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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2005
ACTIVIDADES CULTURAIS
AUDIOTECA

No ano de 2005 continuámos a adquirir CD’s de artistas ainda em falta na nossa
Audioteca e a adquirir igualmente as novidades.
Tentamos, assim, apostar o mais possível na diversidade, tendo em conta os gostos e a
qualidade.
Os sócios, gratuitamente, requisitam os CD’s da sua preferência, sendo a procura maior
ao fim de semana.
Nesta data possuíamos 682 exemplares diferentes

BIBLIOTECA

Com a mudança de instalações prevista para o final do ano, suspendeu-se a
reestruturação que estava prevista para este ano.
Ficará, portanto, para o ano o arranque da aludida reestruturação que visará a
elaboração de um novo Regulamento Geral e a sua Organização, que assentará num
plano de classificação temático.
Nesta altura se estudarão novos critérios na aquisição de livros o que, obviamente,
forçará à revisão da dotação a conceder.
Por este motivo, é fraca a frequência dos sócios.

ARTES DECORATIVAS

Actividade iniciada no Clube no ano em referência tendo, de imediato, uma boa
aceitação dos nossos sócios.
A professora, D. Leonor Almeida, é a responsável pelo curso e por toda a sua
programação.
Os alunos estão divididos em duas turmas:
- às 2ªs e 4ªs feiras e
- às 3ªs e 5ªs feiras …………….das 12.30 às 14.30 horas
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Tendo em atenção o entusiasmo dos alunos e o conhecimento das técnicas ministradas
para cada tipo de trabalho, é de considerar esta actividade muito positiva.

BOLETIM “INFORMAÇÃO”

Continuando na sua II Série, com a publicação do Boletim nº 16, temos de realçar o
valioso empenho do nosso colaborador Dr. José Rogeiro que nos tem propiciado a
regularidade da saída do “Informação” e, também a programação do mesmo.
A distribuição tem seguido os moldes já anteriormente decididos, incluindo os enviados
por via informática, sobretudo para aqueles que nos comunicaram os seus endereços
electrónicos (E-Mail´s).
A aceitação do Boletim tem sido esplêndida, o que nos conforta pelo esforço
desenvolvido em mais um benefício para os sócios do Clube.

EXPOSIÇÕES

O interesse pelas Exposições na nossa Galeria de Arte tem-se mantido, pelo que a
ocupação do referido espaço artístico, foi muito disputado ao longo deste ano.
Variou levemente o tempo dado a cada exposição visto, de momento, ser um pouco
mais apertado. Por essa razão, o encontro de datas para o efeito foi, sem dúvida, mais
complicado. Mas, felizmente, tudo se conjugou.
Eis as exposições efectuadas:
11 a 31 de Janeiro
01 a 25 de Fevereiro
01 a 23 de Março

Pintura
Pintura
Pintura e Gravura

29 Março a 21 Abril
22 Abril a 12 Maio
14ª 31 de Maio

Pinturas e Desenhos
Pinturas
Pinturas

04 a 20 de Junho

Pinturas e Desenhos

21 Junho a 12 Julho

Pintura

12 a 30 de Setembro
04 a 31 de Outubro
04 a 30 de Novembro

Pintura
Pintura
29º Aniversário do Clube

FORMAÇÃO INFORMÁTICA

Maria Fernanda Santos
João Garcia
Ana de La Peña
Eduardo Patarrão
Antónia Osório Castro
Gabriela Gomes Abreu
Aníbal Afonso
Elmanu Soares
Alunos do Ateliê do Curso
Iniciação à Pintura Turma A
Alunos do 1º Ano do Curso
Iniciação à Pintura
Alunos do Ateliê do Curso
Iniciação à pintura Turma B
Alóvia de Almeida
Luildo Noronha
Vários Artistas da EDP

Em Fevereiro de 2005, demos inicio mais uma vez à actividade formação com os Cursos
de Informática, os quais tiveram uma procura inferior ao ano transacto.
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Os cursos de informática foram compostos pelos módulos abaixo indicados, tendo a
duração de 20 horas cada:
Módulo I – Iniciação ao Windows XP e à Internet (1)
Módulo II – Visio (2)
Módulo III – Photoshop (1)
Módulo IV – Excel XP (4)
Módulo V - Acess XP (2)
Módulo VI - Flash MX (2)

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 - Iniciação Ingês (5)
Nível I - Iniciação Espanhol (5)
Nível II - Inglês Intermédio (6)
Nível II - Espanhol Intermédio (5)
Nível III - Inglês Avançado (1)
Nível III - Espanhol Avançado (1)
Para estes cursos foi adquirido Livros de apoio para os 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.

