Delegação de Lisboa

Clube do Pessoal da EDP
Delegação de Lisboa

CORPOS DIRECTIVOS LOCAIS DA DELEGAÇÃO DE LISBOA
TRIÉNIO 2004/06
MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL
PRESIDENTE

ANSELMO FIRMINO DO CARMO

SÃVIDA

VICE-PRESIDENTE

MANUEL MARIA CUNHA COELHO DA SILVA

REN

1º SECRETÁRIO

MANUEL ARMANDO MENDES SANTOS

EDP DISTRIBUIÇÃO

2º SECRETARIO

FRANCISCO DINIS

EDP PRODUÇÃO

DIRECÇÃO LOCAL
PRESIDENTE

FERNANDO ALBERTO ANTUNES CASTELO

EDP DISTRIBUIÇÃO

VICE-PRESIDENTE

ANIBAL JESUS AFONSO

CPPE

1º SECRETARIO

CARLOS MANUEL ANTUNES FERNANDES

EDP PRODUÇÃO

2º SECRETÁRIO

ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES

REN

TESOUREIRO

MANUEL DUARTE TEIXEIRA

EDP DISTRIBUIÇÃO

ANTONIO TEIXEIRA LIBORIO

EDP PRODUÇÃO

CARLOS ALBERTO LUCAS ANICETO

EDP/HOLDING

DANIEL CARNEIRO ALVES

EDP DISTRIBUIÇÃO

FERNANDO JAIME MOREIRA SILVA

EDP DISTRIBUIÇÃO

FRANCISCO PEREIRA MENDES

EDP PRODUÇÃO EM

JAIME JOSE SILVA ANACLETO

EDP VALOR

JOSE AUGUSTO MARTINS

EDP DISTRIBUIÇÃO

JOSE CARLOS FERNANDES BARRAL

EDP DISTRIBUIÇÃO

JOAQUIM LOURENÇO GROSSO SIMOES

EDP VALOR

LUCIANO SILVA ALMEIDA

EDP DISTRIBUIÇÃO

MANUEL LUIS SOUSA SILVA MEDEIROS

REN

MARIA JOSE SANTOS VASCONCELOS

REN

VOGAIS

Clube do Pessoal da EDP
Delegação de Lisboa

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – 2006
ACTIVIDADES CULTURAIS
AUDIOTECA
No sentido de manter a Audioteca actualizada foram adquiridos ao longo do ano
corrente 303 CD`s.
Pretende-se assim, que os sócios da Delegação encontrem nas
aquisições efectuadas, músicas que, embora sejam de vários
géneros, vão ao encontro dos seus gostos.
O número de CD´s disponíveis atingiu os 848.

BIBLIOTECA
Com a abertura da nova sede e a transferência da Biblioteca, impõe-se agora a sua
reestruturação e actualização.
Na realidade, nos últimos anos não se tem adquirido livros
suficientes para manter uma Biblioteca desta qualidade
actualizada.
Foi efectuada uma escolha de livros sem interesse, primeiro
passo para a necessária reorganização.
É um passo importante que é preciso efectuar o mais breve possível.
Só assim será possível motivar de novo a leitura na Delegação.

ARTES DECORATIVAS
Esta actividade artística é, de momento, aquela que dentro
da Área Cultural mais aceitação tem dos sócios desta
Delegação de Lisboa.
A professora D. Leonor de Almeida é a responsável do Curso
e de toda a sua programação, o que muito nos tem
agradado devido ao sucesso do mesmo.
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Os alunos inscritos estão divididos em duas turmas:
- às 2ªs e 4ªs feiras (Turma A) e
- às 3ªs e 5ªs feiras (Turma B)………………………………das 12.30 às 14.30 horas
Sabendo do entusiasmo dos alunos pelas técnicas aprendidas em cada tipo de trabalho,
é de considerar positiva esta actividade artística.

BOLETIM “INFORMAÇÃO”
Esta Actividade tem tido uma óptima produção, visto a publicação dos Boletins
“Informação” ter saído regularmente. No final deste ano saiu o nº 37, continuando ainda
na III série da publicação.
Esta regularidade de publicações do “Informação”, deve-se quase
exclusivamente ao trabalho competente do nosso colaborador Dr.
José Rogeiro que vai gerindo o tempo e todas as informações que
lhe chegam às mãos, quer dos seccionistas ou dos responsáveis das
várias actividades da Delegação.
Pelo que sabemos, a aceitação dos sócios da Delegação de Lisboa
e do Clube EDP pelo “Informação” tem sido notável, o que nos
orgulha grandemente. Apenas lamentamos que a colaboração dos
nossos associados no Boletim seja, de facto, quase inexistente.

