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Comemorações do 34º aniversário

Festa rija
no Almoço
OA comida, animação e muita confraternização, foram os motes de mais um almoço
comemorativo de aniversário da delegação
de Lisboa do Cube EDP. E o cenário escolhido
para celebrar os 34 anos de existência não poderia ter sido melhor: a simbólica cidade de Fátima.
Às nove da manhã do dia 28 de Novembro, era
já grande a azáfama junto à sede da Delegação,
com os autocarros prontos a transportar amigos,
familiares e sócios do Clube do Pessoal da EDP.
Depois de todos devidamente acomodados,
rumou-se à cidade de Fátima, onde se fez uma
paragem para visitar o imponente Santuário.
O dia estava frio, mas à nossa espera estava
uma cálida lareira, no bonito restaurante O Truão.
De inspiração medieval, por fora faz-nos lembrar
um castelo e por dentro surpreende-nos com a
riqueza dos pormenores: paredes de pedra antiga, um fuso gigante que ficou do antigo lagar de
azeite, brasões e toda uma série de detalhes que
nos remetem para a idade média, para o tempo
dos dragões, das princesas e dos cavaleiros…
No total éramos 230 convivas, prontos para mais
uns momentos de boa disposição. E porque a
fome já apertava, degustámos as belas iguarias
que nos serviram à entrada, entre as quais se
destacaram a morcela de arroz, a broa, melão
com presunto, queijinhos e vários salgados.
Ao entramos na sala onde foi servido o almoço, a opinião era unânime: este espaço era lindíssimo, digno de uma “corte” de luxo como a
nossa. E foi com esta sensação de bem-estar
que nos sentámos à mesa, para uma refeição
de “Reis”, composta por bacalhau à lagareiro
com batata a murro e migas e vitela assada no
forno com batata assada e legumes estufados.
Para sobremesa, um cremoso gelado com fruta
ao natural. Simplesmente perfeito!

A nosso homenageado,
Fernando Castelo

B

Um pezinho de dança
e a surpresa da noite
Depois do almoço, havia que gastar energias,
pelo que todos dançaram ao som das músicas
que a banda Premium ia tocando. Ouviu-se de
tudo um pouco, desde música africana, portuguesa, brasileira… E foi com algum espanto que tivemos até a oportunidade de ver o nosso colega
Carlos Fernandes a dançar o Bailinho da Madeira!
E assim se foi passando a tarde, dançando e conversando, num alegre convívio entre todos, até
que chegou a hora de voltar à sala de jantar,
onde estava já pronto o buffet.
A surpresa da noite estava guardada a sete chaves e chamava-se Deolinda. A fadista, dona de

A voz surpreendente
de Deolinda Bernardes

uma voz possante e fantástica, contagiou tudo
e todos, ao cantar de forma ímpar fados como
Medo e, o Malhoa, de Amália Rodrigues. Mas,
não se ficou pelo fado, fazendo ainda uma incursão pelo universo musical de Zeca Afonso (a
que ninguém ficou indiferente) e uma passagem
por algumas das mais conhecidas modas beirãs.
E para terminar em grande, a sala calou-se para
escutar o belíssima Canção do Mar e depois explodiu num mar de aplausos.

Uma justa homenagem
Já no fim da noite, foi prestada homenagem a
um homem que muito fez e continua a fazer pelo
nosso clube, o Fernando Castelo. Com 50 anos
de sócio, motivo por si só mais do que suficiente

O bolo do nosso
34º aniversário

para uma homenagem, Fernando Castelo ficará
para sempre na história do Clube EDP, onde fez e
continua a fazer obra. Muito do que a Delegação
é hoje a ele o deve, quer em termos de dinâmica e funcionamento, quer no que diz respeito
às muitas actividades que se levam a cabo. Por
tudo isso, era imperioso distinguir o seu trabalho,
o seu percurso de associado e dirigente, o seu
mérito. Assim, mais uma vez, aqui fica o nosso
“Obrigado Castelo, contamos sempre contigo!”
Para terminar em beleza a comemoração do
nosso 34º aniversário, abriu-se o champanhe
e o Presidente Filipe Samarra apagou as velas
do bolo, que seria depois servido a todos os
participantes. E voltou a fazer-se a promessa:
Para o ano há mais!