INICIAÇÃO À PINTURA

Esta actividade teve um bom crescendo de interesse por parte dos nossos sócios, não se
reflectindo no número de alunos por as aulas já serem limitadas.
O curso em análise mantém a mesma base programática, sendo o 1º ano dedicado ao
conhecimento das técnicas do Desenho e da Pintura.
Para a disciplina Ateliê, dividida em duas turmas, não tem qualquer programa específico,
visto ser dedicada ao desenvolvimento das técnicas adquiridas.

MASSAGENS CORPORAIS

Após o lançamento desta actividade, em Maio de 2004, logo se notou uma boa
afluência de sócios à iniciativ a administrativa pela patente profissional, D. Fernanda
Cadima.
Tendo em atenção o referido entusiasmo dos sócios, logo estes solicitaram o aumento
dos horários, tendo estes ficado assim estabelecidos:
Às 2ªs e 6ªs feiras…………..das 14 às 19horas
Às 3ªs e 5ªs feiras…………..das 09 às 14horas
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No ano a que corresponde este Relatório, foram ministradas 810 massagens, demonstrando bem a aceitação dos nossos sócios por esta actividade social.

VIDEOTECA

Dada a grande procura de DVD’s durante este ano, adquirimos um número significativo
de novos títulos para, assim, dar resposta a todas as solicitações e gostos.
Começámos a comprar séries que têm obtido êxito na TV e que igualmente têm muita
solicitação dos sócios.
De documentários a filmes de entretenimento, passando por policiais, comédias e agora
séries de TV, de tudo pode ser encontrado na nossa Videoteca.
Possuíamos no final de 2005, 900 DVD’s que podem ser requisitados gratuitamente pelos
sócios.
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ACTIVIDADES DESPORTIVAS
ATLETISMO

A época 2005/6, decorreu de forma normal com a participação de alguns atletas, tendo
a Delegação de Lisboa sido representada em diversas provas do calendário Nacional,
bem como colaborado na Prova da Direcção Geral com alguns lugares de honra e
vitórias de alguns escalões etários, tendo a participação de 4 ou 5 atletas que
regularmente marcarão a sua presença.

BILHAR

A nossa equipa de Bilhar iniciou em 2005 a sua participação nas Competições
Desportivas do Clube EDP 2004/2006, com uma vitória sobre a Delegação de Sacavém
por 3-1 e um empate 2-2 com a Delegação de Santarém.
Tudo está em aberto para a 2ª volta da competição, a realizar em Fevereiro 2006.

DAMAS

Desde há muitos anos que a nossa Delegação não competia na modalidade de Damas,
face à grande dificuldade em conseguir jogadores para a equipa.
Voltamos à actividade e, nas Competições da Direcção Geral, empatamos na 1ª volta
com a Delegação de Sacavém por 2-2.
Esperamos em 2006 vir a fazer jus ao prestígio que a nossa Delegação já teve na
modalidade, e se possível, estar presentes nas finais das competições a realizar no Estoril.

FUTEBOL DE CINCO

A equipa de Futebol de Cinco da Delegação do Clube de Pessoal da EDP, participou
mais uma vez nas Competições Desportivas da Direcção Geral 1ª volta encontrando-se
neste momento em 1º lugar, disputando-se a 2ª volta em 2006.
Mais uma vez se realizou o nosso Torneio Interno de Futebol de Cinco que teve 10
equipas inscritas, o que movimentou cerca de 100 atletas, tudo correu com muita
competitividade e disciplina, o que nos motiva cada vez mais para continuarmos apostar
anualmente no nosso torneio.