EXPOSIÇÕES
Sendo o ano em referência aquele em que o Clube EDP/Delegação de Lisboa festejou o
seu 30º Aniversário, foi estabelecido que houvesse, ao longo
do ano e em todos os meses, Exposições Artísticas
comemorativas daquela efeméride, mas somente com artis tas associados do Clube EDP.
Todavia, como os primeiros três meses foram preenchidos com
a mudança para as novas instalações da Sede da
Delegação (da Av. Casal Ribeiro, 50A para a Av. Defensores de Chaves, 4C), só foi
possível recomeçarem as Exposições Artísticas, na altura da Inauguração das referidas
instalações.
Assim, no agora denominado ESPAÇO ARTE, foram realizadas as seguintes Exposições:
CARLOS ANTUNES – Pintura …………………………….. de 10 a 30 de Março
JOÃO CHARNECA – Cartazes Antigos …………………… de 07 a 28 de Abril
NÉLIA SOARES – Fotografia ……………………………….de 05 a 31 de Maio
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ALUNOS DO ATELIÊ – Pintura …………………………….de 02 a 22 de Junho
(Turma A – 2ªs feiras)
(Turma B – 5ªs feiras) – Pintura …………………………… de 23 Junho a 14 Julho
ADELINO OLIVEIRA – Fotografia a P/B …………………. de 01 a 29 Setembro
ALUNOS DE PINTURA – Desenho e Pintura ……………….de 06 a 31 Outubro
(1º Ano)
JORGE OLIVENÇA – Pintura ……………………………….. de 01 a 16 Novembro
30º ANIVERSÁRIO . (Aníbal Afonso-Carlos Antunes-Dâmaso da Fonseca
-João José-Jorge Olivença-Miranda Tavares-Mofeliaf
e Vítor Ceia) – Desenho e Pintura ……de 17 a 30 Novembro
ANÍBAL AFONSO – Desenho e Pintura …………………… de 05 a 29 Dezembro

INICIAÇÃO À PINTURA
Relativamente a esta Actividade poder-se-á dizer que, após a mudança das instalações
da Sede da Delegação, ela decaiu substancialmente, não por falta de entusiasmo ou
competência do professor Vaz Serra, mas apenas devido à exiguidade do novo espaço
a ela destinado.
Esse facto, quer para os alunos do 1º Ano, quer para os do Ateliê, levou a que na
abertura das inscrições (no início do mês de Setembro) para o referido Curso, se tivesse
em conta um número muito diminuto e, possível no tal
espaço, destinado ao ensino do desenho e da pintura.
Exactamente por isso e pela total ausência de
dignidade, no que respeita a essas instalações que
anteriormente existiam, o responsável por essa
actividade, tendo em conta que essas condições
seriam fundamentais para alunos de um curso desse
tipo, abdicou da coordenação do Curso e do ensino,
ficando apenas com a orientação geral da Actividade, visto esta ser da competência
da Área Cultural.
O facto de não haver grandes condições para o ensino da Pintura, este Curso teve de se
sujeitar à disponibilidade do novo professor que apenas podia dispor de dois dias por
semana, ou seja, 2ª e 3ª feiras. Por essa razão, o primeiro dia (2ª feira) destinou-se ao 1º
ano e o segundo (3ª feira) ao Ateliê. Estas aulas são manifestamente insuficientes, tendo
em conta que o número de alunos anteriormente interessados, eram de cerca de 20.

2006RelatorioActividades

3 /19

Clube do Pessoal da EDP
Delegação de Lisboa

Contudo, como foi difícil conseguir um professor que, ao verificar o espaço, estivesse
pronto a avançar com o ensino, aceitámos este para evitar a falta de um curso com
interesse para os sócios da Delegação de Lisboa do Clube EDP.

MOSAICO
Este Curso foi lançado a partir de Outubro, abrindo as inscrições durante o mês anterior.
Apesar de só haver uma inscrição, o professor desta disciplina o mosaicista Carlos
Carvalho, dispôs-se a dar as aulas à pessoa inscrita, uma vez por semana (4ªs. feiras).
O Curso é interessante e estaremos dispostos a promovê-lo para o próximo ano, caso o
professor esteja disponível para o efeito.
Estamos convictos que se esta actividade continuar para o próximo ano lectivo, poderá
vir a ter um número mais substancial de inscrições.

