional.
Os interessados devem contactar o responsável: Fernando Castelo, tel.
917 246 525
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C O N V I V I OS
Rotas1

Pintura e desenho

ð Tenerife: 4 de Julho (8
dias). Sócios e não sócios 595
e 605 €, respectivamente.

Exposições em 2005
Galeria de Arte da Casal Ribeiro
q

Alunos do Curso
de Iniciação à
Pintura: 3 a 23 de
Junho (pintura e
desenho).
q Alunos do Ateliê
(turma B): 24 de
Junho a 15 de
Julho (pintura).
A pintura também serve de pretexto para o Horário (dias úteis):
convívio, como se pôde verificar no dia da - Galeria de Arte
Casal Ribeiro, 50
abertura da exposição dos alunos do Ateliê (turma
A): 09:00 às 18:30
A) da Delegação de Lisboa, na Galeria de Arte
da Casal Ribeiro
horas.

Apoio
e aconselhamento
psicológico
O
Psicológico disponibiliza
intervenções ao nível de situações de ansiedade e depressão, apoio psicopedagógico, prevenção de situações de risco em crianças e
jovens, preparação para a
parentalidade e reforma,
promoção da auto-estima e
gestão de conflitos e do
stress, entre outros.
Nesta altura do ano, muitos
alunos deparam-se com a
inevitabilidade de tomar
uma decisão para que não
se sentem preparados. O
Programa de Orientação
Escolar e Vocacional pode
ser a ajuda de que necessitam para um processo decisório consciente e ajustado,
relativo ao seu percurso escolar e profissional, que minimize as suas dúvidas e ansiedade face ao seu futuro.
Marcações para realização
de testes até 15 de Julho na
Secretaria da Delegação de
Lisboa do Clube EDP.

Estadias

ð Palma de Maiorca : 5 a
12 de Julho. Sócios e não
sócios 507 e 517 €, respectivamente.
ð Cruzeiro no Douro: 17 e
18 Setembro. Sócios e não
sócios 180 e 190 € , respectivamente. O preço inclui
transporte em autopullman de
turismo, almoço, jantar e alojamento na estalagem Quinta
do Paço, cruzeiro no Douro, almoço no mosteiro da Alpendurada (barcos do Douro Azul),
guia e seguro multiviagens.

Preparação para exames do 12.º ano
Explicações
O Clube EDP – Lisboa põe à disposição dos sócios e familiares explicações de“preparação para os exames do 12.º
ano” nas disciplinas de Matemática, Geometria Descritiva,
Física-Química, Biologia, Filosofia, História, Latim, Inglês,
Alemão, Português A e B, Francês e Espanhol.
Os módulos das disciplinas (8 aulas de 2 horas) correspondentes a um mês, decorrerão na Av. Casal Ribeiro
50A, das 9 às 18 horas, funcionando individualmente ou
em grupo até aos exames nacionais.
O valor a pagar é cerca de 1/3 do do mercado nacional.
Informações e inscrições
Secretaria da Delegação de Lisboa do Clube EDP
Telef. 210017173/4
Fax. 210017170.

Acordo financeiro Clube EDP (Lisboa)/
Banco Alves Ribeiro
Este acordo tem por objecto o estabelecimento de condições
preferenciais de negociação em mercados bolsistas para os
sócios do Clube, quando estes recorram aos serviços Probolsa, incluindo os seguintes tipos de operações:
- Investimentos no Euronext e em outras bolsas internacionais.
- Transacções de futuros e de outros produtos financeiros.
- Registo e depósitos de valores mobiliários gratuitos.
- Informação sobre mercados financeiros.
Contacto para abertura de contas e informações
Fernando Abreu - 213 835 607/213 811 383
fabreu@bancoalvesribeiro.pt

ð Apartamentos no Algarve
Inscrições abertas para as épocas alta e altíssima desde 28 de
Fevereiro.
Contactos: apartamentos Dunamar - 239 820 926. Outros
apartamentos - 265 002 106.
ð Caravanas e Bungalows
Disponíveis, no parque de campismo do Tomão (Castelo do Bode), de 1 de Maio a 30 de Setembro, 7 caravanas de categoria A,
2 de categoria B e 2 bungalows.
Contactos: 263 857 748.

Se vai viajar...
O Clube do Pessoal EDP tem
acordos com inúmeros operadores turísticos do país.
Assim, se vai utilizar os serviços de um intermediário de
viagens dirija-se ao Clube antes de o fazer. Por certo encontrará o programa que lhe
interessa por um preço mais
convidativo. ni
1 Mais informações: contactar
Delegação de Lisboa do Clube do
Pessoal.

Acordo financeiro
Clube EDP Lisboa/ Banco
Santander-Totta
O Protocolo entre o Clube
EDP e o Santander Totta
foi revisto, tendo havido
alterações. Aconselham-se
os sócios interessados a
consultarem as rubricas
conta ordenado, cartões
bancários, depósitos a
prazo e poupança, crédito
à habitação, crédito pessoal e especializado (automóvel, leasing imobiliário
e de equipamentos), serviços variados e guarda de
títulos.
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