FUTEBOL DE ONZE

A equipa de Futebol de Onze da Delegação do Clube de Pessoal da EDP, participou
mais uma vez no Campeonato Distrital de Lisboa e obtendo o 2º lugar na Taça de
Disciplina depois de 2 anos consecutivos ter sido 1ª classificada.
Só foi possível obter este resultado final face ao esforço, sacrifício e empenho
demonstrado pelos nossos atletas.
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GINÁSTICA ESPECIAL

Com o terminar do ano de 2005 e perfazendo o 5º ano de permanência no clube, apraznos registar a inteira disponibilidade de V. Exaªs para a continuidade deste projecto.
Com o intuito de representar condignamente o nosso Clube e pela necessidade de local
de treino apetrechado minimamente, temos vindo a usufruir das instalações do Atneu
Comercial de Lisboa e do Complexo Desportivo do Jamor, para além de utilizarmos às 2ªs
Feiras o Ginásio do Clube EDP.
Nas instalações do Ateneu a Federação e a Associação de Ginástica disponibilizou todo
o material de treino que como é do conhecimento orça em algumas dezenas de
milhares de Euros.
Esta situação deve-se ao facto de os nossos grupos continuarem a manter um nível
elevado no panorama da Ginástica em Portugal sendo convidado para estar presente
nos eventos de maior relevo.
Assim neste ano estivemos a convite da Secretaria de Estado da Juventude e de
Desporto, em Fevereiro no Espectáculo “Um Podium Para Todos” onde para além da
nossa participação como grupo de ginástica foi da nossa responsabilidade a feitura do
Guião do Evento a e sua Coordenação.
Por convite directo da Federação do Lisboa Ginásio Clube, estivemos na organização do
Sarau Internacional “Um salto pelo Tiago”, evento de solidariedade para com o ginasta
Tiago do Lisboa Ginásio Clube que sofreu um grave acidente.
Neste evento, realizado em Abril, estiveram presentes os melhores grupos nacionais, e as
selecções Nacionais e Francesa – esta Campeã do Mundo. Os nossos grupos
apresentaram um trabalho elaborado para o efeito, tendo recebido os melhores elogios.
Também no mês de Abril estivemos no espectáculo de palco Dançarte, que funcionou
por convites. O nosso grupo apresentou um novo trabalho especialmente criado para
palco.
Em meados do Mês de Abril os nossos grupos participaram no evento PortugalGym que
se realizou de 15 a 17 do mês referenciado, em Olhão Tavira, Castro Marim e Monte
Gordo.
Esta iniciativa albergou cerca de 3000 ginastas oriundos de todas as zonas de Portugal
adicionando o facto de terem estado presentes grupos da Grã – Bretanha, Suécia,
Espanha e Cabo Verde.
No dia 17 e a culminar este evento realizou-se a “Gala Prof. Reis Pinto” onde actuaram as
classes
Consideradas as melhores por um Júri da Federação de Ginástica de Portugal. De referir
que os nossos grupos foram dos únicos a apresentarem o seu trabalho na totalidade, o
que prova, mais uma vez, o seu elevado nível.
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A nossa delegação focou instalada no Aparthotel Dunamar em Monte Gordo, sendo de
realçar que a nossa estadia, estadia, inscrição e deslocação foi totalmente suportada
pelo nosso Clube o que desde já agradecemos.
Estivemos também no Festival Internacional de Torres Vedras em Maio, e no Festival
Internacional de São Pedro do Sul em Junho.
Assim em Setembro iniciámos mais uma época desportiv a que terá o seu culminar em
Julho de 2006.

KARTING

As actividades que a Secção de Karting levou a efeito durante este ano foram:
- 1º A realização de um troféu composto de 6 Provas que teve o seu inicio em Abril e o
seu terminus no mês de Novembro
A este troféu estiveram presentes 20 equipas no total de cerca de 80 pilotos e que em
média em cada prova estiveram presentes entre pilotos e acompanhantes na ordem de
120 pessoas.
Este troféu teve uma boa competitividade ao longo da realização do mesmo e a vitória
final coube ao Clube do Pessoal EDP Setúbal I, tendo a equipa do Clube do Pessoal EDP
de Lisboa ficando em 4º lugar final.
Como é norma nos troféus organizados pela secção de Karting todos as equipas e todos
os pilotos tiveram prémios finais.
Este nosso troféu correu-se nos Kartódromos de Leiria, Bombarral, Campera, Évora e
Palmela.
- 2º A realização de uma prova com a duração 6h e que contou com o patrocínio da
EDP.
Esta prova teve a participação de equipas de vários pontos do País desde Amarante,
Viana do Castelo, Porto, Viseu, Santarém, Lisboa, Setúbal e Beja e na qual estiveram
presentes 25 equipas.
A esta prova estiveram presentes cerca de 300 pessoas entre pilotos e acompanhantes e
teve a sua realização no Kartódromo de Palmela no dia 24 de Setembro 2005.

