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ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO

Não há festa como esta!

Vista do restaurante Quinta do Castro,
onde fomos muito bem recebidos

Panorâmica
do magnífico buffet

Dr. Filipe Samarra, nosso Presidente,
enquanto discursava aos sócios
ócios, familiares e amigos da delegação
de Lisboa do Clube Edp voltaram a reunir-se para a comemoração de mais um
aniversário, desta vez o 35º. O ambiente, foi
animado e imperou a boa disposição, proporcionando assim um salutar convívio.
O palco escolhido para a festa foi a Quinta do
Castro, um belíssimo restaurante no sopé da
Serra de Montejunto, mas antes de seguirmos
para os comes e bebes, houve tempo para uma
paragem na Quinta dos Loridos, onde todos os
que quiseram tiveram oportunidade de ficar a
conhecer o fabuloso Jardim Oriental Buddha
Éden. Com os seus 35 hectares, estátuas grandiosas e lagos, é um local mágico, pleno de
tranquilidade e que convida à introspecção. Um
lugar que o recomendamos vivamente a visitar.
Chegados à Quinta do Castro, tempo para descontrair e saborear as diversas entradas, a que
se seguiu o almoço. Entre este e o buffet, a ani-
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mação esteve a cargo do duo Raul e Eu, que nos
brindou com uma série de músicas que levaram
os convivas a abrir o baile e a prolonga-lo pela
tarde fora.
A surpresa da noite surgiu pela voz de Artur Alves, acompanhado por Mingo Rangel à guitarra:
uma pequena amostra do espectáculo Tony Só
Nós Dois, que rende homenagem a esse grande cantor romântico que foi Tony de Matos. No
silêncio da sala, ouviram-se temas como Vendaval, Só Nós Dois, Cartas de Amor ou O Destino
Marca a Hora. Um momento único, que certamente ficará na memória de todos os presentes.
E a festa continuou noite fora, com tempo ainda para uma homenagem a três membros da
direcção da Delegação de Lisboa: Carlos Fernandes, António Rodrigues e Pereira Mendes.
Três elementos que muito têm dado a esta
casa e a quem o reconhecimento era mais do
que obrigatório.

Boa disposição e animação
foram uma constante

A Tradição voltou a cumprir-se
Convívio de Natal na José Malhoa
Mais uma vez, a nossa empresa confiou à delegação de Lisboa o lanche de Natal
para os colaboradores no edifício da Avenida José Malhoa. Como vem sendo hábito,
a preparação do mesmo esteve a cargo das colaboradoras em serviço no snack-bar
daquele edifício.
Todos temos consciência da enorme responsabilidade que cai sobre nós quando nos
delegam tal actividade e depositam total confiança no nosso trabalho. Assim, é com
grande orgulho e sentido de fazer cada vez melhor que, ano após ano, as nossas
funcionárias partem connosco para tal iniciativa. E sabe bem ver-lhes o sentimento de
felicidade e de dever cumprido, quando já muito cansadas, pelas 21 ou 22 horas, vão
finalmente para casa. É também com grande orgulho que recebem e relatam os cumprimentos e felicitações que alguns colegas nos vão fazendo, havendo mesmo quem
chegue ao ponto de afirmar que este é um lanche para recordar (!).
Trata-se de um convívio com grande adesão, ultrapassando este ano largamente a
centena e meia de presenças. É de realçar a boa disposição que sempre impera, principalmente pelos discursos ligeiros, de cumprimentos e boas festas, dos primeiros responsáveis da nossa Empresa, Dr. António Mexia – presidente do CAE, e Dr. António
Almeida - presidente do CGS.
Importante é também destacar o brilhantismo das actuações dos nossos colegas do
Grupo Coral da EDP nestas iniciativas. Este ano, a sua qualidade voltou a destacar-se,
com belíssimas interpretações alusivas à época Natalícia

Í Ler, ver e ouvir

Segunda Grande Noite de Fado Vadio

As novidades que temos para si
em matéria de livros, discos e filmes:

