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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2002
ACTIVIDADES CULTURAIS
Nas actividades culturais desenvolvidas neste ano não podemos deixar de referenciar a total utilização ao
longo do ano da nossa Galeria de Arte, por onde passaram nomes importantes da pintura portuguesa.
Igualmente a formação artística, através de cursos de pintura e música, deram um bom contributo para a
aprendizagem e evolução da nossa cultura.

AUDIOTECA
Continuam disponíveis para os sócios gratuitamente, 405 CD’S, que versam todo o tipo de música, dos
melhores “cantores” e conjuntos (“the best and very best”).
A Audioteca teve início em Outubro de 2000, tendo este ano mais procura que os anos anteriores,
principalmente ao fim de semana.
Foram adquiridos em 2002 um total de 73 CD’S.
350 Sócios, utilizaram a Audioteca, num total de 7.800 títulos requisitados.

BIBLIOTECA
As novas tecnologias têm afastado os sócios da leitura.
Com a transferência da Biblioteca da “Camilo C. Branco” para a “C. Ribeiro”, decresceu a requisição de
livros.
Apenas alguns “fieis” de longos anos ainda requisitam livros com regularidade.
Muitos dos habituais leitores que frequentavam as instalações da “Camilo” deixaram de vir “buscar Livros”.
È pena que a nossa Biblioteca com cerca de 15.000 volumes, tenha cada vez menos leitores.

EXPOSIÇÕES
Durante o ano em referência, foram cumpridos os objectivos previstos, de âmbito cultural, no
sentido de aproveitar o espaço da GALERIA DE ARTE para expor obras de vários artistas, sócios
do Clube ou outros de fora das empresas do Grupo EDP.
Assim, poderemos informar que as actividades desta Secção foram bem sucedidas, como se
verifica pela descrição dos vários eventos abaixo referidos:
1. CERIGRAFIAS (obras de vários autores), exposição de Almeida e Silva
de 9 a 30 de Janeiro.
2. PINTURA, de Luísa Melo e Castro,
de 1 a 14 de Fevereiro.
3. PINTURA, de Daniel Teixeira,
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de 15 a 28 de Fevereiro.
4. FOTOGRAFIA, de Pedro Antunes,
de 1 a 14 de Março.
5. FOTOGRAFIA, de Cedric Gerard.
de 15 a 28 de Março.
6. ESCULTURA E PINTURA, de Fernanda Ferreira dos Santos,
de 2 a 15 Abril.
7. PINTURA COLECTIVA, de Domitília Simões (Tiliiynha), Pedro Rego , Anélica e Aurora
Ferreira
de 16 a 30 de Abril.
8. PINTURA, de Palmira Silva,
de 2 a 16 de Maio,
9. PINTURA, de Maria Silva,
de 17 a 31 de Maio.
10. DESENHO, de António Trigo Teixeira,
de 4 a 17 de Junho.
11. PINTURA E DESENHO, dos Alunos do Curso de Iniciação á Pintura,
de 18 a 28 de Junho.
12. PINTURA EM AZULEJO, dos Alunos do Curso de Azulejaria,
de 1 a 15 de Julho.
13. DESENHO E COLAGENS, de Maria Dilar,
de 2 a 13 de Setembro.
14. PINTURA, dos Alunos do Atelier do Curso
de Iniciação à Pintura,
de 16 a 30 de Setembro.
15. PINTURA, de Mário Pérola,
de 3 a 15 de Outubro.
16. PINTURA, de Luildo Noronha,
de 17 a 31 de Outubro.
17. PINTURA – AGUARELAS, de Aníbal
Afonso e Olivença,
de 8 a 29 Novembro.
18. PINTURA, de Rui Lacombe,
de 3 a 18 de Dezembro.
19. PINTURAS E DESENHOS, concorrentes infantis ao Concurso de “ O MEU NATAL”,
de 20 de Dezembro a 6 Janeiro de 2003.
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FORMAÇÃO ARTÍSTICA
É com agrado que podemos referir ter havido uma boa receptividade dos associados às propostas
apresentadas, pela Delegação de Lisboa, para o ensino das seguintes matérias artísticas:
GUITARRA:

Apraz-nos realçar que as aulas desta disciplina – a funcionar uma vez por semana – tem recebido,
a pouco e pouco mais interessados, o que nos agrada, tendo em vista a dificuldade de
aprendizagem da teoria musical e outra para o ensino de instrumentos de corda.
No caso em apreço, pode também afirmar-se que a adesão de interessados foi razoável, neste
ano.
Tendo em vista essa manifestação de interesse, prevê-se para o próximo ano lectivo um
crescimento deveras interessante.
INICIAÇÃO À PINTURA

Este curso artístico, que abrange as matérias de Desenho e Pintura é, sem dúvida, o que desperta
maior interesse dos nossos associados.
As matérias do curso são ensinadas ao longo de dois anos
lectivos – uma aula semanal, de 2.30 horas cada, relativa a
cada ano.
A adesão dos associados a este curso, pode afirmar-se que
foi muito boa, pois esgotaram a lotação prevista para cada
aula, levando a que alguns inscritos ficassem em lista de
espera.
PINTURA EM AZULEJO

Sendo esta uma nova disciplina artística proposta aos nossos
associados, a verdade é que teve uma boa aceitação e, pelos
vistos, com boas perspectivas de ser continuada.
A exposição dos trabalhos efectuada no final do ano lectivo, na
nossa Galeria de Arte foi, sem dúvida, uma boa manifestação
de entusiasmo pela disciplina, o que nos leva a acreditar que
foi uma boa proposta apresentada aos associados.

VIDEOTECA
Com o desenvolvimento do DVD na divulgação do home vídeo, foi feita uma grande aposta nesta
modalidade, pelo que foram adquiridos neste ano 160 DVD’s novos.
A videoteca, em final de 2002, tinha à disposição dos seus sócios, grátis, 820 Cassettes de vídeo e 250
DVD’s.
A iniciativa é um êxito, havendo grande procura por parte dos sócios, que podem efectuar os seus pedidos
gratuitamente.

Clube do Pessoal da
Electricidade de Portugal - EDP

BAILADO
Com a colaboração da EDP, através da sua Fundação, foi possível a vários sócios assistirem a diversos
espectáculos de bailado.

ACTIVIDADES DESPORTIVAS
ATLETISMO
Terminada mais uma época e já com a actual Direcção em funcionamento, chegou a altura de se
fazer um pequeno balanço.
Foi uma época com uma participação idêntica à época anterior, pois apenas 2 atletas participaram
assiduamente. Em termos de resultados há a destacar a vitória da nossa equipa nas finais na
Figueira da Foz, e alguns lugares de honra incluindo vitórias no seu escalão etário do atleta Carlos
Gomes. Sentimos algumas dificuldades para a deslocação a provas, devido à falta de transporte.
O atleta José Nabais não efectuou qualquer prova por se encontrar lesionado.

BILHAR
Participámos nas Competições Desportivas da Direcção Geral, Região Tejo, tudo indicando que vamos ser
apurados para a final.
Na Sede, os sócios continuam a praticar a modalidade, tendo participado num torneio por nós realizado.

FUTEBOL DE CINCO
Este ano realizou-se, o nosso Torneio de Futebol de Salão que se pode considerar ter sido um
êxito, pois tivemos a inscrição de 15 equipas.
Nunca antes tinha havido tantas equipas inscritas, e com tanta qualidade, o que nos faz ter mais
motivação ainda, para a realização do próximo torneio.
O Torneio decorreu da melhor maneira possível, tirando um ou outro caso mais grave, mas tudo
acabou por se resolver da melhor maneira.
A Selecção de Lisboa de Futebol de Cinco, disputou a Fase Regional das Competições
Desportivas da Direcção Geral, não tendo sido apurada para a Fase Final.

FUTEBOL DE ONZE
A equipa de futebol de onze da Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal EDP, participou mais
uma vez no Campeonato Distrital da INATEL, na 2ª Divisão, tendo sido esta a sua única
actividade ao longo da época. Depois de na última época termos alcançado a subida de divisão,
conseguimos, esta época, a manutenção na mesma. No aspecto disciplinar a época não correu
como foi delineado no início, pois o objectivo principal era a conquista da Taça de Disciplina da
INATEL, o que não veio a acontecer.

