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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2004
ACTIVIDADES CULTURAIS
AUDIOTECA
Começamos a adquirir DVD´S musicais, o que vem engrandecer a já qualificada
audioteca da nossa Delegação.
Continuamos a adquirir vários títulos de grandes
compositores e artistas no panorama da música ligeira e
alguma clássica.
A procura por parte dos sócios é interessante,
principalmente ao fim de semana.
No final deste ano 2004, tínhamos 544 títulos disponíveis.

BIBLIOTECA
Com as novas tecnologias o gosto pela leitura continua a decrescer, pelo que é pena
que os nossos cerca de 12.000 livros pouca solicitação têm.
É um rico património parado quase sem utilização.
Apenas um grupo de leitores assíduos ainda mantêm o gosto
pela leitura.

BOLETIM “INFORMAÇÃO”
Após um interregno de alguns anos, foi de novo implementada a publicação do nosso
Boletim “Informação”, a partir de Março do ano em apreço.
Há muito que estávamos a sentir a grande lacuna existente entre o Clube EDP Lisboa e os nossos sócios, quanto à informação das iniciativas levadas a cabo e postas
à sua disposição.
A partir daquela data, mercê de um trabalho rigoroso e competente de um sócio e
nosso colaborador Dr. José Rogeiro, temos vindo a publicar regularmente o
“Informação”.
A sua distribuição tem sido feita através da via Informática ( para todos os que nos
comunicaram os seus e.mails) ou colocados em alguns locais (Refeitórios e Sãvida),
onde normalmente aparecem sócios que já não se encontram no activo da empresa.
De quando em vez e sempre que nos é possível, também enviamos pelos Correios.
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A publicação foi interrompida em Agosto, por motivo de férias.
Julgamos que esta foi uma iniciativa muito importante para o Clube EDP e para todos
os seus associados, razão por que consideramos altamente positiva esta actividade
que em boa hora recomeçou.

EXPOSIÇÕES
Embora o número de Exposições não tenha decrescido significativamente, notou-se,
sim, no reduzido número de visitantes a esses eventos, certamente porque o edifício
onde a Galeria está sediada se encontra quase sem ocupação. As pessoas que ali
aparecem, de quando em vez, são amigos ou conhecidos dos autores, ou dirigem-se
principalmente à Secretaria do Clube para tratamento de qualquer assunto que lhes
interessa, mas estes, raramente percorrem a exposição presente na altura.
Porém, como não desistimos da intenção de divulgar as obras artísticas, continuamos
com a actividade e a tentar divulgá-las mais alargadamente possível.
Em face do exposto, passamos a descrever o tipo de Exposições, seus autores e as
datas respectivas em que ocorreram:
1

- PINTURA…………………………….. de Fernanda Santos
06 a 29 de Janeiro

2

- PINTURA …………………………….. de Margarida Parada Pinto
30 de Janeiro a 12 Fevereiro
e Luís Filipe Pinto

3

- PINTURA ……………………………..
13 a 27 de Fevereiro

4

- PINTURA ……………………………… de José Neto
02 a 18 de Março

5

- PINTURA ………………………………. de Maria de Fátima Mateus
19 de Março a 02 de Abril
e de Maria Eugénia Barreto

6

- PINTURA ………………………………. de Jorge Rocha
06 a 29 de Abril

7

- PINTURA ………………………………. dos alunos do Ateliê do Curso
07 a 20 de Maio
de Iniciação à Pintura, sob o tema Alentejo

8

- PINTURA ……………………………… de Mário Pérola
21 de Maio a 02 de Junho

9

- DESENHO E PINTURA …………………… dos Alunos do 1º Ano e do Ateliê
04 a 18 de Junho e
do Curso de Iniciação à Pintura
18 de Junho a meados de Julho

de Joana Miguel Ribeiro

10

- PINTURA ………………………………….. de Luildo Noronha
01 a 14 de Setembro

11

- PINTURA …………………………………… de Tyllinha e Lúcia Rodrigues
16 a 29 de Setembro
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12

- FOTOGRAFIA C/ PINTURAS …………… de Aníbal Afonso
01 a 29 de Outubro

13

- ANIVERSÁRIO DO CLUBE …………..
01 a 30 de Novembro

14

- DESENHO …………………………………
02 a 27 de Dezembro

15

- DECORAÇÕES DO NATAL

Fotografia e Pintura de
Vários Autores

Miguel Garcia

Espaço Malhoa
Este Espaço foi inaugurado em Fevereiro, do ano em apreço, com a intenção
proporcionar um aspecto visual mais agradável, aos utentes do nosso Refeitório
(Snack Bar) do Edifício da EDP, na Av. José Malhoa, Lote A 13 - 1070-157 LISBOA.
A partir dessa data, foram efectuadas as seguintes exposições:
1

