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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2003
ACTIVIDADES CULTURAIS
AUDIOTECA
A nossa Audioteca atingiu este ano um total de 467 CD´s, com temas dos mais variados
artistas e género, que podem ser requisitados grátis.
Apesar da saída de sócios de locais de trabalho perto da nossa Sede terem sido em
grande número, um especial os trabalhadores da ONI e da “Barbosa do Bocage” o
número de utilizadores ainda é em número bastante razoável.
BIBLIOTECA
Com a chegada das novas tecnologias, o abaixamento do preço dos livros, com que nos
congratulamos e o local da Biblioteca estar longe dos refeitórios que são utilizados pelos
reformados, os leitores mais assíduos, têm decrescido a requisição de livros.
EXPOSIÇÕES
Apesar de, no ano em referências, se ter operado grandes mudanças de pessoal
instalado em edifícios da EDP junto à Sede da Delegação de Lisboa, podemos
congratularmo-nos por a nossa GALERIA DE ARTE ter promovido, mesmo assim,
Exposições Artísticas com muito interesse. Passamos então a descrevê-las:
1. - PINTURA E ESCULTURA………………..de Fernanda Santos 09 a 30 de Janeiro
2. - PINTURA……………………………………de Odete Gil 31 a 13 de Fevereiro
3. - PINTURA……………………………………de Romeu Sequeira 14 a 28 de Fevereiro
4. - PINTURA…………………………………… de Aníbal Afonso 06 a 28 de Março
5. - PINTURA…………………………………….de Catarina Semedo 04 a 28 de Abril
6. - PINTURA…………………………………….de Helena Lobato 02 a 29 de Maio
7. - PINTURA…………………………………….de João Jorge Santos 16 a 29 de Maio
8. - DESENHO E PINTURA……………………de Alunos do Atelier do Curso 30 de Maio a
11 de Junho de Iniciação à Pintura
9. - DESENHO E PINTURA……………………de Alunos do Atelier do Curso 12 de Junho
a 15 de Julho. .de Iniciação à Pintura
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10. - PINTURA…………………………………….de Alunos da pintora 01 a 15 de
Setembro Lourdes Carapeto
11. - PINTURA…………………………………….de Eduardo Langrouva 17 a 30 de
Setembro
12. - PINTURA…………………………………….de Rui Couto 03 a 16 de Outubro
13. - PINTURA…………………………………….de Maria Theresia Swinkels 17 A 31 de
Outubro
14. - DESENHO E PINTURA……………………de Joana Patrício e Sara Faneco 04 a 28
de Novembro
15. - PINTURA…………………………………….Obras do Património da Delegação
02 a 15 de Dezembro .de Lisboa

FORMAÇÃO INFORMÁTICA
Em Março de 2003, demos inicio a mais uma actividade, os Cursos de Informática, os
quais tiveram muita procura, tendo sido leccionados em duas turmas, uma às Segundas
e Quartas, outra às Terças e Quintas.
Os Cursos de Informática foram compostos pelos módulos abaixo indicados, tendo a
duração de 24 horas/cada:
I Módulo - Iniciação ao Windows XP e à Internet
II Módulo - Word XP
III Módulo - Excel XP
IV Módulo - Power-Point XP
V Módulo - Access XP
Para darmos início a mais esta iniciativa, tivemos de adquirir 7 Computadores, 7
Secretárias, Livros de apoio para os alunos, bem como uma ligação à ADSL, para a
Internet
Frequentaram estes cursos cerca de 70 alunos.
No final de cada módulo, os alunos foram propostos a um exame, com passagem de
certificado de aproveitamento, que em termos gerais foi bom, tendo também as aulas
decorrido sem qualquer anomalia.
GUITARRA
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As aulas desta disciplina funcionam uma vez por semana e têm recebido, a pouco e
pouco, uma razoável adesão de interessados na aprendizagem do instrumento em
referência.
INICIAÇÃO MUSICAL
Este curso funciona com duas aulas por semana, sendo uma para aprendizagem da
teoria musical e a outra para o ensino de instrumentos de corda.
No caso em apreço, a adesão de alunos pode considerar-se razoável.
INICIAÇÃO À PINTURA
O ensino das matérias de Desenho e de Pintura tem despertado um grande interesse por
parte dos associados, de forma a esgotar as inscrições, quase a seguir à sua abertura.