Clube do Pessoal da
Electricidade de Portugal - EDP

GINÁSTICA ESPECIAL

Grupos “Mista” e “Marias”
A época de 2002/2003 iniciou-se dentro dos parâmetros normais de quem tem um objectivo a cumprir, a
participação na Gymnaestrada Mundial de 2003, que se realizou em Lisboa no passado mês de Julho.
No mês Setembro de 2002, com o início da época, foram traçados os objectivos para a época, que passava
pela apresentação da candidatura à escolha de grupos a participarem na Gymnaestrada Mundial. Esta
candidatura e através dos regulamentos internacionais, só possibilita a entrada de 15 grupos por país, em
Portugal estavam inscritos cerca de 80 grupos o que tornava a tarefa nada fácil. Os nossos grupos
trabalharam com um tema relacionado com a temática das cores e a sua apresentação foi um sucesso
tendo o grupo ficado apurado logo na sua 1ª apresentação, e tendo sido alvo de criticas agradáveis quer
nos jornais quer por parte da organização, pela forma de inovação com que se apresentou.
Logo de seguida e depois do apuramento para a participação na Gymnaestrada, foi a vez dos nossos
grupos se candidatarem à Noite de Portugal com um tema “Feira da Ladra”, que acabou por receber a
aprovação do júri, tendo sido dos poucos grupos a quem foi aceite o trabalho na sua totalidade.
Para além destas tarefas foram os nossos grupos convidados a participarem activamente na feitura das
cerimónias de abertura e encerramento da 12ªWG2003, tendo para o efeito trabalhado durante um ano
todos os fins-de-semana e por vezes a meio da semana.
Sendo uns grupos de referência no panorama da ginástica em Portugal, fomos convidados para diversos
acontecimentos sendo de realçar o sarau de Gala dos 200 anos do Colégio Militar, onde estiveram
presentes os melhores grupos nacionais.
Como se sabe a Gymnaestrada Mundial, que se realizou em Lisboa, açambarcou toda a nossa actividade,
sendo de realçar que para além das cerimónias e noite de Portugal que tiveram transmissão televisiva para
todo o Mundo, onde se realçou a nossa participação enquanto clube, tivemos mais três apresentações a
solo num dos palcos da FIL, onde o recinto com capacidade para 1500 pessoas, nas duas últimas
apresentações se esgotou.
De realçar que esta participação só teve efeito pelo facto da direcção do nosso clube se ter interessado pelo
assunto e através da Empresa EDP, ter conseguido sponsorização para a nossa participação.
Durante a semana da Gymnaestrada e como deverá ser de fácil entendimento, os nossos atletas, pouco ou
nenhum tempo disponível tiveram e a saber;
Dia 17 - 09.00 às 17.00

Treinos no Estádio Nacional

Dia 17 20.00 às 24.00

Ensaio Geral no Estádio Nacional

Dia 18 09.00 às 17.00

Treinos no Estádio Nacional

Dia 18 20.00 às 24.00

Ensaio Geral no Estádio Nacional

Dia 19 09.00 às 24.00

Ensaio Geral no Estádio Nacional

Dia 20 09.00 às 24.00

Ensaio Geral e Espectáculo no - Estádio Nacional

Dia 21 10.00 às 11.00

1ª Exibição de Bloco EDP

Dia 22 10.00 às 12.00

Treino Noite Portugal - Pavilhão Atlântico

Dia 23 15.00 às 16.00

2ª Exibição Bloco EDP

Dia 24 10.00 às 17.00

Treinos no Estádio Nacional

Dia 25 15.00 às 16.00

3ª Exibição do Bloco EDP
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Dia 26 10.00 às 24.00

Ensaio Geral e espectáculo no - Estádio Nacional

No tocante à prestação dos nossos grupos poderemos chamar à atenção para os relatos dos jornais, onde
se faz referência ao nosso Clube de forma elogiosa.
Passando ao relatório em termos globais, somos do parecer que estes grupos dignificaram o nosso clube,
que neste momento tem a sua referência em termos internacionais, pois vários elementos de Federações
Estrangeiras nos convidaram a estar presente em festivais internacionais a realizar em anos próximos.
De realçar o festival Del Sole em Itália onde só actuam grupos convidados para as galas dos melhores.