VELA

Com a nova orientação decidida pela Direcção Geral, a delegação de Lisboa ficou
incumbida de gerir as áreas: Vela de Lazer e Escola de Vela.
Nesta conformidade se apresenta o Relatório das Actividades propostas para o ano de
20005.
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Da Organização:
Neste ano, a Secção de Vela da Delegação, na sequência da nova orgânica passou a
ter apoio logístico da Direcção Geral, que nomeou um Director para acompanhar a
área de competição.
Com a actividade a decorrer normalmente e as novas orientações a serem
implementadas, a Secção de Vela ficou privada, pelo falecimento do Director nomeado
pela Delegação, Senhor Luciano Almeida, que muita dedicação deu à Secção tendo
sido um dos impulsionadores da sua criação.
Na Generalidade:
A actividade de Lazer, a qual tem predominância no período de Férias, nesta época
desenvolveu-se de uma forma estendida ao longo do ano civil.
De acordo com o plano estabelecido, cumpriu-se o programa da Escola de Vela para
crianças e deu-se continuidade aos cursos de Iniciação à Vela para Adultos.
Nas duas vertentes de aprendizagem desenvolveram-se as aulas com assiduidade
regular com os alunos a obterem resultados satisfatórios.
Das Instalações e Equipamentos:
Procurou-se a beneficio do espaço ocupado no Museu da Electricidade não se
conseguido a sua resolução, porém foram iniciados os contactos com a Fundação EDP
para solucionar a permanência nas instalações ocupadas pela Secção.
Mantiveram-se as condições de funcionalidade para o parqueamento das
embarcações de recreio, o qual se mantêm no armazém da APL em Alcântara,
continuando-se a melhorar os modos da operacionalidade do espaço.
Procurou-se saber da APL qual o andamento para a solução das instalações definitivas,
porém não foi dada nenhuma informação.
O equipamento náutico não foi renovado, no entanto procederam-se a trabalhos de
conservação que o mantém em estado de funcionalidade.

PESCA

A Secção de pesca da Delegação de Lisboa, do Clube do Pessoal da EDP, teve em
2005, uma actividade digna de registo pelos resultados obtidos, dos quais de
destacaram:
- Campeonato Distrital do Inatel – composto por três provas, a nossa equipa foi 2ª
classificada.
- Individuais:
Jorge Salgueiro …..5º Class.
Carvalho Teixeira…8º Class.
Jorsino Broa ……..11º Class.
Vítor Rafael ………15º Class.
No Campeonato Nacional, a nossa equipa obteve o 3º lugar, em 58 equipas
participantes.
- Individuais:
Jorge Salgueiro…..2º Class.
Carvalho Teixeira ..6º Class.
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Jorsino Broa ……...9º Class.
Vítor Rafael ……….3º Class.
Fernando Rafael…9º Class.

TÉNIS DE CAMPO

A Secção de Ténis teve este ano uma actividade normal para a sua dimensão, quer em
competição quer em colaboração com outras entidades.
Assim, tornamos a 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 algumas dezenas
de 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 disputou os jogos das Competições Desportiv as
da Direcção Geral tendo terminado a 1ª volta invicta.
A escola de ténis está com a sua actividade suspensa devido às instalações (Sobreda da
Caparica) se encontrarem encerradas pela EDP.

TÉNIS DE MESA

Concluída que está mais uma época, em que esta modalidade mais uma vez pugnou
pelo bom nome do Clube do Pessoal da 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
- Campeonatos Nacional de Veteranos 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 honroso 1º, 12º e
13º lugares em 2ªs categorias.
Relativamente ao Individual de 3ªs Categorias obtivemos um 8º, 10º e 15º lugares.
No que se refere ao Campeonato de Equipas do Inatel de 2ª Categoria obtivemos o 5º
lugar e em 3ªs Categorias obtivemos o 2º lugar.
Relativamente ás classificações obtidas por equipas em Torneios Abertos temos a
salientar as seguintes classificações:
- 1º lugar – 3(três)
- 2º “
- 2(dois)
- 4º “
- 3(três)
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- 5º “
- 6º “
- 7º “

- 4(quatro)
- 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.
Temos a salientar que o campeão Distrital de Lisboa em 2ªs categorias foi o nosso atleta
Eduardo Silva.