- PINTURA ……………………………………. de Aníbal Afonso,
25 de Fev.º a 31 de Março
sob o Poema de Alberto Caeiro
“ O Guardador de Rebanhos”

2

- PINTURA ……………………………………. de Margarida Parada
05 a 30 de Abril

3

- PINTURA ……………………………………. de Luís Filipe Pinto
04 a 31 de Maio

4

- PINTURA ……………………………………. de Graciosa Patrício
07 de Junho a 16 de Julho
e de Isabel Gregório
Nota: -

A partir de meados de Julho até quase aos finais de Outubro,
não se efectuaram exposições devido a pequenas obras
no Espaço.

5

- PINTURA ……………………………………. de Isabel Dias
27 de Outubro a 30 Novembro
e de Teresa Marques

6

- FOTOGRAFIA ……………………………….. 12 Trabalhos do Grande
10 a 30 de Dezembro
Concurso Fotografia 2004

FORMAÇÃO INFORMÁTICA
Em Fevereiro de 2004, demos inicio mais uma vez à actividade da formação com os
Cursos de Informática, os quais tiveram uma procura inferior ao ano transacto.
Os cursos foram compostos pelos módulos abaixo indicados, tendo a duração de 24
horas/cada.
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I Módulo
II Módulo
III Módulo
IV Módulo
V Módulo
VI Módulo
VII Módulo

-Iniciação ao Windows XP e à Internet
-Word XP
-Excel XP
-Power – Point XP
-Acess XP
-Front Page XP
-Flash

FORMAÇÃO DE LINGUAS
Os Cursos de Línguas foram compostos por níveis de 6 módulos cada, tendo a
duração de 10 horas cada módulo, em cada um dos níveis das línguas:
Nível I
Nível I
Nível II
Nível II

-

Iniciação Inglês
Iniciação Espanhol
Inglês Intermédio
Espanhol Intermédio

Para estes cursos foi adquirido Livros de apoio para os alunos
Frequentaram estes cursos cerca de 77 alunos.
No final de cada módulo, os alunos foram propostos a uma exame, com passagem de
certificado de aproveitamento, que em termos gerais foi bom, tendo também as aulas
decorrido sem qualquer anomalia.

GRANDE CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2004
Para não colidir com as actividades de tipo semelhante das Competições Culturais,
organizadas pela Direcção Geral do Clube EDP, foi lançado no
final de Abril do ano da mencionada actividade, o Regulamento
do Grande Concurso de Fotografia 2004, com âmbito
nacional e prazo de entrega dos trabalhos em 15 de Outubro, na
Sede da Delegação de Lisboa.
Consideramos que este evento cultural
foi um êxito, visto terem participado sócios e alguns seus
familiares, provenientes de muitos locais do nosso país.
Participaram neste Concurso:
- 29 concorrentes, com
- 46 fotografias a Preto e Branco
- 67 fotografias a Cor
Dos 113 trabalhos fotográficos entregues, foram atribuídos:
Na especialidade a) - Preto e Branco
- 3 Prémios e 1 Menção Honrosa
Na especialidade b) - Cor
- 3 Prémios e 2 Menções Honrosas
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Os referidos Prémios foram entregues no dia 6 de Novembro, em Sessão Solene,
efectuada na Sede da Delegação de Lisboa.
Todos os 113 trabalhos foram apreciados por um Júri, constituído por dois jovens
profissionais de Fotografia e por um representante da Organização do Concurso,
Director do Clube EDP.
20 dos melhores trabalhos apresentados a Concurso, estiveram expostos na Galeria
de Arte da Delegação de Lisboa, de 02 a 30 de Novembro.
Posteriormente, de 10 a 30 de Dezembro, 12 daqueles trabalhos, estiveram expostos
no Espaço Malhoa (Snack Bar).

INICIAÇÃO À PINTURA
Ao contrário do acontecido com as disciplinas anteriores, esta poderemos considerá-la
de muito positiva, visto o interesse dos nossos sócios ter vindo a crescer, de forma a
esgotar as inscrições, quase a seguir à sua abertura.
O Curso em análise mantém a mesma estrutura básica, sendo o 1º ano dedicado às
Técnicas do Desenho e da Pintura.
O ano seguinte, ou seja, do Ateliê, não tem qualquer programa específico e é
dedicado aos que completaram o 1º ano do Curso e a todos os que possuem os
conhecimentos -base da pintura.