Lazer
O circo desceu à cidade
Instalado na antiga Feira Popular de Lisboa, o Circo
Chen foi palco de mais uma festa de Natal dos filhos
dos colaboradores da EDP, numa organização entregue novamente ao Clube Edp, pela nossa Empresa. Ali
estiveram as crianças e os nossos colegas das delegações de Lisboa, Sacavém, Carregado, Torres Vedras,
Loures e Santarém.
Alegria e muita animação não faltaram, num espectáculo único, cheio de magia e encanto, onde todos se
divertiram e passaram excelentes momentos.

O ambiente foi
de festa e descontração.
A entrega
de distinções
e prémios

Grande convívio
das Actividades
e Modalidades
Aproveitando a época natalícia e a comemoração do Aniversario, a Direcção organizou uma
festa das Actividades e Modalidades da Delegação de Lisboa, para a qual convidou e estiveram presentes: os seus atletas, os frequentadores das varias actividades, treinadores,
professores e formadores, bem como vários
amigos e dirigentes.
Num ambiente descontraído, onde não faltou
um belo buffet excelentemente preparado pelas nossas funcionarias do Snack, fomos trocando opiniões e conhecendo-nos um pouco
melhor. Para a parte final foi reservada a distribuição de prémios do grande concurso de fotografia e do torneio de Snooker, assim como o
reconhecimento com distribuição de prémios a
todos os atletas que nas muitas modalidades
tão brilhantemente representaram o nosso Clube, nos últimos dois anos. Houve ainda tempo
para “premiar” aqueles há mais anos são se-

O vencedor do
Torneio de Snooker,
Helder Manique

Distribuição dos
prémios de karting

nhores de um inexcedível carinho, dedicação e
empenho, para a nossa Delegação. Entre os
diversos prémios atribuídos, destacamos.
Prémio dedicação
Futebol – Firmino Magalhães

Reunião com a Direcção Geral: nota +
A Direcção Geral e a Delegação de Lisboa reuniram no passado dia 27
de Outubro de 2010, com vista a tratar de alguns temas da actualidade
do Clube. Um dos temas abordados relacionou-se com as Finais das
Competições realizadas em Ofir, nomeadamente o teor do artigo publicado no nosso Boletim Informativo nº 48, sobre o modo como essas
finais tinham decorrido. Ambas as partes chegaram a um consenso em
relação às questões nele levantadas, contribuindo assim para a melhoria
do relacionamento institucional entre as duas entidades.
Face ao interesse dos temas tratados e à sua relevância para a vida do
Clube, foi por todos sublinhada a necessidade de, periodicamente, se
efectuarem reuniões de trabalho deste tipo.
A foto demonstra bem o clima de boa disposição e de agrado que esta
jornada de trabalho teve para todos nós.

Tiro – António Costa
Voleibol – António Pedro
Prémio dedicação e reconhecimento
Voleibol – Eduardo Tomaz
Futebol – Bruno Monteiro

Dr. Laurindo Pinto
Proposta para Sócio de Mérito
aprovada por aclamação
A direcção da delegação de Lisboa apresentou uma proposta
na Assembleia Geral
do Clube EDP, realizada no passado dia
26 de Novembro, em
Coimbra, para a eleição como Sócio de
Mérito do presidente
e sócio n.º 2, Dr. Laurindo Ferreira Pinto.
Respeitado e admirado por todos
nós, considerado o presidente de
todas as delegações, reforçámos
a proposta com os argumentos

bem conhecidos, sobre a sua Obra, espírito humanista, dedicação e amor de uma
vida ao Clube.
No momento da votação, todos os representantes
das
delegações se levantaram ao mesmo tempo e, de pé, aplaudiram longamente a
proposta, que a determinada altura dizia: “O seu legado é enorme. Sem ele, o Clube não teria a
dimensão que hoje possui!”.