KARTING
No seguimento da modalidade dentro do Grupo EDP a secção de Karting do Clube Pessoal EDP
Lisboa, levou a efeito, na época 2001/2002 os seguintes eventos:
Realização de uma prova individual de 30 voltas de prova
com 15 voltas de treinos, no dia 20/04/2002, à qual
compareceram os oito elementos da equipa da secção não
tendo havido mais inscrições de sócios do clube, tendo
participado nessa concorrentes extra grupo EDP.
No âmbito da promoção da modalidade a Secção levou a
efeito a realização de uma prova de 3 horas no dia 19 de
Outubro 2002 no KIP Palmela, em que tivemos um número
recorde de equipas – 36 a uma média de 5 pessoas por equipa. Participaram cerca de 180
pessoas fora os acompanhantes.
Participação em provas e sua classificação
A 15 de Setembro 2001 – Braga - prova organizada pelo Clube Pessoal EDP Porto em que as
equipas da secção obtiveram 1º e 3º lugares, entre 21 equipas presentes. Prova de 3 horas de
duração.
A 2 de Março de 2002 – Leiria - prova organizada pelo Clube Pessoal EDP Porto em que as
equipas da secção obtiveram o 1º e 5º lugares, entre 20 equipas presentes. Prova de 3 horas de
duração.
2 de Junho de 2002 – Fátima – prova organizada pelo Clube Pessoal EDP Porto em que a equipa
obteve o 7º lugar, entre 22 equipas presentes, prova de 3 horas de duração .
A 15 de Setembro de 2002 – Évora – prova organizada pelo Clube Pessoal EDP Évora em que a
secção participou com uma equipa e onde obteve o 2º lugar, entre 24 equipas. Provas de 6 horas
de duração.
19 de Outubro de 2002 – Palmela – prova organizada pela nossa Secção com a duração de 3
horas e onde tivemos uma participação recorde de 36 equipas. Obtivemos o 2º e 8 lugares,
havendo a salientar que a secção com a ajuda do Clube Pessoal de Lisboa, patrocinou a inscrição
de uma equipa de jovens entre os 16 e 19 anos, filhos de funcionários do Grupo.

PESCA
A Secção da Delegação de Lisboa obteve na época 2001/2002 excelentes resultados, sendo das
melhores nos últimos anos.
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Com efeito, o título de Campeões Regionais conquistado entre 56 participantes, dois primeiros
lugares e dois segundos alcançados no Campeonato do Inatel, além de um 1º e dois 2ºs
individuais, leva-nos a considerar a nossa actividade, digna de registo.
A acrescentar a tudo isto, organizámos ainda a tradicional prova na Vala de Mar de Cães, aberto a
Delegações do Clube e Convidados, onde obtivemos o 1º lugar individual e o 1º lugar por equipas.
Concluímos ainda a nossa participação nas Competições Desportivas organizadas pela Direcção
Geral obtendo um terceiro lugar, ficando neste caso aquém das nossas expectativas.
Regista-se com agrado o elevado número de pescadores que aderiram à nossa equipa, o que faz
prever uma nova época recheada de êxitos.

NÁUTICA
De uma maneira geral pode-se afirmar que a época decorreu dentro do previsto no plano de
actividades.
Em especial refere-se que, foi concluído o pagamento do barco destinado a formação de adultos
em navegação à vela, adquirido na época anterior, despesa cerca de 3.000 euros.
A EDP manteve o patrocínio à competição que permitiu que se pudesse suportar a deslocação ao
Campeonato do Mundo, realizado no EUA – Texas, do velejador apurado para a Selecção
Nacional.
A deslocação ao Campeonato do Mundo do velejador Gonçalo Boto teve o apoio da Junta de
Freguesia de Santa Maria de Belém.
Iniciaram-se acções em APL para melhoramentos no estaleiro/parqueamento de Alcântara.
Esta época foi possível, com apoio da CME, contar com a velejadora olímpica Joana Pratas como
treinadora, os cursos de adultos tiveram como treinador o velejador solitário internacional Ricardo
Diniz.
Realizaram-se dois cursos de vela para adultos.
A escola de vela manteve a sua tradição formando velejadores com normal aproveitamento dado
que da participação da equipa que representou o Clube no Campeonato Regional de Escolas
resultou uma vez mais, a homologação oficial da nossa escola.
Os velejadores de competição participaram por todo País em 20 provas, cerca de 100 regatas,
tendo obtido:
- 13….1ºs lugares
- 11….2ºs lugares
- 7….3ºs lugares
Sendo de realçar o facto de 5 velejadores se terem apurado para o Campeonato Nacional,
realizado em Tavira, em que um dos velejadores obteve apuramento para a Selecção Nacional
que participou no Campeonato do Mundo que se realizou nos EUA – Texas tendo-se classificado
na 1ª metade da classificação geral e Portugal no 19º lugar.
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Dos vários resultados obtidos realça-se a obtenção dos dois títulos de Campeão e Vice Campeão Regionais, o 3º lugar da equipa de Escola no Campeonato Regional, o 9º lugar no
Campeonato Nacional de Escolas de Vela, e o titulo de Vice Campeão Nacional.