GUITARRA
As aulas referentes ao Ano Lectivo desta disciplina, começadas em Outubro de 2003,
prosseguiram até ao final do referido período em ritmo normal e com adesão, embora
diminuta, mas interessada, pelo que achamos ter sido esta uma actividade positiva.
Todavia, as inscrições para o novo ano lectivo, a iniciadas em Setembro do ano em
referência, não foi objecto de qualquer inscrição, pelo que, a partir dos finais de
Outubro do mesmo ano, curso desta disciplina foi cancelado.

INICIAÇÃO MUSICAL
Este curso funcionou nos mesmos moldes que nos anos transactos, embora a adesão
dos sócios não fosse muito significativa.
Aconteceu com esta disciplina artística – em termos de novas inscrições para o ano
lectivo seguinte - , o mesmo desinteresse dos nossos sócios, razão por que este Curso
não está a funcionar no momento actual. Tendo em conta tudo o que até ao passado
ano lectivo se desenvolveu, não poderemos achar de todo negativa esta actividade
artística.

MASSAGENS CORPORAIS
Esta iniciativa foi lançada no mês de Maio, estando previstos,
para começo, dois dias por semana para essa actividade,
ministrada por uma competente profissional.
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Pouco tempo depois, por insistência de associados do Clube, passaram para três dias,
com os seguintes horários:
- Às 2.as e 6.as feiras ………. das 14 às 19 horas
- Às 3.as feiras ……………… das 09 às 14 horas
As Massagens são efectuadas num gabinete do 3º andar, do edifício onde está
instalada a Sede da Delegação de Lisboa, sendo as suas marcações efectuadas,
antecipadamente, na Secretaria da Delegação

VIDEOTECA
Este ano a Delegação deixou de adquirir cassetes, que caíram em desuso e fortaleceu
as aquisições de DVD.
Na videoteca os sócios podem solicitar gratuitamente a título de empréstimo todos os
títulos disponíveis, títulos estes, que versam todo o tipo de temas, recreativas e
culturais.
Aqui poderá ser encontrado filmes culturais, comédias, drama, policiais, etc.
A videoteca tem, neste momento 626 títulos.
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ACTIVIDADES DESPORTIVAS
ATLETISMO
A época de 2004, embora com a participação de poucos atletas decorreu de forma
positiva, tendo a Delegação de Lisboa sido representada em diversas provas. 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 a
participação de 4 ou 5 atletas que regularmente têm marcado a sua presença.

BILHAR
Não se registou qualquer actividade de realce nesta modalidade, além de
continuarmos a preocuparmo-nos com a manutenção das nossas mesas que voltaram
a ter uma utilização bastante signif icativa à hora do almoço.
Fizemos a inscrição da Delegação para as competições Nacionais da D.G. 2004/2006,
estando agora a formarmos uma nova equipa à altura do prestígio alcançado.

DAMAS
Desde há muitos anos que não tínhamos equipa para competir nesta modalidade,
situação que ultrapassamos este ano, pelo menos para participar nas Competições da
D.G. 2004/2006.
A nossa Delegação foi inscrita na modalidade de Damas, e em Janeiro 2005 lá
estaremos para competir.

FUTEBOL DE CINCO
Devido à Direcção do Clube, não ter este ano activado esta modalidade, não houve
qualquer actividade.

FUTEBOL DE ONZE
Concluída que está mais uma época, em que esta modalidade
mais uma vez participou na 2ª Divisão do Campeonato Distrital
de Lisboa do INATEL, tendo obtido o 4º Lugar na classificação
final.
No aspecto disciplinar tudo correu da melhor maneira, não havendo nada a salientar.
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GINÁSTICA ESPECIAL
A época de 2003/2004 iniciou-se dentro dos parâmetros normais de quem tem um
objectivo a cumprir, a participação no PortugalGym de 2004, que se realizou em
Olhão, Faro a Tavira no passado mês de Junho de 2004.
No mês de Setembro de 2003, com o inicio da época, foram traçados os objectivos
para a época, que passava pela apresentação da candidatura à escolha de grupos a
participarem na Gymnaestrada Nacional. Os nossos grupos trabalharam com um tema
relacionado com a temática da musica Portuguesa, que acabou por ser um êxito.
Sendo uns grupos de referência no panorama da ginástica em Portugal, fomos
convidados para diversos acontecimentos sendo de realçar o sarau de Gala do Colégio
Militar, onde estiveram presentes os melhores grupos nacionais, o sarau da Cidade de
São Pedro do Sul, a participação nas cerimónias do Campeonato da Europa de
Futebol.
De realçar que estas participações só tiveram efeito pelo facto da direcção do nosso
clube se ter interessado pelo assunto e apoiada a nossa participação, quer no
pagamento da estadia no Algarve como na disponibilidade da carrinha para as
deslocações.
Sendo um grupo com necessidades de treino especifico, ou seja com a utilização de
material de ginástica muito oneroso (estamos a falar de cerca de 30.000€), temos
sido apoiados pela Federação e Associação e utilizando as instalações do Ateneu
Comercial de Lisboa, Centro de Treino da Escola Pedro Nunes e instalações do
Complexo do Jamor.