TIRO AOS PRATOS

A equipa da Delegação disputou a primeira prova a contar para o apuramento das
Finais desportivas realizadas pela Direcção Geral. Em 2006 tentará o apuramento.

VOLEIBOL

A equipa de Voleibol do Clube EDP participou nos Campeonatos Regionais do Inatel
com 2 equipas uma na 1ª categoria e outra na 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 nosso colega
Eduardo Tomaz, com início no dia 16 de Setembro, no ginásio da Escola Secundária D.
João de Castro.
Participaram nas actividades 18 atletas.
Na 1ª categoria a nossa equipa classificou-se em último lugar e na 2ª categoria
classificou-se em antepenúltimo lugar.
O nível de volei praticado na 1ª categoria já é muito elevado no Campeonato do Inatel
e verificámos que é muito difícil competir a este nível com as condições que temos.
A época decorreu em bom ambiente de camaradagem, sem qualquer incidente ou
acidente de registo.

XADREZ

Janeiro:
Dias 21 e 22, participação das comemorações do 78º aniversário da Federação
Portuguesa de Xadrez, o Clube EDP classificou-se em 1º lugar.
Disputou-se o Campeonato Distrital do Inatel, o nosso jogador Júlio Santos, classificou-se
em 2º lugar.
Fevereiro:
Campeonato de Lisboa de Semi–rápidas, que se realizou na Amadora, o nosso Clube
classificou-se em 6º lugar.
Campeonato Distrital de Lisboa, em que participou Vítor Morais e que obteve um 3º
lugar.
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Campeonato de Lisboa de Veteranos, Júlio Santos obteve um 4º lugar e Pinto Fernandes
um 5º lugar.
Março:
Eliminatória da Taça de Portugal, com o Grupo Alekin, o nosso clube ganhou e passou à
eliminatória seguinte.
Campeonato Nacional de Veteranos, Júlio Santos obteve um 2º lugar e Pinto Fernandes
14º.
Abril:
Dias 2 e 3 Campeonato Nacional da Inatel, Vítor Morais classificou-se em 1º lugar e Júlio
Santos de 6º a 12º.
Dia 17 Open do Barreirense, disputado no Barreiro, o nosso clube obteve um 3º lugar por
equipes, tendo Júlio Santos obtido o 1º lugar em Veteranos.
Dia 30 Open do nosso Clube, que se realizou na nossa Sede (Av. Casal Ribeiro), a nossa
equipe obteve um 3º lugar e Júlio Santos foi 1º classificado em Veteranos.
Open da Carris, Vítor Morais obteve o 5º lugar.
Maio:
Dia 7 e 8 Open de Odmira, a nossa equipe obteve um 8º lugar.
Dia 17 Open do Amora, o nosso Clube classificou-se em 7º lugar.
Julho:
Open de Sintra, a nossa equipe obteve um 6º lugar.
Agosto (27) Setembro (4) – Campeonato Nacional da 1ª Divisão, que se realizou em
Évora, tendo o nosso Clube obtido um 10º lugar, descendo assim à 2ª Divisão de Honra.
Setembro:
Dia 17 Campeonato Nacional de Semi-rápidas, que se disputou em Montemor – o –
Velho.
Dia 24 Disputamos a 4ª eliminatória da Taça de Portugal com o Barreirense, no qual
vencemos a eliminatória e passamos à fase seguinte, ou seja passa - mos ás ½ (Meias
Finais).
Disputou-se em Faro, as ½ (meias finais), da Taça de Portugal em que tivemos como
opositor o Clube local (Farense) e fomos eliminados.
Dezembro:
De 12 a 18 - 1º Torneio do Inatel, que se realizou na Tunísia, em que o nosso jogador Vítor
Morais participou, e obteve um 16º lugar entre 32 jogadores.
No 2º Torneio, obteve um 23º lugar entre 100 jogadores.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS
CAMPISMO

Manteve-se a normal actividade de apoio aos sócios, com a revalidação e emissão de
cartas de campismo.
Demos também o apoio à divulgação de todas as iniciativas levadas a cabo pela
Direcção Geral, em particular no que respeita ao Parque de Campismo em Castelo de
Bode.