Junte a sua à nossa voz

Livros

No próximo dia 30 de Março, na
sede da delegação de Lisboa do
Clube Edp, vamos levar a efeito
de
mais uma Noite de Fado Vadio.
Para além de poder ouvir um excelente leque de fadistas, é hora
de afinar as vozes de sócios, familiares e amigos para, juntos, canClube do Pessoal da EDP
na sede da delegação de Lisboa do
tarmos temas únicos desta canção
Património da Humanidade.
Venha ao fado
Muitos são os pedidos para, nas
galas de fado, colegas e amigos
e, se quiser, cante connosco!
cantarem, mas os mesmos são,
, não falte, vamos
Se gosta de fado e de o cantar
de guitarras de
por diversas vezes, recusados. Tal
ter um dos melhores conjuntos
a actuar. Uma noite
não se deve a nenhum tipo de má
Portugal e conhecidos fadistas
muitas surpresas.
diferente, bem passada e com
vontade da nossa parte, muito pelo
verde e outros…
Serviço de bar com bifanas, caldo
contrário, pois não é fácil para nós
negar tal situação a um sócio, mas
lá vamos explicando que se trata
Entrada
da realização de uma Gala, com um
gratuita
elenco de qualidade inquestionável
previamente anunciado e algo extenso, em que cada fadista vai cantar uma só vez e que, ao colocar alguém que não está anunciado, fará
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com que a noite se prolongue mais
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Por tudo isto e para dar voz a quem ama o
fado, resolvemos organizar esta Segunda
relha de guitarristas e onde as canções iam
Grande Noite de Fado Vadio. Trata-se de uma
desfilando ao sabor das vozes que apareciam
noite onde temos um excelente conjunto de
para as cantar. Exemplo disso são casas como
guitarras e quatro ou cinco dos nossos habio velhinho Tostão, nas Amoreiras, a Tasca do
tuais fadistas convidados, para garantir um
Careca, bem perto da nossa sede, ou o Arregrande espectáculo não só a quem vem assisda, em Cascais. Por aí vimos aparecer e cantar
tir, como a quem vem cantar.
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E nunca é demais recordar que foi exactamende Almeida ou Fernando Maurício…
te desta forma que começaram muitos dos
Traga a família e os amigos e apareça. Venha
grandes nomes da canção nacional: em casas
cantar connosco. Prometemos-lhe, para além
de fado vadio, onde existia somente uma pade um serão único, muitas surpresas!

●

Por Ti Resistirei; Júlio
Magalhães
● A Praia da Memória;
Nancy Thayer
● Livro do Desassossego;
Fernando Pessoa
● Vida Sem Limites;
Nick Vujicic
● Amores Proibidos;
Jill Mansell
● Diário de Um Gajo
Divorciado em Tempo
de Crise; António Costa Santos

Discos
●

Roberto Carlos; Acústico
Roberto Carlos
● O Mesmo de Sempre; Tony Carreira
● Duets II; Tony Bennett
● Fados & Canções do Alvim; Alvim
● Multishow ao Vivo;
Caetano e Maria Gadú
● Pj20, Pearl Jam
● Mútuo
Consentimento;
Sérgio Godinho
● Romântica
Fm Gold;
Vários artistas
● O Melhor
de Alcione; Alcione

Filmes
●

O Fantasma da Ópera
A Arte da Guerra
● 4 Filmes em 2 Dvd’s
● Os Últimos Dias
● A Solidão
dos Números Primos
● Jogo Limpo
● Contra Luz
●

Grande Noite

Fado Vadio
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Í Ténis de mesa
XIV Torneio Aberto
do Clube do Pessoal da EDP
O pavilhão Gimnodesportivo do 1º de Maio,
em Lisboa, foi o palco do XIV Torneio Aberto
do Clube do Pessoal da EDP, que se realizou no
passado dia 21 de Janeiro e que contou com o
precioso apoio da Direcção Geral.
Uma vez mais, esta prova foi considerada um
êxito, pelo que o Inatel concedeu-nos novamente a distinção da prova como Ranking List
para a próxima época. E é com inegável orgulho que vemos o quanto o nosso empenho foi
compensado e o bom nome do Clube Edp chegou mais longe. Na verdade, o nosso esforço
direcciona-se sempre no sentido de elevar bem
alto o nome desta “casa”. E conseguimo-lo!
O Torneio faz parte do calendário de provas
com classificação de Ranking List. Desta vez,
estiveram presentes mais de 200 atletas e o
nosso clube esteve representado em segundas
e terceiras categorias. Quanto a classificações,
foram as seguintes:

Aconteceu Fado
Casa cheia e grandes artistas
A sede da delegação de Lisboa do Clube Edp
voltou a engalanar-se para receber mais uma
grande noite de fado.
Num salão mais cheio do que o habitual, graças ao novo mobiliário (que permitiu criar mais
28 lugares), o fado fez-se ouvir e encantou os
amantes daquela que deixou de ser a canção
nacional, passando à categoria de Património
Mundial.
Grandes vozes por ali desfilaram no dia de S.
Martinho, algumas pela primeira vez e outras,
repetindo já muitas vezes, pela qualidade
que sempre nos presenteiam.
Acompanhados por um conjunto de guitarras
do melhor que há em Portugal, e que teve na
guitarra portuguesa Luís Ribeiro, na viola de
fado Jaime Martins e no Baixo Luís N´Gambi,
cantaram para nós e encantaram Ana Rita, Celeste Duarte, António Cristo, António Félix, Dina
do Carmo, Filipe Duarte e Nani Nadais. Mas a
“prata da casa” também se fez ouvir, com as
vozes dos nossos colegas e associados Carlos
Fernandes, Elisabete Oliveira e Raúl Guedes.

Segundas Categorias: 3º lugar por equipas.
Individualmente obtiveram-se
as seguintes classificações:
4º Eduardo Silva
20º Costa Faro
27º Luís Silva
31º Joaquim Simões

A grande surpresa da noite foi a fadista
Dulce Guimarães, que nos presenteou com
a sua boa disposição, além de conhecidos
e bonitos fados e canções do seu vasto reportório.
E porque era São Martinho, o frio se fazia
sentir e as tradições são para cumprir, no intervalo voltámos a oferecer as castanhas e a
água-pé que, desta vez, os quase duzentos
convivas não foram capazes de “dar conta”.

Terceiras Categorias: 5º lugar por equipas.
Individualmente obtiveram-se
as seguintes classificações:
22º António Silva
30º Domingos Xavier
32º Fernando Vilarinho

Circo
O maior espectáculo do mundo
Miúdos e graúdos encheram, mais uma vez, a tenda do Circo Vitor Hugo Cardinali, para assistirem ao “maior espectáculo do mundo”. E pela pista desfilaram
malabaristas, equilibristas, trapezistas, domadores e as suas feras, bem como os divertidos e sempre
muito aguardados palhaços. Para gaudio de todos, a emoção foi ao rubro quando a grande atracção da
tarde entrou em cena: a mulher bala! E depois de tantas emoções e gargalhadas, nada como terminar em
beleza, com umas belas pipocas e mais umas voltinhas nos carrosséis. Para o ano há mais…

@

À DISTÂNCIA DE UM CLICK! www.clubeedp-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, fique a par de tudo o que
acontece e de todas as iniciativas que estamos a levar a cabo, de forma a tornar o
clube mais dinâmico e cada vez mais próximo dos seus sócios. A sua participação e
opinião são muito importantes para nós, deixe um comentário, diga-nos o que achou,
o que gostou ou apreciaria ver melhorado. Afinal, trabalhamos para si!
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Viagens na nossa terra
Quinta do Lago – Alferrarede,
com visita à barragem de Castelo de Bode
É já no próximo dia 18 de Março que vamos
fazer mais um passeio inesquecível. Desta vez,
rumamos até Alferrarede, para conhecermos um
pouco melhor esta bonita localidade. Tempo
ainda para uma visita à barragem de Castelo
de Bode. O almoço será na Quinta do Lago,
com uma ementa de fazer crescer água na boca
a qualquer um:
Aperitivos: Martini branco e tinto, moscatel,
maranhos, bucho recheado, pasteis de bacalhau, rissóis de camarão, croquetes, presunto
e queijo.
Sopas: Sopa de peixe ou sopa de hortaliça.
Peixe: Bacalhau à Quinta do Lago
Carne: Perna de porco assada
Sobremesa: Tigelada de Abrantes

Bebidas: Água mineral, refrigerantes, cerveja, vinho branco, tinto e verde da casa
Digestivos: Café e whisky novo, aguardente
branca e licores nacionais
Durante a tarde haverá música ao vivo, para que
todos possam dar um pezinho de dança. Será depois servido um lanche, de que fazem parte: caldo
verde e arroz de tomate, escalopes de porco, rissóis de camarão, pasteis de bacalhau, calamares
à romana, panadinhos de peixe, frango assado,
presunto e queijo, bem como quatro variedades
diferentes de sobremesa.
A partida está marcada para as 8 horas, na Avenida Defensores de Chaves (frente à sede da Delegação de Lisboa). Faça já a sua reserva na secretaria da Delegação de Lisboa. Contamos consigo!