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO
Continuando a haver uma forte adesão de sócios à prática da
ginástica de manutenção, mantivemos as 3 classes
existentes.
Foi adquirido algum material, embora de pouca monta. Foram
melhorados os balneários, dando-lhe melhores condições de higiene.

KARTING
A época de 2004 da Secção de Karting do Clube Pessoal EDP Lisboa foi marcada
essencialmente pela realização do Troféu 2004 Karting.
Este Troféu foi constituído por 4 provas e em que tivemos, a participação de 25
equipas sendo que em média por prova estiveram presentes 85 pessoas como
participantes, fora acompanhantes, num total de aproximadamente 120 pessoas.
A primeira prova teve lugar a 8 de Maio em Leiria passando por Évora e terminando
em Palmela a 9 de Outubro, onde teve lugar a distribuição de prémios, seguido de
buffete.
Este Troféu foi ganho pela equipa do Clube Pessoal EDP – Lisboa.
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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 frequentaram a piscina
num horário que vai das 07.30 às 21 horas.

VELA
Manteve-se a actividade de lazer, a qual tem predominância no período de férias.
De acordo com o plano de actividades, promoveu-se a actividade da escola de vela
para crianças e os cursos de iniciação à vela para adultos.
Funcionaram as classes de competição Optimist, Laser e 420.
Conforme o previsto desenvolveram-se contactos para a solução das instalações
definitivas porém não foi ainda obtido neste ano o desejado.
Procurou-se a beneficiação do espaço ocupado no Museu da Electricidade mas não foi
possível e pelo contrário as condições pioraram com a degradação do teto, por onde
entra a chuva.
O equipamento náutico não foi renovado como se pretendia dando azo a um aumento
de despesas com reparações.
Na especialidade:
Foi procurado a actualização das taxas de parqueamento para cobrir os custos do
apoio na manutenção do espaço, porém apesar de várias acções desenvolvidas a
actualização não se encontra ainda aplicada, o que trás transtorno pelo aumento da
despesa que aquela manutenção acarretou.
Escola de Vela de classe Optimist e cursos de adultos tiveram actividade regular,
sendo que alterações de última hora, nas regras de participação no campeonato de
escolas, impediram a participação, quer do nosso Clube, quer de outros Clubes, no
Campeonato Regional e eventualmente o apuramento para o Campeonato Nacional.
Na competição tudo correu dentro do perspectivado. Seis velejadores participaram
nas provas regionais da categoria A da classe optimist tendo sido apurados três para o
Campeonato Nacional.
Deste campeonato foi apurado para representar Portugal no campeonato europeu,
que se realizou na Suécia, o velejador André Boto.
Nos regionais da catego ria B ficaram apurados para a categoria A três velejadores.
Três velejadores passaram a representar o Clube na classe Europe na época de 2005.
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PESCA
A Secção de pesca da Delegação de Lisboa, do Clube do Pessoal da EDP, teve em
2004, uma actividade digna de registo pelos resultados obtidos, dos quais se
destacaram:
•

Campeonato Distrital do INATEL – composto por três provas, a nossa equipa
obteve dois 1ºs lugares e um 2º por equipas e 1º individual.

•

Campeonato Nacional – 6º lugar colectivo e 7º lugar individual.

•

O Inatel colocou uma Taça em Prata para ser disputada em duas provas
seguidas, ou três alternadas, a nossa equipa obteve a 1ª prova.

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 este ano só se verificou em parte.
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 sector eléctrico,
tendo movimentado cerca de 70 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 actividade própria a secção esteve parada,
visto a Direcção Geral não ter este ano activado as competições desportivas do Clube
EDP, universo em que nos inserimos, para reformulação das próprias competições
desportivas.
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.
Por fim deixamos uma palavra de agradecimento a todos com quem nos
correspondemos, empresas, entidades ou simplesmente colegas, pois é através deles
que nós conseguimos cada vez mais cimentar a nossa secção.