O curso tem a duração de dois anos lectivos, sendo o 1º ano dedicado, exclusivamente,
à aprendizagem das técnicas de Desenho e de Pintura.
O 2º ano (classe de Atelier), é já para a frequência dos alunos que completaram o 1º e
para aqueles que possuem os conhecimentos base da pintura.
PINTURA EM AZULEIJO
Este ramo artístico teve uma boa aceitação dos nossos associados, o que nos agrada
sobremaneira.
Se este entusiasmo continuar, esperamos ter boas perspectivas para uma actividade tão
interessante como esta.
VIDEOTECA
Tem continuado “a crescer” o número de DVD´s disponíveis a custo zero aos sócios,
pelo que continua a manter-se a larga procura de filmes, cujos temas vão desde o
simples entretenimento aos mais didácticos.
O número de DVD´s disponíveis são 417.
Há ainda a considerar as centenas de cassetes de vídeo VHS que também possuímos.
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ACTIVIDADES DESPORTIVAS
ATLETISMO
A época decorreu de forma positiva, embora com poucos atletas, tendo a Delegação sido
representada em diversas provas, conforme consta no mapa anexo. Em termos de
resultados há a destacar o apuramento para as provas da Direcção Geral e alguns
lugares de honra, incluindo vitórias em alguns escalões etários, tendo participação de 4
ou 5 atletas que regularmente têm marcado a sua presença.
BILHAR
Pelo 2º biénio consecutivo, a nossa equipa de Bilhar composta por João Oliva, Vitor
Caetano e Hélder Frade, sagraram-se Campeões nas finais das Competições
Desportivas 2002/2003 da Direcção Geral ,que tiveram lugar em Albufeira.
Para eles o nosso reconhecimento, lamentando apenas a despedida anunciada pelo
João Oliva e que vai enfraquecer de alguma maneira a nossa equipa.
Quanto ao torneio interno desta modalidade, não houve oportunidade para o realizar face
ao esvaziamento de sócios da nossa sede.
FUTEBOL DE CINCO
Este ano não se pode realizar o nosso Torneio Interno de Futebol de Salão, por o ringue
de Sacavém estar impróprio para prática da modalidade, e não ser possível encontrar
alternativa para este.
A equipa de Futebol de Cinco da Delegação de Lisboa, depois de disputar e ter vencido
a
Fase Regional das competições Desportivas da Direcção Geral, apurou-se para a fase
final que se realizou em Albufeira no mês de Novembro. Tendo a nossa equipa contado
por vitórias os jogos disputados, sagrou-se Campeã Nacional da Modalidade. De
salientar
ainda o ter, vencido o troféu para o Guarda Redes menos batido, feito que nunca tinha
acontecido na história da nossa Delegação, o que foi motivo de orgulho para todos nós.
FUTEBOL DE ONZE
A equipa de futebol de onze da Delegação de Lisboa do Clube de Pessoal EDP, participa
mais uma vez no Campeonato do Inatel, pelo que se procedeu ao aluguer de campos
para treinos no Casa Pia Atlético Clube, o que de certo modo nos leva a ter um bom
aproveitamento a nível desportivo, encontrando-se a equipa presentemente com uma
classificação que nos leva a sonhar com uma possível subida à 1ª Divisão da Inatel. No
aspecto disciplinar está a ser uma época normalíssima, não havendo nada a salientar.
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GINÁSTICA ESPECIAL
O ano 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, 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. O Grupo ficou apurado logo na sua 1ª apresentação e
,pela forma de inovação com que se apresentou, foi alvo 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 ctivamente
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, realçou-se 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 sgotou.
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.
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A saber:
Dia 17 das 09.00 às 17.00 Treinos no Estádio Nacional
das 20.00 às 24.00 Ensaio Geral no Estádio Nacional
Dia 18 das 09.00 às 17.00 Treinos no Estádio Nacional
das 20.00 às 24.00 Ensaio Geral no Estádio Nacional
Dia 19 das 09.00 às 24.00 Ensaio Geral no Estádio Nacional
Dia 20 das 09.00 às 24.00 Ensaio Geral e Espectáculo no Estádio Nacional
Dia 21 das 10.00 às 11.00 1ª Exibição de Bloco EDP
Dia 22 das 10.00 às 12.00 Treino Noite Portugal - Pavilhão Atlântico
Dia 23 das 15.00 às 16.00 2ª Exibição Bloco EDP
Dia 24 das 10.00 às 17.00 Treinos no Estádio Nacional
Dia 25 das 15.00 às 16.00 3ª Exibição do Bloco EDP
Dia 26 das 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
Este novo período a secção de karting levou a efeito uma série de actividades dentro da
sua modalidade que foram:
- 1º Participação com uma equipa no II troféu de Karting do Clube Pessoal EDP Porto.