BARES

O encerramento das instalações da Casal Ribeiro 50, veio originar a extinção de mais um
bar que se encontrava sob a nossa responsabilidade.
A verdade é que, a anunciada “morte” deste bar fez com que ele tenha passado o ano
de 2005 já num estado de moribundo, também em virtudes de já não haver ninguém
naquele edifício.
Também o Snack-Bar da José Malhoa tem tido alguns períodos de altos e baixos, dado à
saída não só de muitos dos trabalhadores para outros edifícios, como principalmente,
devido à passagem à situação de reforma e pré-reforma, de muitos dos nossos colegas
de trabalho.
Estamos actualmente a servir naquele Sncak, metade das refeições que servíamos
anteriormente, não havendo qualquer hipótese de continuar com o acordo, com a
empresa, que deveria agora ser renegociado.
Haverá certamente necessidade, de um reajustamento do serviço, tendo em conta a
nova realidade, assim como a compreensão da n/Empresa, para a enorme quebra de
receitas.
Também o Bar da Def. de Chaves encerrou definitivamente, indo no entanto reabrir
muito em breve nas novas instalações do Clube, indo certamente melhorar não só as
instalações, como o serviço a prestar aos utentes.

CARDIOFITNESS

A nossa sala de “máquinas” tem ao seu dispor dos sócios, dias bicicletas, um step, um
tapete rolante, um banco de ginástica, uma máquina de musculação e diversos
pessoas.

COMEMORAÇÕES

Mais uma vez comemoramos a passagem do Aniversário do Clube com a dignidade que
este merece. Embora sema usual dimensão, dado estarmos a preparar grandes
iniciativas para o próximo ano por ocasião dos 30 anos do Clube, não deixamos de
prov idenciar eventos que foram um enorme êxito.
Começamos com a tradicional noite de Fados, que enchem o nosso Salão que nem um
ovo, de Sócios que se deliciaram com a qualidade de grandes fadistas que cantaram
acompanhados por uma das maiores parelhas de guitarristas da nossa praça.
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No mesmo dia era inaugurada uma exposição de pintura dos nossos artistas, que
frequentaram as aulas ministradas pelo nosso colega, Mestre Aníbal Afonso, e que esteve
patente ao público até ao final do mês de Novembro.
Pouco mais nos era entretanto permitido fazer, dado o aproximar do encerramento
definitivo das instalações.
Não deixámos no entanto de levara a efeito o tradicional almoço de Aniversário, desta
vez num empreendimento hoteleiro da região de Óbidos. Esta iniciativa teve a presença
de centenas de Sócios, que se fizeram deslocar em 3 autocarros e inúmeros carros.
O almoço teve bastante qualidade e foi abrilhantado por espectáculos que foram do
agrado de todos.
É uma iniciativa que resulta sempre, pelo que será de todo aconselhável a sua
continuação.

FESTA DE NATAL

Juntamente com as Delegações de Sacavém, Carregado, Torres Vedras e Loures
colaborámos na Festa de Natal realizada pela Direcção Geral, que decorreu com muita
animação no Circo Hugo Cardinalli.

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO

Continuamos a ter uma enorme adesão de sócios à prática da modalidade, com as
nossas 3 classes praticamente esgotadas.
Pensamos que com a melhoria das condições que vão ser proporcionadas, nas novas
instalações da Sede – Av. Defensores de Chaves, a inscrição de novos sócios irá
aumentar.

HEALTS CLUBS

A Delegação tem parcerias com vários Healts Clubs, onde os sócios do Clube podem
usufruir de condições e preços especiais.

INSTALAÇÕES

O Ano de 2005 constituirá um marco histórico na vida da nossa Delegação, em virtude
de ao fim de muitas dezenas de anos com sede na Av. Casal Ribeiro 50 A, esta ter sido
transferida em Dezembro para a Av. Defensores de Chaves nº 4 Cave.
Trata-se de uma mudança com grande melhoria em termos de qualidade, mas com
algumas lacunas em termos de espaço.
Esta situação vem colocar em dificuldades o funcionamento de algumas modalidades,
nomeadamente na parte cultural.
Referimo-nos concretamente às aulas de pintura que “exigem” uma extensão de
espaço, que não é possível proporcionar nestas novas instalações.
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MOTARD’S

Sem a adesão que seria de esperar, dado termos meia centena de sócios inscritos no
motards Clube EDP, continuamos no entanto a estar presentes em todas as iniciativas
levadas a efeito por aquela Secção do Clube EDP.