TÉNIS DE MESA
Concluída 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 descrimina-se a actividade desta Secção:
- Campeonatos Individuais do Inatel – 2ª e 3ª Categorias
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-

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

Sumariamente temos a registar no plano individual a obtenção de um 7º e 10º
lugares em 2ªs categorias.
Relativamente ao Individual de 3ªs Categorias obtivemos um 4º e 8 º lugares.
No que se refere ao Campeonato de Equipas de 3ªs Categorias do Inatel obtivemos o
2º lugar.
Relativamente às classificações obtidas por equipas em Torneios Abertos temos a
salientar as seguintes classificações:
-

1º lugar
3º “
4º “
5º “
6º “
7º “

- 2 (três)
- 3 (quatro)
- 4 (três)
- 3 (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.

TIRO AOS PRATOS
Realizou-se um Torneio de Tiro aos Pratos composto por duas provas:
- 1ª Prova no dia 15 de Maio/2004 pelas 09,00 horas, no Campo de Tiro de Belas, na
disciplina de Trap.
- 2ª Prova no dia 19 de Junho/2004, pelas 09,00 horas, no Campo de Tiro de Loures,
na disciplina de FOSSO.
No referido Torneio participaram as Delegações de Torres Vedras, Santarém,
Moscavide e Lisboa.
- Teve a participação de catorze interessados.
- Foram atribuídos Troféus para os três primeiros lugares e Medalhas de participação
para os restantes, entregues num almoço de confraternização no final da segunda
prova.
Os mais cotados irão fazer parte da Equipa da Delegação de Lisboa, nos torneios entre
Delegações, que são:
-

Daniel Gomes
Fernando Duarte
José Ivo
Bruno Rodrigues
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VOLEIBOL
A equipa de 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, com início no dia16 de Setembro, no ginásio da Escola Secundária D. João de
Castro.
Participaram nas actividades 12 atletas.
Obtivemos o 2º lugar na classificação final entre 10 concorrentes, o que nos permitiu
subir à 1ª Categoria.
A época decorreu em bom ambiente de camaradagem, sem qualquer incidente ou
acidente de registo.

XADREZ
Janeiro:
Campeonato por equipas de Lisboa de Semi-Rápidas, O nosso Clube classificou-se em
3º lugar, por equipas.
Campeonato Nacional de rápidas por equipas, O nosso Clube obteve um 12º lugar.
Campeonato Distrital do Inatel. O nosso jogador Júlio Santos obteve o 1º lugar.
Fevereiro:
Dia 14 -Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Deslocámo-nos a Faro vencemos o
Clube local por 3-1.
Dia 21 -Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Defrontámos
o Clube de Xadrez da Torre e o resultado foi, EDP-3 GX
Torre-1.
Dia 28 -disputámos a 2ª eliminatória da taça de Portugal,
no qual defrontámos o Grupo Xadrez da Carris e vencemos
- 3,5 - 0,5.
Março:
Dia 6 Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Clube EDP -2 –
Ginásio Sul -2
Dia 13 Campeonato Nacional da 21ª Divisão Grupo Xadez Alekine – 1 EDP-3
Dia 20 Campeonato Nacional da 2ª Divisão Clube EDP – 3,5 Grupo Ferroviários- 0,5
Dia 28 Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sporting C P – 0,5 Clube EDP – 3,5
disputámos ainda jogos com as equipas da Madeira e Açores, e no qual terminou o
Campeonato Nacional da 2ª Divisão, em que ficamos em 1º lugar e obtivemos a
respectiva subida à 1ª Divisão para a época 2005.
Abril: Campeonato Distrital. Amílcar Miranda, classificou-se em 9º lugar.
Maio:
De 18 a 24, disputou-se na Bulgária o Campeonato do Mundo da Inatel, em que Júlio
Santos fez parte da equipa de Portugal, que se classificou-se em 3º lugar.
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Junho:
Amílcar Miranda participou no Open de Gaia (Porto) e participámos também no Open
dos Olivais.
Agosto:
Participámos no Campeonato Nacional individual em que, Mário Correia se classificou
em 8º lugar e Júlio Santos em 14º lugar.
Setembro:
Dia 5, Júlio Santos participou no Open de Viseu, sendo o 1º classificado na categoria
de veteranos e foi 10º na classificação geral.
Dia 11 disputámos a 3ª eliminatória da taça de Portugal – Mata de Benfica 0,5 – EDP
– 3,5 passámos à eliminatória seguinte.
Outubro:
Dia 16 disputámos a 4ª eliminatória da taça de Portugal e defrontamos o Grupo de
Xadrez de Coimbra e o resultado foi o seguinte: EDP-3,5 – GXC – 0,5.
Novembro:
Dia 6 disputámos os ¼ de final da taça de Portugal, no qual defrontámos o Grupo de
Xadrez do Feijó e o resultado foi o seguinte: GXF – 1,5 – EDP – 2,5.
Dia 14 Open de Alcobaça, Júlio Santos classificou-se em 1º lugar na categoria de
veteranos e foi 9º classificado na geral.
Dia 20 disputámos as ½ finais da taça de Portugal, em Olhão, em que defrontámos o
Boavista F. C. e o resultado foi o seguinte: EDP -1 – BFC-3
Dia 27 foi disputada na nossa Sede, a final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, e
tivemos como opositor o Grupo Xadrez Seia e o resultado foi o seguinte: EDP-3 –
GXS-1.
Com este resultado o nosso Clube sagrou-se Campeão.
Dezembro:
Dia 1 Open da Junta de Freguesia de Benfica, Júlio Santos classificou-se em 1º lugar
na categoria de veteranos e Amílcar Miranda classificou-se em 21º na geral.
Dia 4 Open da Benedita, Júlio Santos classificou-se em 13º.
Dia 4 e 5 Campeonato de Portugal de partidas rápidas, que se disputou no Algarve
(Albufeira), Alberto Fernandes foi o 1º na série B.
Dia 5 Alberto Fernandes, classificou-se de 4º a 10º lugar na geral.
Dia 18 a 23 Campeonato Nacional de Veteranos, que se disputou no GX Alekine em
Lisboa, Júlio Santos classificou-se em 1º lugar, sagrando-se Campeão Nacional e
Américo Pinto Fernandes quedou-se pelo 9º lugar.
De realçar que o nosso jogador, Júlio Santos, com esta vitória, vence três
campeonatos seguidos, somando no seu curriculum 11 campeonatos.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS
CAMPISMO
Nesta secção mantivemos a normal actividade de apoio aos sócios através da
revalidação e emissão de cartas de Campismo.