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A nossa classificação neste troféu até à 3ª prova, isto porque a 4ª e última prova não se
realizou devido a problemas com a organização.
Portanto este troféu não se concluiu.
- 2º Organização de duas provas, uma de longa duração 6h em que participaram cerca
de 200 pessoas (26 equipas) e foi realizada a 31 de Maio de 2003 em Palmela e onde a
equipa da secção de Karting foi 5ª classificada.
A segunda prova foi realizada no dia 15 de Novembro em Palmela e teve a duração de
3h e com Karts de 390 C. C. A., a qual se realizou á chuva e foi a 1ª vez que no âmbito
do grupo EDP se realizou uma prova deste tipo tanto na classe dos Karts de 390 C. C.
Bem como o tipo de pneus, que eram pneus para chuva.
Nesta prova participaram 23 equipas que foi ganha por uma equipa do Porto tendo a
nossa equipa ficando em 2º lugar.
- 3ª Participamos ainda em duas provas a 1ª das quais organizada pela CME em Março,
em Palmela da qual saímos vencedores e nas 6h de Évora onde obtivemos o 5º lugar.
NATAÇÃO
Conforme o acordo que temos com o “Ateneu Comercial de Lisboa”, de que somos sócio
colectivo, os nossos sócios podem praticar Natação, tanto ao nível de aprendizagem
como ao nível de aperfeiçoamento e ainda com o carácter recreativo, na piscina que esta
organização possui.
Foi assim que alguns dos nossos sócios e familiares puderam frequentar a piscina num
horário que vai das 07.30 às 21.00 horas.
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, despesa de cerca de 3000 euros;
A EDP. Manteve o patrocínio à competição o que permitiu que se pudesse suportar a
deslocação ao Campeonato do Mundo, do velejador apurado para a Selecção Nacional;
Realizou-se as acções com a APL para melhoramentos no estaleiro/parqueamento de
Alcântara;
Esta época foi possível, com apoio da Afinis, contar com a velejadora olímpica Joana
Pratas como treinadora;
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Os cursos de adultos tiveram como treinador o velejador solitário internacional Ricardo
Diniz.
- Resultados:
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, vês mais, a homologação oficial da
nossa escola;
Os velejadores de competição participaram por todo o País em 20 provas, cerca de 100
regatas, obtendo óptimos resultados.
PESCA
A Secção de Pesca da Delegação de Lisboa obteve na época 2002 / 2003 excelentes
resultados, sendo dos melhores nos últimos anos, ficou em 7º lugar no Campeonato
Regional do INATEL em 55 participantes dois 1ºs, um 2º Individual levamos a considerar
a nossa actividade digna de registo.
Concluímos ainda a nossa participação no Campeonato Nacional do INATEL obtivemos
o 2º lugar entre 68 participantes, regista-se com agrado o elevado números de
pescadores que aderiram a nossa equipa o que faz prever uma nova época recheada de
êxitos.
TÉNIS DE CAMPO
A Secção de Ténis tem tido ao longo do seu tempo de existência um funcionamento
pleno e sempre cheio de actividade, quer própria quer em colaboração com outras
entidades, o que mais uma vez se verificou neste ano (Set02 / Dez03).
Assim, queremos destacar a colaboração dada à REN – Rede Eléctrica Nacional S.A. na
organização do seu OPEN INTERLIGAÇÕES, quer a nível técnico quer logístico, o qual
foi aberto a todas as empresas do SEP, tendo movimentado cerca de 92 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.
Ao nível de competições desportivas do Clube EDP, disputadas este ano em Albufeira,
salienta -se o 1º lugar por equipas, contando por vitórias os encontros disputados. A
competição individual foi realizada pelo nosso atleta João Martins Silva que obteve o 2º
lugar.