SNOOCKER
Os Sócios têm à sua disposição um jogo de Snoocker na Sede.
No corrente ano foram realizados dois Torneios Inter-Sócios, sendo distribuídos prémios aos vencedores.

TÉNIS DE CAMPO
A Secção de Ténis teve na época de 2001/02 um funcionamento pleno e cheio de actividade, quer
própria, quer em colaboração com outras entidades.
Assim, queremos destacar a colaboração dada à REN - Rede Eléctrica Nacional S.A. a nível
logístico, no seu OPEN INTERLIGAÇÕES, o qual foi aberto a todo o grupo EDP e às empresas do
SEP, tendo movimentado cerca de 80 participantes a nível nacional. Podemos realçar que a fase
final do mesmo se realizou em Lisboa, no Centro de Ténis das Olaias, o que facilitou a nossa
movimentação devido a não haver grandes distâncias a percorrer.
A nível de competições desportivas do Clube EDP salienta-se o 1º lugar, por equipas, no fim da 1ª
volta, contando por vitórias os encontros disputados. A 2ª volta e a competição individual só se
realizarão no próximo ano.
É de salientar igualmente, a continuação do acordo com a Delegação de Almada, para nas suas
instalações ( Sobreda da Caparica ) se continuar a implementar a escola de Ténis, para todos os
sócios do Clube EDP.
Queremos igualmente realçar não só o baixo custo de toda a actividade, pois apesar de se ter
uma dotação diminuta, ainda se conseguiu realizar algumas receitas, fechando a secção com um
saldo positivo e superior à dotação inicial.
Por fim chama-se a atenção para a imagem deixada pela delegação, dentro do universo tenístico
(mais uma vez deixámos admirados a entidade onde se realizou o Open, pela nossa organização
e número de atletas envolvidos) e na EDP e REN, que reconhece ser a contribuição da delegação
imprescindível à realização do seu Open Interligações.

TÉNIS DE MESA
Concluída que está mais uma época, em que esta modalidade mais uma vez pugnou pelo bom
nome do Clube de Pessoal EDP, através da sua participação em várias competições, bem como
na obtenção de alguns resultados honrosos, denotando o esforço e empenho com que os atletas
demonstraram ao longo da época.
Seguidamente passamos a descriminar a actividade desta Secção:
- Campeonatos Individuais do Inatel – 2ª e 3ª Categorias
- Campeonatos por Equipas do Inatel – 2ª e 3ª Categorias
- Campeonatos de Pares do Inatel
- Campeonato de Veteranos da Associação
- Participação em cerca de 20 Torneios Abertos
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Sumariamente temos a registar no plano individual a obtenção de um 8º e 13º lugares em 2ªs
categorias.
Relativamente ao Individual de 3ªs Categorias obtivemos um 4º e 8º lugares.
No que se refere ao Campeonato de Equipas de 2ªs Categorias do Inatel obtivemos o 8º lugar.
Relativamente às classificações obtidas por equipas em Torneios Abertos temos a salientar as
seguintes classificações:
- 1º lugar
- 3º lugar
- 4º lugar
- 5º lugar
- 6º lugar
- 7º lugar

3 (três)
4 (quatro)
3 ((três)
2 (dois)
2 (dois)
2 (dois)

Só foi possível obter este conjunto de resultados face ao esforço e empenho manifestado pelos
nossos atletas, apesar de alguma veterania.
Para a nova época já foram contactados todos os atletas para dar continuidade ao trabalho
efectuado ao longo destes anos, por isso julgamos que esta Secção irá funcionar com 12 atletas.
Queria contudo referir um dos aspectos mais importantes e do qual nos orgulhamos é de que
estes resultados têm sido obtidos por atletas na qualidade de trabalhadores EDP.