BARES
O ano 2004 foi o ano da concretização de algumas mudanças na gestão dos bares
localizados na Defensores de Chaves, Casal Ribeiro e Snack - Bar da José Malhoa.
Enquanto no Bar da Defensores de Chaves se verificou um substancial aumento de
frequentadores dado que o edifício esteve quase todo o ano “vazio”, vindo a ficar
repleto de trabalhadores para o final de 2004, já na Sede, Av. Casal Ribeiro registouse o inverso, principalmente pelo tipo de serviço que passou a ser prestado.
Este Bar, até então muito frequentado pelos trabalhadores da Defensores de Chaves e
principalmente pelos sócios, esmagadoramente reformados, passou a ter uma fraca
frequência, tendo nós sido “forçados” a mudar as trabalhadoras que ali exerciam um
excelente serviço, para o Snack - Bar da José Malhoa.
Dado que então o Bar da Defensores de Chaves não tinha quase frequentadores, não
se justificando por isso 2 funcionárias, foi deslocada uma para a Casal Ribeiro, que
não esteve à altura do prestígio granjeado pelo serviço ali prestado anteriormente,
originando o afastamento dos sócios.

CARDIOFITNESS
A nossa sala de cardiofitness continuou a funcionar na Sede do Clube
com uma adesão bastante regular por parte dos nossos sócios.
Não sendo necessário adquirir qualquer novo aparelho, foi nossa
preocupação constante a manutenção e eventuais reparações dos
que possuímos.

COMEMORAÇÕES
Mais uma vez a Delegação de Lisboa fez questão de assinalar a passagem do seu
aniversário, à altura da grandeza do nosso Clube, e do prestígio da Empresa que o
gerou.
Muito antes do tradicional mês dos festejos, já era lançado um concurso de fotografia
que teve larga adesão a nível Nacional, proporcionando em Novembro uma excelente
exposição das fotos premiadas, na nossa Galeria de Arte.
Paralelamente acontecia também uma exposição de fotos e
medalhistica, gentilmente cedidas pela Direcção Geral,
invocando grandes acontecimentos realizados não só pelos
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Clubes que deram origem ao Clube EDP, mas também por este.
Esta exposição foi muito concorrida e admirada, principalmente pelos nossos sócios
mais antigos que, ou se reconheciam, ou reviam saudosamente alguém com quem
tinham trabalhado há muitos anos, principalmente nas Hídricas.
Como é já uma tradição, realizou-se também a nossa grande Noite
de Fados com o habitual êxito, tendo desta vez esgotado de tal
forma o nosso Salão, ao ponto de alguns sócios terem sido
“obrigados” a retroceder.
Resolveu ainda a Direcção e, em boa hora, realizar uma sessão solene que teve a
presença de altas individualidades da EDP e suas
Empresas, assim como dos nossos atletas e outros
sócios.
Nessa sessão foram agraciados os muitos atletas que
foram campeões nas várias modalidades, assim como os sócios que mais contribuíram
para o êxito das iniciativas levadas a efeito em 2004.
Terminamos este evento com um beberete confeccionado pelas nossas funcionárias
aos mais de 100 convidados, que mereceu muitos elogios por parte dos presentes.
A finalizar as nossas comemorações, foi realizado um
almoço de Aniversário num Restaurante em Benavente,
sendo necessário vários autocarros para transportar tantos
sócios que aderiram à iniciativa. Tratou-se de uma muito
animada e grande jornada de confraternização, entre
todos.