É se salientar igualmente, a continuação do acordo com a Delegação de Almada, para
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nas suas instalações (Sobreda da Caparica) se continuar a implementar a escola de
Ténis, para todos os sócios do Clube EDP.
Queremos ainda realçar não só o baixo custo de toda a actividade, pois apesar de se ter
uma dotação diminuta, ainda se conseguiu não se esgotar esta.
Por fim deixamos uma palavra de agradecimento a todos os nossos atletas pela sua
elevada conduta e realçamos a imagem deixada pela Delegação, dentro do seu universo
tenistico, pois Clubes de Ténis onde nos deslocamos, REN, EDP e entidades exteriores
que contactamos têm reconhecido a nossa boa organização.
TÉNIS DE MESA
Concluída que está mais uma época, em que esta modalidade mais uma vez pupnou
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 passo 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 Veteranos da Associação
- Participação em cerca de 20 Torneios Abertos
Em relação à fase final do torneio interno organizado pela Direcção Geral mais uma vez
a nossa Delegação obteve o 1º lugar.
Sumariamente temos a registar no plano individual a obtenção de um 5º um 8º um 14º
em 2ªs categorias.
Relativamente ao Individual de 3ªs Categorias obtivemos um 3º um 8º um 10º lugares.
No que se refere ao Campeonato de Equipas de 2ªS Categorias do Inatel obtivemos o 7º
lugar.
Relativamente ao Campeonato de Equipas de 3ªs Categorias do Inatel obtivemos o 3º
lugar.
Relativamente às classificações obtidas por equipas em Torneios Abertos temos a
salientar as seguintes classificações:
- 1º lugar – 3
- 2º lugar – 2
- 3º lugar – 4
- 4º lugar – 4
- 5º lugar – 2
- 7º lugar – 4
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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 a 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
A equipa Voleibol do Clube EDP participou no Campeonato Regional do INATEL, 2ª
Categoria.
A época teve início em Setembro com as inscrições dos atletas.
Os treinos realizados às 2ªs feiras das 19 às 21 horas foram orientados pelo Sr. Plácido,
tiveram início no dia 16 de Setembro, no ginásio da Escola Secundária D. João de
Castro.
Participaram nas actividades 15 atletas.
Obtivemos o 5º lugar na classificação final entre 10 concorrentes. Devido a várias
dificuldades como a indisponibilidade de alguns atletas não nos foi possível obter uma
classificação conforme ambicionávamos.
A época decorreu em bom ambiente de camaradagem, sem qualquer incidente de
registo.
XADREZ
Janeiro:
Campeonato de Lisboa de Semi-Rápidas, o nosso Clube classificou-se em 3º lugar por
equipas.
Dia 25 e 26 disputámos o campeonato de Portugal, que se realizou na Marinha Grande,
o nosso Clube classificou-se em 10º lugar.
Fevereiro:
Dia 10 e 11 participação no campeonato de Lisboa de Semi – rápidas, o nosso Clube
classificou-se em 7º lugar.
Dia 15 campeonato da 2ª Divisão EDP- 2 Santo Antoniense 2, dia 22 campeonato da 2ª
Divisão EDP – 0,5 Sporting Clube Portugal – 3,5.
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Torneio Fide, realizado no Grupo Xadrez de Alekin, o nosso atleta Mário Correia
classificou-se em 1º lugar Individual.
Campeonato de Lisboa de veteranos – Júlio Santos EDP 1º lugar, Américo Fernandes
EDP 10º, Carlos Martins – EDP 18º.
Março:
Eliminatória da Taça de Portugal disputada no Barreiro, Barreirense 0 – EDP 4,
passamos à eliminatória seguinte.
Campeonato da 2ª divisão Ginásio do Sul 3,5 - EDP 0,5 e EDP 3, Belenenses 1 .
Dia 22 e 23 Campeonato da Inatel, disputado na Foz do Arelho, Júlio Santos
classificouse em 2º lugar.
Março/Abril: Campeonato Individual de Lisboa, o nosso atleta Mário Correia,
classificouse em 1º lugar.
Abril dia 5 Campeonato Nacional da 2ª divisão Coruchéus 1,5 - EDP 2,5
Dia 12 Campeonato Nacional da 2ª divisão EDP 4 - São Miguel 0.