Í Atletismo

Balanço positivo em 2010
Foram várias as provas em que a nossa equipa de atletismo participou ao longo do ano de 2010. Constituída pelos atletas Carlos Gomes, Adolfo Salazar,
Carlos Oliveira, Manuel Belo, Natália Cardeira e Rui Xavier, a nossa formação
obteve classificações muito razoáveis nos seus escalões etários.

Í Futebol de 11

Í Ténis de mesa

Mérito e desportivismo

O pavilhão da Escola Secundária de Alcains recebeu
o torneio do C.C.D. Arca/Clube Desportivo de Alcains,
que se encontra incluído no calendário de provas com
classificação de Ranking List.
O nosso atleta Germano Machado realizou uma excelente prova, tendo apenas sucumbido na final, perante o atleta João das Neves, do Centro Hospitalar das
Caldas da Rainha. O Clube esteve ainda representado em segundas e terceiras categorias.

Apenas por um lugar na classificação, não iremos disputar a fase final da Taça Fundação Inatel, mas sim a Taça Reconhecimento da Agencia
de Lisboa. No entanto, é obrigatório enaltecer
o exemplar comportamento da nossa equipa,
quer pelo companheirismo, quer pelo desportivismo evidenciado, elevando sempre bem alto
o nome do Clube EDP. Não é por acaso que
temos varias Taça Disciplina conquistadas
E é pena que nem todas as equipas participantes em competições do Inatel saibam entender
ser esta a melhor via para se andar no desporto,
enveredando por vezes numa prática de violência
(dentro e fora do recinto desportivo) com que não
nos identificamos e com a qual recusamos compactuar. Aguardamos pois que a organização ponha
termo a determinadas situações, sob risco de ver o
número de inscrições, diminuir drasticamente.

Í Futebol 5

Venha jogar na nossa equipa!
Praticar desporto alivia o stress, faz bem à saúde e
potencia o bom convívio entre colegas. Esta pode
ser uma excelente oportunidade para se juntar a
nós na prática do futebol 5. Em finais de Fevereiro
terão inicio os jogos da modalidade para as Competições Desportivas do Clube EDP 2010/2012, em
que estará representada a Delegação de Lisboa.
Mais informações e inscrições, através do site
da delegação, ou da sua secretaria. Contamos
consigo, junte-se a nós!

IV Torneio Aberto
Manuel Soares em Alcains

Í Xadrez

Í Voleibol

Sempre a somar vitórias

Em força na época
2010/2011
A nossa equipa de voleibol classificou-se em 7º
lugar na Liga de Voleibol do Inatel, na época
2009/2010.
Na época 2010/2011 queremos ir mais além,
pelo que tudo temos feito para melhorar o nosso desempenho e classificação, de forma a,
como sempre, dignificar o nome do Clube.
Composta pelos atletas António Pedro, Diogo
Quintão, Hugo Soares, João Noronha, Luís Noronha, Miguel Freire, Nuno Porfírio, Paulo Varela, Pedro Parracho, Paulo Sacramento e David
Moutinho, a equipa da delegação de Lisboa
do Clube EDP deslocou-se recentemente a
Moura, para defrontar a equipa alentejana do
Moura Volei Clube. Gostaríamos de realçar o
óptimo convívio entre os participantes e de louvar a boa organização. A todos nossos atletas,
o nosso muito obrigado!