FESTA DE NATAL
Mais uma vez, por solicitação da nossa empresa, organizamos a festa de Natal dos
filhos dos trabalhadores da EDP, sendo responsáveis também pela distribuição dos
lanches.
Este ano a festa realizou-se no circo Chen.
Tendo esta opção se revelado abaixo das espectactivas, dada a fraca qualidade do
espectáculo apresentado. No entanto as crianças criaram um bonito ambiente de festa
própria de Natal.

HEALTS CLUBS
Durante o corrente ano, mediante acordos efectuados, os sócios puderam frequentar
vários Ginásios pertencentes ao Club7 (Parque Eduardo VII), Solinca Parque das
Nações.

Relatório Actividades - Ano 2004
da Delegação de Lisboa

Pag. 15

Club Fitt (Gago Coutinho) e Holmes Places em todos os locais (Beloura, Def. Chaves,
Amoreiras, etc.)

INSTALAÇÕES
Continuamos a proceder aos necessários melhoramentos e trabalhos de manutenção
para que todos nos possamos sentir cada vez melhor nesta nossa casa.

MOTARD’S
A nossa Secção continuou a dar o apoio aos nossos Motards, principalmente nas
iniciativas levadas a efeito pelo Motards do Clube EDP, a secção da Direcção Geral.
Muitos dos nossos motards têm participado nas Mototuristicas e Concentrações, sendo
o ponto de encontro para essas iniciativas a estação de serviço de Aveiras.
Também a nível de seguros têm sido vários os aderentes aos nossos acordos com
seguradoras.
Temos utilizado na maioria das vezes o nosso E-Maill como veículo de contacto, e
como forma de chegarmos a todos, divulgando também as iniciativas da secção de
Motard da Direcção Geral do Clube EDP.

PASSAGEM DE ANO
A Direcção decidiu mais uma vez organizar a passagem de ano nas nossas instalações
na Sede Av. Casal Ribeiro, 50ª.
E em boa hora o fez, pois continuamos a ter os nossos “farrantes” fiéis, a divertiremse connosco.
Foi mais um êxito alcançado nas iniciativas de âmbito
recreativo, dado que o nosso salão estava cheio, com um
magnífico ambiente. Num espaço cuidado e bonito, com a
sua ornamentação, contribuíram para esse resultado: o
conjunto com musica alegre e apropriada, além das
variedades.
Mais uma vez fizemos questão de oferecer o champanhe, os apitos e serpentinas, que
deram colorido e ajudaram à animação.

PASSEIOS REGIONAIS
Durante o ano de 2004 realizaram-se vários Almoços Regionais, na qual passamos a
descriminar:
A 13 de Março teve inicio a época 2004, com a realização de um almoço a Alfeizerão
no Restaurante “Viamar”, com visita ao Mosteiro de Alcobaça, S. Martinho do Porto,
Nazaré.
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A 22 de Maio realizou-se a Vila Viçosa no Restaurante “Os Cucos”, com visita ao
Palácio Ducal, Museu da Caça, Castelo de Vila Viçosa, Capela dos Ossos Templo de
Diana e Sé Catedral.
De 9 a 10 de Outubro teve efeito mais um passeio de 2 dois dias, à Serra da Estrela,
com um Almoço Regional no Restaurante “O Albertino”, com visita a Linhares da Beira
(aldeia típica) e visita a Gouveia com dormida no “Hotel Gouveia”.
Dia seguinte visita a Seia, Castelo Branco.
A fechar o ano com o grande evento que foi o Almoço Comemorativo do 28º
Aniversário do Clube EDP, que mais uma vez foi um sucesso, com um grupo
aproximadamente de 200 pessoas.
Com visita à Ericeira, Malveira, Porto Alto, Benavente onde se realizou o almoço no
Restaurante “ O Fandango”.
Seguindo-se a actuação Danças de Salão (8 exibições diferentes), Fandango (exibição
com 4 elementos do rancho 7 Saias de Benavente). Musica ao vivo com Karaoke,
Seguindo-se o lanche com bolo de Aniversário e champanhe.