Secretaria da Delegação de Lisboa
Paulo, Arminda e Silvia
Sempre ao dispor dos sócios!

Exposição
Incêndio a dois
Está patente do Espaço Arte Aníbal Afonso, a exposição de pintura de
Cedric Almeida, intitulada Incêndio a dois. Numa clara homenagem a
Lourdes Carapeto, o artista expõe obras marcantes, que nos tocam o
olhar e alma. Para ver até dia 29 de Fevereiro.

Manicura
Mais um serviço ao seu dispor
Temos já em funcionamento, nas instalações da
Av. Defensores de Chaves, um serviço de manicura, que muito tem agradado, principalmente
às sócias da delegação. Este espaço dedicado
à beleza das mãos funciona às quartas-feiras,
das 9 às 10 horas e das 13.30 às 14.30 horas.
Se estiver interessada deve sempre fazer a sua
marcação na secretaria da delegação.

Visita de Jovens da Banda
Filarmónica de Pragança
Na sequência da exposição de fotografias do engenheiro Vitor Cordeiro,
subordinada ao tema “ Música de Pragança “, a delegação de Lisboa
do Clube Edp teve a honra de receber a visita de alguns jovens que
fazem parte da banda filarmónica de Pragança. E foi certamente com
muito agrado que todos eles ouviram o Engenheiro Vitor Cordeiro a falar
sobre a terra e sobre a importância da música na formação das camadas
mais novas.

São três os funcionários que compõem a secretaria da Delegação de
Lisboa do Clube do Pessoal da Edp:
Paulo Sousa, Arminda e Silvia, que
todos os dias, com grande brio profissional e simpatia, estão ao dispor
dos sócios para ajudar a resolver
qualquer questão, esclarecer dúvidas
ou prestar apoio no que for necessário. Directamente, por telefone ou email, estão aptos a atender os cerca
de 3090 sócios que a nossa delegação tem.
No entanto, para além do trabalho diário de contacto com os sócios, quer
seja através da marcação de actividades ou do apoio à áudio, vídeo
e biblioteca, por exemplo, muito é
o trabalho desenvolvido nos “bastidores” por estes três elementos fundamentais ao bom funcionamento da nossa delegação. Entre envio de
correio, gestão de inscrições para modalidades, actividades, passeios e
viagens, são eles quem dá apoio logístico na organização de eventos,
faz a contabilidade, contacta com fornecedores…
Paulo Sousa está há 30 anos no Clube e garante que “é muito gratificante o trabalho que aqui se faz. O contacto com os sócios, muitos dos
quais já conhecemos como se fossem parte da família, é algo que nos
dá bastante alegria e nos torna mais ricos”.
Arminda faz parte do Clube há 18 anos e não esconde o orgulho que
sente por isso: “gosto muito de estar aqui, de falar com as pessoas, de
ser, muitas vezes, uma conselheira, uma amiga. Os nossos sócios são
todos muito amáveis e temos ainda a vantagem de ter um excelente
ambiente entre todos nós”.
E quando o volume de trabalho aumenta, como acontece nos meses de
Setembro e Outubro, com a abertura das inscrições para as actividades,
ou em Janeiro e Fevereiro, com a organização das viagens, o segredo é
colocar um belo sorriso nos lábios, arregaçar as mangas e deitar mãos à
obra, porque, ao final do dia, sai-se com a sensação de “dever cumprido”!
A secretaria da Delegação de Lisboa do Clube Edp funciona das 9 às
18 horas, sem intervalo para almoço porque, como explica Sílvia, “há
actividades que têm lugar durante esse horário, para além de que muita
gente também aproveita a hora do almoço para dar aqui um pulo e resolver algum assunto pendente.”
Seja em que horário for, se necessitar de recorrer aos serviços da secretaria, já sabe que vai encontrar um destes rostos, pronto a ajudar no
que for preciso!