VOLEIBOL
O início da época foi em Setembro, com a realização dos exames médicos e inscrições.
Os treinos tiveram início no dia 17 de Setembro, realizando-se às Segundas Feiras das 19 às 21
horas no ginásio da Escola Secundária D. João de Castro.
Participaram nas actividades 14 atletas, tendo sido a orientação da equipa pelo treinador Sr.
Plácido.
Participámos no Campeonato Regional do INATEL, 2ª Categoria, tendo obtido uma classificação
que não nos permitiu o acesso à 1ª Categoria.
Devido a lesões que obrigaram dois atletas a receber assistência hospitalar pelo que não puderam
participar em treinos e jogos e, indisponibilidades por motivos pessoais ou profissionais de
alguns atletas que os impediu também de participar nalguns jogos, tivemos alguma dificuldade em
cumprir o calendário desportivo.
Esta situação contribuiu de alguma maneira para que não tivéssemos passado à 1ª Categoria.
A época decorreu em bom ambiente de camaradagem.
VIATURAS
A Delegação dispõe de 3 viaturas.
Duas quase ao serviço exclusivo da Secção Náutica e outra ao serviço das restantes actividades.
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XADREZ
2002
Janeiro – Campeonato de Lisboa, Júlio Santos 1º classificado Américo Fernandes 10º
classificado.
Campeonato distrital do Inatel – Júlio Santos, 1º classificado 1ª e 2ª eliminatória da taça de
Portugal.
Fevereiro – 3ª eliminatória da taça de Portugal (fomos eliminados).
A 23 Campeonato Nacional da 2ª divisão de Honra – Belenenses 1 – EDP 3.
A 24 Campeonato Nacional da 2ª divisão de Honra – Mestres S. João 2 – EDP -2
Março
Dia 2 – Campeonato Nacional da 2ª divisão Honra
– Núcleo de Xadrez de Faro 2 - EDP 2
Dia 9 Campeonato Nacional da 2ª divisão Honra
– Núcleo de Xadrez Alekin – 1 EDP 3+6
A 10 Open de Odivelas, Júlio Santos 1º em
Veteranos
23 e 24 Final do Inatel na Foz do Arelho, Vítor
Morais 4º classificado, Júlio Santos 5º - 5ª jornada
para o campeonato, da 2ª divisão EDP – 1
Odivelas 3.
De 25 a 29 Julio Santos disputou o Campeonato
Nacional de Veteranos, que se realizou em
Armação de Pêra - Algarve – Júlio Santos 1º classificado.
Abril dia 6 – 6ª jornada do Campeonato Nacional, Cavaquinhos do Seixal 0 – EDP -4
A 13 – 6ª jornada do Campeonato Nacional Glória Futebol de Faro – EDP – 3,5 – Glória 0,5.
13 e 14 – 2º Open de Torres Vedras, Júlio Santos 1º em Veteranos.
A 27 – 4º Open do Barreirense, EDP 7º classificado e Júlio Santos 1º em Veteranos.
Maio dia 11 – 2º Open da Amora, EDP 7º classificado.
17 e 18 - 15º Open de Odemira, EDP – 7º classificado.
Junho dia 1 e 2 – 3º Open de Vila Nova de Gaia, EDP – 5º classificado.
Julho dia 7 Campeonato de Lisboa, por equipas, que se realizou na Amadora, EDP – 5º
classificado. Final do Campeonato de Lisboa Individual, Afonso Rodrigues – 1º classificado,
Mário Correia 4º e Vítor Morais 9º.
Em Agosto e Setembro, realizou-se o campeonato individual – finais, em que participamos com os
seguintes jogadores e as respectivas classificações: Afonso Rodrigues (12º), Vítor Morais (18º) e
Júlio Santos (28º).
Setembro
Torneio fechado do Alekin, Mário Correia (1º) e Vítor Morais (4º).
Dia 14 – 3º Open da Carris – EDP – 5º classificado.
Torneio FID organizado pela Carris, - Júlio Santos 1º classificado, Mário Correia – 4º classificado.
Outubro
Júlio Santos participou no 2º Europeu, que se realizou em Itália, em que participaram 134
jogadores de 34 países e em que o nosso representante, Júlio Santos, ficou com os mesmos
pontos entre o 38º a 52 classificados.

ACTIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS
BARES
Como no ano anterior, com grandes elogios, prestámos o serviço de Snack aos nosso Sócios que
frequentam os Bares da Barbosa du Bocage e Casal Ribeiro.
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Face a esse serviço há a perspectiva de virmos a tomar conta de um Snack Bar a abrir na José Malhoa.
O Bar da Defensores de Chaves, continuou a funcionar só com serviço de cafetaria, em virtude das já
conhecidas carências daquelas instalações.