Maio:
Dia 3 Torneio das Fitas em Coimbra, Afonso Rodrigues 10º e Mário Correia 15º
Dia 10 Campeonato Nacional da 2ª divisão Alekin 1 - EDP 3
A 17 e 18 Open de Odemira, o nosso Clube classificou-se em 4º lugar, entre 29 equipas.
Dia 24 Campeonato Nacional da 2ª divisão Ferroviário 2 - EDP 2.
A 31 Campeonato Nacional da 2ª divisão Grupo Xadrez Faro 2,5 - EDP 1,5.
Junho:
Dia 10 VI Open da Escola Luís de Camões, o nosso Clube classificou-se em 6º lugar.
A 22 Campeonato Nacional de rápidas, que se disputou em Vila Nova de Gaia, o nosso
Clube classificou-se em 7º lugar.
Junho/Julho – Campeonato Distrital de Lisboa, o nosso atleta Mário Correia,
classificouse
em 4º lugar.
Agosto / Setembro:
Campeonato de apuramento para a final de 2004, os nossos atletas Mário Correia e Júlio
Santos, classificaram-se respectivamente em 15º e 20º lugar.
Setembro: Campeonato Nacional de Veteranos, Júlio Santos, classificou em 1º lugar.
Outubro Campeonato de Lisboa de Rápidas, que se disputou na Amadora, o nosso
Clube classificou-se em 3º lugar.
Outubro/Novembro/Dezembro - disputamos a taça de Lisboa de Equipas, o nosso
Clube classificou-se em 3º lugar.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS
BARES
Foram muitas e enormes as alterações que se vieram a verificar em 2003, no serviço que
há muito anos vimos prestando aos sócios e, no apoio que temos dado à nossa Empresa
no que respeita a Bares .
Como consequência do encerramento do edifício da Barbosa du Bucage e mudança dos
trabalhadores da EDP- Produção para a José Malhoa, veio a verificar-se o encerramento
do bar existente naquelas instalações.
Depois de algumas negociações, por interesse da Empresa passamos a explorar um
Snack Bar que abriu na José Malhoa , passando para lá as trabalhadoras que tínhamos
na Barbosa du Bucage e na Casal Ribeiro.
As condições que tivemos de aceitar não são as mesmas que existiam nos outros bares,
estando por isso longe do desejável.
Prevê-se a médio prazo que o pessoal venha a ser suportado pelo Clube, sendo no
entanto efectuada uma reunião ao fim de 18 meses de funcionamento, para avaliação
das condições que teremos para tal.
Quanto aos Bares da Defensores de Chaves e Casal Ribeiro, passaram
(provisoriamente) a ter só uma funcionária, face ao esvaziamento de trabalhadores
naqueles edifícios.
CARDIOFITNESS
Numa sala da nossa Sede, temos instalado um tapete rolante, “ um barco a remos”, duas
bicicletas, um steps e uma máquina de musculação que está ao serviço dos sócios todos
os dias no horário normal de funcionamento da Secretaria.
COMEMORAÇÕES DO 26º ANIVERSÁRIO
Como vem sucedendo há muitos anos, a Delegação de Lisboa do Clube EDP primou
pela exaltação à sua Fundação através de várias iniciativas de âmbito Cultural,
Desportivo e Recreativo, que ficaram na retina dos muitos sócios que nelas participaram.
Assim, começamos por organizar a nossa tradicional Gala de Fados, este ano com um
naipe de fadistas de qualidade tal, que ultrapassou qualquer uma anteriormente
realizada.
Como sempre tivemos casa completamente cheia, de um publico que sabe estar no fado,
e que faz com que as nossas noites fadistas sejam das melhores que se realizam em
Lisboa.

Clube do Pessoal da

Electricidade de Portugal - EDP
O nosso Almoço de Aniversário foi um enorme êxito, não só pela adesão de sócios como
pela qualidade do manjar no restaurante Fandango.
Para isso também muito contribuiu a qualidade do espectáculo de variedades
proporcionado pelo Rui Pimpão e por Canto e Castro, além do momento sempre
agradável de reconhecimento aos nossos atletas que se sagraram campeões em quase
todas as modalidades em que estivemos presentes nas finais das Competições
Desportivas da Direcção Geral, realizadas em Albufeira.