A Delegação de Lisboa do Cube EDP tem
um historial riquíssimo na modalidade de xadrez. É bom lembrar que, nos últimos 20/30
anos, temos disputado as principais provas
da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) e
que até uma taça de Portugal já vencemos.
Nas competições a nível de nacional do Clube
EDP, também de há longos anos a esta parte
que somos crónicos campeões.
Na época 2010/2011, estamos a disputar o
Campeonato Nacional da segunda divisão da
FPX e, para já, os resultados têm sido extraordinários. Senão vejamos: Torneio do Alekine:
o nosso jogador, Vítor Morais, conquistou o
primeiro lugar.
Torneio Fide do Barreirense: Vítor Morais foi,
uma vez mais, o brilhante vencedor. Open de
Xadrez de Benfica: o nosso clube obteve o
1º lugar por equipas. Entretanto, Mestre Júlio
Santos, um dos mais antigos representantes
do Clube EDP, jogando pela nossa Delegação, sagrou-se campeão Nacional de Veteranos. Tal feito valeu
a convocação para participar no
Campeonato do Mundo, que se
disputou em Itália, e onde obteve
um honroso 61º lugar, entre 240
xadrezistas. Parabéns Júlio Santos

Í Snooker

Torneio comemorativo do 34º aniversário
Utilizando já as regras oficiais da Federação Portuguesa de Bilhar para o
Snooker Português, a Delegação de Lisboa levou a efeito um torneio da modalidade durante o mês de Novembro, integrado nas Comemorações do 34º
aniversário do Clube EDP. Esta prova, que teve também em vista a selecção

dos sócios que nos irão representar nas Competições Desportivas da Direcção
Geral a nível Nacional, decorreu na nossa Sede em excelente ambiente de confraternização, e teve a participação de cerca de uma dúzia de participantes. No
pódium classificaram-se:1º - Hélder Manique; 2º- Luís Silva; 3º - José Godinho

Espaço Arte Aníbal Afonso
Muito para ver em 2011
São muitas as exposições agendadas para
este ano no nosso Espaço Arte Aníbal Afonso. Aqui fica o calendário das mesmas. Aproveite e venha ver todas!
●

De 4 a 28 de Janeiro – Exposição de fotografias de Vítor “Lory”
● De 2 a 28 de Fevereiro – Exposição de
Caligrafia e Iluminura dos alunos do curso
do professor José Braz

●

De 2 a 30 de Março – Exposição de pintura
de José Andrade
● De 4 a 29 de Abril – Exposição de pintura de
Fernando Baleiras
● De 3 a 30 de Maio – Exposição de fotografia
de Alves da Fonseca
● De 1 a 30 de Junho – Exposição de pinturas
dos alunos do curso de pintura do professor
José Fernando
● De 4 a 29 de Julho – Exposição de artes de-

corativas das alunas da professora Leonor
Almeida
● De 5 de Setembro a 31 de Outubro – Exposição de fotografias dos cursos I, II e III dos
alunos do professor Carlos Carvalho
● De 3 a 30 de Novembro – Exposição de pintura de vários artistas do Clube do Pessoal
da EDP
● De 5 a 30 de Dezembro – Exposição de fotografias de Vítor Cordeiro

Í Grande noite de fado

Í Ler, ver e ouvir

A tradição voltou a cumprir-se!
Por ocasião do S. Martinho e respeitando uma
tradição com mais de 30 anos, a direcção da
Delegação de Lisboa levou a efeito, na sua
sede, mais uma Grande Noite de Fado.
Inserida nas comemorações do aniversário do
clube, foi com muito agrado que ouvimos alguns dos sócios classificarem-na como a melhor noite de fado a que alguma vez tinham
assistido.
Com uma aposta clara num excelente elenco,
de onde sobressaíram as vozes de Ana Rita,
Filipe Duarte, Gil Costa, José Pires, Deolinda Bernardo, António Cristo, Nani Nadais e

Vamos Repensar o Clube
A sua ajuda é fundamental!
Numa perspectiva de abertura e de criação de novas actividades, foi lançado um
desafio aos associados, no sentido de
nos transmitirem que tipos de actividades
gostariam de ver apoiadas e desenvolvidas pelo Clube de Pessoal.
Registámos com agrado as mais diversas
propostas recebidas e, de todas elas,
gostaríamos de salientar algumas, que
tentaremos dinamizar a curto/médio prazo:
● Passeios Pedestres
● BTT
● Cicloturismo
● Viagens
● Cake Design
Entretanto, temos já a funcionar na nossa
sede, a pedido de vários associados, aulas de Inglês e o Grupo de Leitura.
Mas, não queremos ficar por aqui. Para
além das sugestões já recebidas e que
gostaríamos de dinamizar em breve, estamos abertos a novas ideias e opiniões,
pois o Clube existe para si.
Faça-nos chegar as suas sugestões, através de e-mail para: clubeedp.lisboa@oninet.pt ou para clubeedp.lisboa@gmail.com
Ajude-nos a melhorar!