CARDIOFITNESS
Foi montado um ginásio na Sede, com as seguintes máquinas: passadeira, steps, remo, bicicletas, de
musculação, prancha de abdominais e vários pesos.
Os Sócios podem utilizar esta sala entre as 9,00 e as 18,45 horas, em períodos de 45 minutos.

COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO
Como vem sendo hábito a delegação de Lisboa do Clube do Pessoal da EDP, comemorou a passagem de
mais um aniversário com a dignidade e a pompa que o nosso Clube merece.
Assim, além da realização de uma exposição de artes plásticas com obras dos alunos dos nossos cursos de
pintura, realizámos Torneios de Snoocker e Bilhar que decorreram durante todo o mês de Novembro e
tiveram a maior adesão de quantos organizámos.
Além destas iniciativas, durante este mês organizámos ainda a tradicional noite de fados, com o nosso
salão nobre a abarrotar de associados, encerrando as comemorações com um almoço de aniversário no
Vimeiro onde participaram sócios, que foram transportados em 4 autocarros, além daqueles que se
deslocaram viatura própria.
A abrilhantar este almoço esteve o popular Pimpão e a sua Contra-banda.

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO
Funcionou na Sede 3 Classes de ginástica, para todas as idades, com cerca de 30 alunos cada uma.
Estas classes não têm tido vagas.

INSTALAÇÕES
Continuamos a dar a merecida atenção às nossas instalações de forma a que os nossos sócios, aqui se
sintam cada vez melhor.
Embora houvesse a perspectiva de virmos a mudar de instalações, não deixamos por isso de inaugurar a
nossa sala de fitness que tem tido uma boa adesão por parte dos nossos sócios.
Procedemos a alguns melhoramentos na nossa secretaria assim como na sala onde normalmente servimos
refeições.
Preocupamo-nos também em fazer uma eficaz manutenção não só na Cave, do Rés-do-chão, como ainda
do . 3º andar

NATAÇÃO
Continua à disposição dos sócios a piscina do Ateneu Comercial de Lisboa, para aprendizagem, ou lazer.
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SECRETARIA
Continuamos a prestar o normal serviço aos nosso sócios, introduzindo agora a divulgação das nossas
actividades por Email, o que tem permitido chegarmos mais facilmente junto de todos.

FESTA DE NATAL
Realizou-se em Dezembro a habitual Festa de Natal, que decorreu no Circo Atlas.
3.000 Pessoas, entre crianças e acompanhantes assistiram a um espectáculo que decorreu com agrado.

ACORDOS COMERCIAIS
“Funcionaram” este ano vários acordos com vantagens comerciais que temos com diversas Empresas
(Bancos, Seguros, Automóveis, etc).

PASSEIOS REGIONAIS
Durante o ano 2002 realizaram-se vários almoços Regionais, que passamos a descrever:
A 16 de Fevereiro 2002 realizou-se um Almoço à Barragem do Cabril no “Restaurante Lagoa Verde”, com
visita ao Convento de Cristo.
A 23 de Março mais uma vez se realizou um almoço de convívio
à maior Lagoa natural da Península Ibérica área protegida
(Pateira de Fermentela), na Estalagem da Parteira.
A 11 de Maio realizou-se um passeio à Aldeia da Luz, Barragem
do Alqueva, onde participara um grupo de 100 pessoas.
O almoço foi em Moura no Restaurante “O Celeiro”, com visita ao
Castelo de Beja, Reguengos e Moura, onde se realizou o almoço
típico. Depois do almoço visita à Aldeia da Luz (velha) e à
Barragem do Alqueva, regresso por Évora.
A 13 de Outubro realizou-se mais um almoço Regional à Foz do Arelho no Restaurante “A Lareira” com
visita às Marinas de Sal Gema – Rio Maior e Caldas da Rainha.
Por último e o nosso grande evento anual, o almoço comemorativo do Aniversário do Clube EDP, teve efeito
a 24 de Novembro com um grupo aproximadamente de 200 pessoas, no Vimeiro no Restaurante
Residencial “Braga”, tendo actuado um grande grupo de músicos “Pimpão e sua Contra-banda”. Seguiu-se
o lanche com porco assado no espeto e Bolo de aniversário, champanhe.