Enquanto tudo isto se passava e, durante todo o mês de Novembro, na Galeria de Arte
da nossa Sede esteve patente aos sócios e publico em geral, uma exposição de pintura
com grande qualidade ,de Joana Patrício e Sara Faneco.
FESTA DE NATAL
Mais uma vez a nossa delegação esteve em grande na organização da festa de Natal
dos filhos dos trabalhadores da EDP, dando o necessário apoio à Direcção Geral e á
Empresa.
A direcção esteve em "peso" na distribuição das guloseimas e orientação das
trabalhadores nesta festa, que voltou a ter lugar com grande êxito no circo Cardinal junto
à Expo .
GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO
Continuamos a ter nas nossas instalações, 3 classes de ginástica de manutenção em
actividade, verificando-se um aumento bastante acentuado na adesão à classe das 18
horas.
Isto deve-se a que muitos sócios que frequentavam as turmas das 12.45h eram da
Defensores de Chaves, Casal Ribeiro e Barbosa du Bucage., Ao terem-se deslocado
para outros edifícios, a hora de almoçonão chega para frequentar outra aula que não a
das 18.00h.
Resta-nos continuar a apoiar e acarinhar esta Secção, tão do agrado dos sócios.
HEALTS CLUBS
Durante o corrente ano, mediante acordos efectuados, os sócios puderam frequentar
vários Ginásios pertencentes ao Club 7 (Parque Eduardo VII), Solinca, Parque das
Nações.
Club Fitt (Gago Coutinho) e Holmes Places em todos os locais ( Beloura, Def. Chaves,
Amoreiras, etc.)
INSTALAÇÕES
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Continuamos a proceder aos necessários melhoramentos e trabalhos de manutenção
para que todos nos possamos sentir cada vez melhor nesta nossa casa.
MOTARD’S
Com a inscrição da Secção de Motards por parte da Direcção Geral, também a nossa
delegação criou a sua própria Secção, pretendendo-se que futuramente venha a ter as
suas próprias iniciativas. Em 2003 cimentamos apenas a nossa organização,
conseguindo alguns acordos com representantes de marcas de Motos para descontos
especiais aos nossos sócios e organizamo-nos para, em conjunto " abalarmos" para
alguns eventos ,não só organizados pela Direcção Geral, mas principalmente pela
Federação Nacional de Motociclismo. Foram os casos de Lamego (Dia do Motociclista)
Régua (D.G.) e Faro (concentração).
Em 2004 pensamos ir organizar os nossos próprios passeios ,desfrutando das belas
paisagens, praias e gastronomia que a nossa cidade e arredores nos oferece.

PASSAGEM DE ANO
Foi um sucesso a passagem de ano organizada pela delegação de Lisboa do Clube EDP
e que desta vez teve lugar no nosso salão de festas da Sede Av. Casal Ribeiro 50A.
Com efeito, foi enorme a adesão de sócios que se veio a verificar, e que tiveram o
privilégio de uma noite muito animada. Coube-lhes grande parte da responsabilidade,
pela alegria que transmitiram.
Não podemos esquecer o duo musical ( Conjunto Gota de Agua) que constituiu uma
agradável surpresa pela sua qualidade, contagiando todos os presentes com as suas
alegres musicas e boas disposições.
PASSEIOS REGIONAIS
Durante o ano de 2003 realizaram-se vários almoços Regionais, que passamos a
descrever:
A 15 de Fevereiro, realizou-se um almoço na Sertã no Restaurante “Ponte Velha”, com
visita a Ferreira do Zêzere e à Cidade de Tomar.
A 22 de Março realizou-se em Benavente no Restaurante “Fandango”, com visita a
Sesimbra, Setúbal e Santarém.
A 31 de Maio realizou-se mais um almoço em Óbidos no Restaurante “Hotel Mansão da
Torre”.
De tarde visita às Caldas da Rainha, Foz do Arelho e Peniche.
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E por ultimo o Almoço Comemorativo do 27º Aniversário do Clube EDP, que mais uma
vez superou as nossas expectativas, com um grupo aproximadamente de 200 pessoas.
Com visita a Sesimbra, Serra da Arrábida e Setúbal, o almoço realizou-se no
Restaurante “O Fandango” seguindo-se a actuação do Rancho 7 saias de Benavente,
Canto e Castro, Pimpão e sua Contra-banda, seguindo-se o lanche com bolo de
Aniversário e champanhe.