o nosso Carlos Fernandes (acompanhados
por um extraordinário conjunto de guitarras
onde pontificavam três dos considerados
melhores músicos Portugueses, como Luís Ribeiro na guitarra portuguesa, Jaime Martins
na viola de fado e, Luís N`Ganbi no baixo)
provou-se que o êxito destas iniciativas não
está na quantidade, mas sim na qualidade
dos interpretes.
O ambiente vivido foi fantástico, para o que
muito contribuíram também as belas castanhas e a excelente agua pé, oferecidas pela
delegação.

Cursos artísticos
Dê asas ao seu talento
São vários os cursos que poderá frequentar
nas nossas instalações da Av. Defensores
de Chaves, dando assim asas a talentos escondidos ou descobrindo novas vocações. A
saber:
Artes decorativas
Professora: Leonor de Almeida
Horário: segundas, terças, quartas
e quintas-feiras, das 12-45 às 14-30 horas,
em duas turmas.
Caligrafia
e Iluminura
Professor: José Braz
Horário: Todas as
quintas-feiras, das 15
às 17 horas.
Fotografia I
Professor: Carlos
Carvalho
Horário: Todas as
segundas-feiras, das 18 às 20 horas.
Fotografia II
Professor: Carlos Carvalho
Horário: Todas as terças-feiras,
das 18 às 20 horas.
Fotografia III
Professor: Carlos
Carvalho
Horário: Todas
as quintas-feiras,
das 18 às 20
horas.

Uma
i i i tiva
inicia
o
ção
D l gação
da Deleg
o
de LISBOA do
Clube EDP
Clube

CO!
COL ABORE CONNOS ança!
a mud
Juntos vamos fazer
Lotus
l b edp lisboa@oninet.pt;

@

Como já vem sendo hábito, apostamos na
cultura, pelo que, regularmente, enriquecemos as nossas videoteca, audioteca e
biblioteca com as mais recentes novidades do mercado. Entre os muitos títulos
disponíveis, destacamos:

Livros
●

O Anjo Branco –
José Rodrigues dos
Santos
● Filha da Minha
Melhor Amiga – A.
D. Koomson
● Nova Tertúlia de
Mentirosos – JeanClaude Carrière
● Uma Vez na Vida –
Cathy Kelly
● Filipa de Lencastre
A Rainha... – Isabel Stilwell
● D. Amélia – Isabel Stilwell

Filmes
●

Alice no País
das Maravilhas
● Iam a Legend
● Moon. O Outro
Lado da Lua
● Príncipe
da Pérsias,
as Areias
do Tempo
● Melodia
do adeus
● Um Casal Surreal

Música
●

Can´t Be Tamed
– Miley Cyrus
● The House
– Katie Melua
● Memoirs
of an Imperfect
Angel
– Mariah Carey
● Georges Bizet
– Carmen
– Andrea Bocelli
● Fado - Anthologia
– Vários artistas
● By Request – Paulo Gonzo

Pintura
Professor: José Fernando
Horário: Todas as quartas-feiras,
das 18 às 20 horas.

À DISTÂNCIA DE UM CLICK! WWW.CLUBE.EDP-DEL-LISBOA.COM.PT
Melhorámos o nosso site, para que possa ter uma informação permanente e actualizada
sobre a Delegação e as suas actividades. Visite-nos e, já agora, diga-nos o que achou,
o que gostou ou apreciaria ver melhorado. A sua opinião é muito importante para nós!

a@EDP

notes: Clube Pessoal-DelegLisbo
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