PASSAGEM DE ANO

A nossa delegação voltou a organizar a “passagem do ano” para os seus associados,
desta vez numa iniciativa conjunta com a delegação de Sacavém.
Dado estarmos já sem instalações, em boa hora pensamos juntar os Sócios destas duas
delegações vizinhas, os quais ocorreram à “chamada” ao refeitório em Sacavém
gentilmente cedido pela REN.
A abrilhantar esta iniciativa estiveram 2 conjuntos que foram do agrado geral,
proporcionando pelos menos um deles, momentos de grande diversão.

PASSEIOS REGIONAIS

No Ano de 2005, realizamos alguns passeios de fins culturais e gastronómicos.
Figueira da Foz a 5 de Março, um Almoço Regional no Restaurante o “Teimoso”, com
paragem em Coimbra para visita ao Centro Histórico.
Depois do Almoço, visita Guiada ao Palácio de Sotto Mayor, participaram neste evento
aproximadamente 48 Pessoas, foi do agrado de todo o grupo.
Granada Serra Nevada - Córdoa de 10 a 13 de Março, um passeio com grande prestígio
devido à enormidade de visitas monumentais, com alojamento no Hotel San Anton
****em regime de Pensão Completa e bebidas incluídas, a animar uma sessão de
Flamengo.
2º e 3º dia visita ao último Bastião Árabe da Península Ibérica “Alhambra e seus jardins do
Generalife”, mais uma vez com autocarro cheio.
Sevilha, a 2 de Abril, realizou-se mais um passeio de 2 dias com dormida no Hotel D. Paco
*** em P.C. e bebidas incluídas, visita à cidade, jantar no famoso Pátio Sevilhano,
assistindo ao show Flamengo.
Almoço Comemorativo do 24º Aniversário do Clube EDP a 19 de Novembro, que teve
efeito no “Hotel Mansão da Torre” em Óbidos, com visita à vila.
O evento foi abrilhantado e animado com a “Bandinha da Alegria”, lanche e tarde
dançante, mais uma vez obteve um grande êxito. E contou com a participação de
cerca de 190 pessoas.

SECRETARIA

A nossa secretaria continuou a cumprir a sua função de apoio á Direcção e,
particularmente aos sócios.
Não só no esclarecimento das questões e dúvidas que são colocadas pelos nossos
consócios, como na inscrição para as inúmeras actividades, entrega de vídeos, cd’s ou
livros, a nossa Secretaria tem um papel fundamental na vida da Delegação de Lisboa.
A mudança no princípio de 2006 para as novas instalações, irá certamente trazer uma
melhoria de serviços, motivada pelas excelentes instalações que vamos ter ao dispor.
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SITE DA DELEGAÇÃO

Mantêm-se em funcionamento e praticamente sempre actualizado o site da Delegação.
Aí os sócios podem obter todo o tipo de informações relacionadas com a nossa
actividade.

TIRO (ESCOLA)

Decorreu no corrente ano mais um curso de Normas de Segurança, prática e manejo de
armas.
Este curso, teve bastante frequência, sendo no final atribuídos diplomas aos alunos que
completaram o Curso com aproveitamento.

TURISMO

Em termos de número de sócios que utilizaram as nossas Viagens em Grupo pode dizer-se
que foi um sucesso, uma vez que todas as viagens que se realizaram estiveram
completas.
Tudo decorreu com normalidade no que respeita a hotéis, voos, excursões alternativas,
etc.
Foram efectuadas as seguintes Viagens:
Granada
Sevilha
Cruzeiro do Douro
Capitais Do Báltico
Palma de Maiorca
Tenerife
Rússia

Março
Abril
Maio e Setembro
Julho
Julho
Julho
Agosto

Total de viajantes: 450 pessoas, entre sócios e familiares
Muitos sócios utilizaram os descontos que as Agências concedem ao Clube para
efectuarem as suas Viagens de Férias.
Utilizaram as Agências, nestas condições, 201 sócios.

VIATURAS

A Delegação de Lisboa tem 4 viaturas, sendo 2 marca Ford Transit mais antigas uma
viatura ligeira de 5 lugares Citroen Berlingo e uma Mercedes Benz de 9 lugares. Os
Furgons Ford Transit, encontram-se ao serviço da Secção de Vela ficando as restantes
para as outras Secções.