TURISMO
O Programa das Viagens em Grupo em 2002 foi bastante completo, sendo o seguinte:
Sanxenxo
Matalascañas
Cruzeiro no Douro

- 21 de Abril
- 01 de Maio
- 04 de Maio
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Benidorm
Fuengirola
Ibiza
Palma de Maiorca
Tunísia
LLoret de Mar
Cir. Bela Itália
Salou

- 21 de Junho
- 22 de Junho
- 25 de Junho
- 02 de Julho
- 22 de Julho
- 30 de Agosto
- 31 de Agosto
- 06 de Setembro

Mais de quinhentos sócios utilizaram estas viagens.
Além disso, durante este ano, muitas centenas de sócios, individualmente, viajaram através do Clube em
vários Programas das Agências de Viagens, com quais a Delegação tem Acordos.

MOTARD’S
Não tem sido muita a actividade da Secção de Motards da Delegação de Lisboa em virtude de a nossa
mesma estar mais centralizada na Direcção Geral.
De qualquer modo organizámo-nos para a segunda Concentração Nacional, levada a efeito pela Direcção
Geral.
Fizemos um passeio ao Guincho e, poucos mas bons, lá fomos a Faro e a Góis.

HOLMES PLACE – DEF. CHAVES
Sem dúvida é um grande êxito o Acordo efectuado com esta organização.
São numerosos os sócios que frequentam estas magníficas instalações.

TIRO AOS PRATOS
Iniciou-se o lançamento da Secção com a captação de atiradores no âmbito da delegação. Após a
divulgação com um cartaz distribuído pelas várias instalações das empresas, recebemos a
inscrição de vários atiradores.
Realizou-se o primeiro encontro dos atiradores no campo de tiro do Cacém, onde foi possível
avaliar das respectivas capacidades desportivas.
Como resultado desse encontro sobressaiu que existe matéria prima em qualidade e quantidade
para relançar e manter a secção em actividade.
Daí resultou a formação de uma equipa representativa da delegação a qual participou
torneio convívio realizado pela Delegação das Praias do Sado.

num

No campo de tiro do Pinheiro da Cruz com a participação de equipas de 15 delegações.
No âmbito das competições desportivas da Direcção Geral constitui-se uma equipa de atiradores
para representar a Delegação de Lisboa. Por manifesta falta de datas e campos disponíveis não
foi possível realizar uma prova de apuramento para constituição da equipa como estava
inicialmente previsto. Por isso o responsável da secção decidiu inscrever os atiradores que
ofereciam à partida mais garantias de obterem melhores resultados desportivos.
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Em virtude da necessidade de realizar treinos com alguma regularidade, foram estabelecidos
contactos com a direcção de um campo de tiro tendo em vista o estabelecimento de um acordo
para a utilização das respectivas instalações, em condições economicamente mais vantajosas.
Pretende-se em conjunto com todas as delegações interessadas ver relevada a modalidade por
parte da Direcção Geral iniciando o processo que tenha em vista a inscrição do Clube Pessoal
EDP na Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, entidade que regula a modalidade
em Portugal, permitindo assim que os nossos atiradores possam participar nas competições
federativas.
Está no nosso horizonte realizar um competitivo, aberto a todas as delegações que queiram
participar até final deste ano em data e local a anunciar oportunamente.

TIRO (ESCOLA)
Foi levado a cabo o terceiro curso de Tiro de carabina e de
pistola .22. Este, teve lugar na nossa escola de tiro,
localizada na Delegação de Lisboa, no Clube do Pessoal da
EDP.
As aulas iniciaram em 02 de Março, finalizando em 20 de
Julho com uma avaliação final composta de três provas: uma
prova teórica e duas de prática.
Este curso teve como objectivo fundamental, preparar e
esclarecer os interessados, relativamente a:
- Normas de segurança
- Manuseamento de armas
- Técnicas de tiro
- Prática de tiro com armas de ar comprimido e de
fogo (carabina e pistola)
Inscreveram-se 22 interessados, tendo iniciado as
aulas com 16 participantes, dos quais 11 obtiveram aproveitamento final.
Nas provas de avaliação final, foi de grande importância a cotação atribuída às normas de
segurança (40%), as provas práticas valiam 30% cada.
Os nossos atiradores, alguns vindos da Escola de Tiro, representaram a nível nacional o Clube
EDP, em tiro reduzido e bala .22, tendo obtido alguns títulos.