SECRETARIA
Procedemos no ano de 2003 a alguns reajustamentos no secretaria com o intuito de vir a
facilitar o atendimento aos sócios e, de um melhor funcionamento dos serviços.
Assim, entendeu-se encerrar o posto de atendimento que existia no 3º andar da Casal
Ribeiro 50, deslocando para a Secretaria da Sede, a funcionária que fazia o atendimento
sobre viagens.
Esta medida, se por um lado veio a facilitar eventuais ausências dos funcionários, por
outro lado acabou com a obrigatoriedade dos sócios se deslocarem ao 3º andar, para a
marcação ou pagamento dos seus passeios.
No âmbito do apetrechamento , há a registar a aquisição de novos computadores e
impressoras ,para serviço dos nossos funcionários.

TIRO (ESCOLA)
Concluído mais um ano com a realização do quarto Curso de Tiro, iniciado em Novembro
de 2002 e que terminou em finais de Abril 2003, com uma duração de Seis Meses, no
qual participaram doze alunos.
O objectivo principal deste curso consistiu em:
-Normas de Segurança
-Manuseamento de Armas
-Técnicas de Tiro
-Prática de Tiro com armas de ar comprimido e de fogo ( Carabina e Pistola).
-No final do curso são efectuadas duas provas escritas e duas provas práticas,
onde:
-As Normas de Segurança e Manuseamento de Armas, são as mais cotadas 60%)
as outras (40%).
Deste curso evidenciaram-se dois Alunos que foram os mais cotados, com percentagens
de 85% e 90%, Bruno Rodrigues e André Conceição, que neste momento fazem parte da
Equipa de Pistola do Clube EDP. Participaram, pala primeira vez, no Campeonato
Distrital de P. STAD de 2004 e ficaram apurados para o Nacional.
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Enriqueceu-se o património
No final do curso são efectuadas das provas escritas e duas provas práticas, onde:
-As Normas de Segurança e Manuseamento de Armas, são mais cotadas (60%) as
outras (40%).
O aproveitamento do curso foi positivo, onze dos alunos obtiveram aproveitamento com
direito a Diploma e houve uma reprovação.
Deste curso evidenciaram-se dois alunos que foram os mais cotados, com percentagens
de 85% e 90%; Bruno Rodrigues e André Conceição, que neste momento fazem parte da
equipa de pistola do Clube do Pessoal da EDP.
Participaram pela primeira vez, no Campeonato Distrital de P.STAP de 2004 e ficaram
apurados para o Nacional.
Enriqueceu-se o património da Escola de Tiro, através da aquisição de três pistolas de ar
comprimido de calibre 4,5 mm, marca GAMO, no valor de
530,40, seis Luvas
Frankonia, no valor de 134,00, um conjunto Diopeter e Mira Circular e três conjuntos
Atosetop, no valor de 486,00.
Está neste momento a decorrer o Quinto curso de Tito que teve início em Outubro de
203, no qual se inscreveram 15 alunos, e irá terminar nos finais de Abril de 2004.
TURISMO
Como habitualmente as viagens em grupo realizados pela nossa Delegação durante o
corrente ano tiveram uma adesão total da parte dos sócios.
Assim, foram realizadas Viagens em Grupo a Benidorm, Cruzeiro no Douro, Grécia
Atenas, Lourdes – Andorra – Barcelona, Palma de Maiorca, Roquetas Del Mar, Salou e
Galiza.
No que diz respeito a viagens individuais foram muitas centenas de sócios que utilizaram
a nossa Delegação.
Não podemos deixar de salientar que todas as viagens, quer Individuais, quer em Grupo
decorreram com normalidade e sem qualquer tipo de reclamação importante.
Utilizaram estes serviços cerca de quinhentos sócios.
VIATURAS
A Delegação dispõe de 3 viaturas.
Duas quase ao serviço exclusivo da Secção Náutica, que são da marca FORD Transit
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uma de 1989 e outra de 1990, que embora com bastante idade tem sido feita a devida
conservação, embora o seu valor seja insignificante.
A terceira marca Mercedes – Benz foi adquirida no ano de 2001, fazendo serviço às
diversas modalidades desportivas e culturais da Delegação.