SECRETARIA
A nossa Secretaria continuou a prestar um bom serviço aos nossos sócios, não só
através do atendimento personalizado aos interessados nas nossas secções de
Vídeo/DVD e CD, Viagens e outros, que têm cada vez mais procura, como a
desenvolver o seu serviço de normal funcionamento, no apoio às modalidades.
Há a registar a distribuição dos cartões Galp que, sendo uma operação de
responsabilidade, ocupou muito tempo aos nossos serviços.
Registou-se o melhoramento do nosso parque informático, através da aquisição de
diverso material, tais como: computador impressora scaner etc.

SITE DA DELEGAÇÃO
A par do Boletim “Informativo” foi dado mais um passo
importante na área da comunicação entre a Delegação de
Lisboa e os seus sócios.
Na realidade, a todos aqueles que possuem Internet é agora
possível à distância de alguns clikes encontrar toda a
informação da actividade da Delegação.
Basta para isso consultar www.clubeedp-del-lisboa.com.pt olhar à esquerda e
escolher no menu, entre as actividades Culturais, Desportivas, Formação, e
Recreativas e Sociais, aquilo que se pretende saber.
Na folha de rosto pode ainda encontrar as notícias actuais.
Possui ainda o site, no topo, notícias sobre o Clube, Instalações, Relatórios, Contactos
e links úteis.
Tudo foi feito para manter o site actualizado, pois sabemos que só assim ele tem
interesse.
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TIRO (ESCOLA)
Concluído mais um ano, com a realização do quinto Curso de Tiro, que teve início em
Outubro de 2003 e terminou nos finais de Abril de 2004, com a participação de quinze
formandos.
Objectivos mais relevantes do Curso:
- 1º Módulo – Normas de Segurança
- 2º Módulo – Manuseamento de armas
- 3º Módulo – Técnicas de Tiro
- 4º Módulo – Prática de Tiro com armas de Ar Comprimido e de Fogo (Carabina e
Pistola).
No final do Curso foram realizadas duas provas:
Uma prova escrita e uma prática, onde as normas de Segurança e Manuseamento de
Armas (Módulo 1 e 2), são as de maior relevo, cotadas em 60%, as restantes são
cotadas em 40%.
O aproveitamento do Curso foi considerado positivo, com média superior a 50%.
- Nove formandos obtiveram aproveitamento com direito a Diploma.
- Houve duas reprovações e quatro desistências.
Realizou-se também no dia 26 de Junho/2004, pelas 09,00 horas, um torneio de Tiro
ao Alvo com armas de Ar Comprimido calibre 4,5 (10Metros), nas instalações da
Delegação de Lisboa, Av. Casal Ribeiro nº 50.
Os três primeiros lugares foram:
- 1º Pedro Barroso
- 2º Miguel Costa
- 3º Daniel Gomes
Os dois primeiros atiradores fazem parte da nossa Equipa de Juniores e representam
o nosso Clube de Pessoal EDP, em provas Federativas, fruto da nossa Escola de Tiro.

TURISMO
Foram realizadas as seguintes viagens em Grupo:
20
24
22
04
25
26
06
30
03
11

de Março – Granada, Serra Nevada Córdoba
de Abril - Nordeste Brasileiro
de Maio - Cruzeiro no Douro
de Junho - Madeira
de Junho - Benidorm
de Junho - Brasil Ecológico
de Julho - Palma de Maiorca
de Julho - As Cidades Imperiais
de Setembro - Salou
de Setembro – Cruzeiro no Douro
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Para além destas viagens em Grupo, os sócios puderam ainda viajar individualmente
para qualquer destino, concedendo a Delegação descontos e condições especiais de
pagamento.
As nossas viagens em Grupo estiveram quase todas esgotadas, tendo decorrido sem
qualquer incidente.

VIATURAS
A Delegação tem 3 fugons.
Dois ao serviço da Vela, os mais antigos e uma carinha Mercedes, mais recente, que
está ao serviço das restantes Secções.
Todos os carros se encontram operacionais e em pleno serviço.

Relatório Actividades - Ano 2004
da Delegação de Lisboa

Pag. 19