MASSAGENS CORPORAIS
Esta actividade foi lançada em 2004 e logo se notou uma boa afluência de sócios às
Massagens ministradas pela competente massagista D. Fernanda Cadima.
Neste ano em referência o entusiasmo foi crescendo, tanto que lhe foi solicitado e aceite
o aumento dos seus horários de atendimento, pelo que estes ficaram assim
estabelecidos:
- Às 2ªs. e 6ªs. feiras ……………………………………. das 14 às 19horas
- Às 3ªs. e 5ªs. feiras ……………………………………. das 09 às 14 horas
Devido à mudança das instalações, houve um interregno de
cerca de 3 meses em que não se procedeu a qualquer tipo de
massagens, razão por que neste ano de 2006, apenas
foram ministradas 241 massagens gerais e 61 locais, tendo ainda
em conta a altura das férias de Verão que, como sempre, houve
muito poucas inscrições.

VIDEOTECA
Durante o presente ano manteve-se actualizada a nossa Videoteca, tendo-se adquirido
ao longo do ano 150 Dvd’s.
Nestas aquisições pretendeu-se ir ao encontro do gosto
generalizado dos sócios.
No final deste ano a Videoteca possuía 1059 Dvd’s.
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ACTIVIDADES DESPORTIVAS
ATLETISMO
Terminada mais uma época e já com a actual em funcionamento, chegou a altura de
se fazer um pequeno balanço.
Foi uma época com uma participação em provas semelhantes às registadas na época
anterior. Há a registar, em termos negativos, o facto de não nos termos apurado para a
Fase Final das Competições da EDP, realizadas no Estoril, devido a uma falha de
informação.
De destacar a vitória do nosso associado Carlos Gomes na Meia Maratona de Lisboa, e
demais alguns lugares honrosos obtidos noutras provas no respectivo escalão etário.
Sentimos algumas dificuldades para a deslocação em certas provas, devido à falta de
transporte.
Mapa de inscrições e presenças
PROVA
Corrida do Tejo
15Km de Benavente
G.P. Mendiga
S. Silvestre Olivais
S. Silvestre Amadora
G.P. Cacem
20 Km Almeirim
G.P. Lezírias
20 Km Cascais
½ Maratona Lisboa
1ª Corrida Saúde
Sinos – Mafra
G.P. Lagoa Stº André
10 Km de V. Novas
1º de Maio
Corrida da Liberdade
Prova do Metro
15 Km Samora Correia
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BILHAR
A nossa equipa de bilhar não atingiu o seu principal objectivo
que era o de estar presente nas finais das Competições
Desportivas, realizadas no Estoril.
Tal deveu-se a não termos ido além de um empate com a
Delegação de Santarém, vindo a ser eliminados pelo menor
número de carambolas.
Há a registar no entanto a brilhante prestação do nosso sócio José Guerreiro que,
atingindo individualmente o apuramento para as finais, veio a conseguir o título de Vice Campeão.
Salienta-se ainda que deixamos de ter a mesa na Delegação de Lisboa, em virtude de
não haver espaço para ela e, também, haver só um sócio que ocasionalmente ali ia
jogar.
Deste modo, a nossa mesa foi cedida para os bombeiros de Vila Franca de Xira, onde
ocorreram os nossos jogos e onde os sócios poderão jogar gratuitamente.

FUTEBOL DE CINCO
A Secção, dentro do que tinha sido planeado, desenvolveu a sua actividade com toda
a normalidade, tendo a equipa da Delegação de Lisboa, participado no Torneiro de
Futebol de Cinco organizado pela Direcção Geral do
Clube, classificando-se em 2º lugar na fase de
apuramento, não se qualificando para a fase final.
Realizámos o Torneio Interno de Futebol de Cinco nas
instalações de Sacavém que constituiu um recorde de
participações. Inscreveram-se 11 equipas tendo
movimentado cerca de 110 associados. A prova
decorreu com muita competitividade e disciplina não
se registando nada de grave que mereça ser realçado.
No referido Torneio queremos realçar a valiosa colaboração prestada pelo Director do
Clube, António Rodrigues.
Para a época de 2007 está prevista novamente a realização do nosso Torneio Interno
Futebol de Cinco.
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FUTEBOL DE ONZE
A Equipa de Futebol de Onze da Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal EDP,
participou mais uma vez no Campeonato organizado pela Inatel, na 2ª Divisão, tendo
sido esta a sua única actividade ao longo da
época. Os treinos ocorreram à 5º Feira no campo
sintético do Casa Pia e alcançamos um honroso 4º
lugar.
No aspecto disciplinar a época decorreu da
melhor maneira, pois mais uma vez ganhamos o
prémio disciplina atribuído pela aquela entidade.
Nesta época renovámos o quadro futebolístico,
com a entrada de alguns elementos embora recorrendo a sócios auxiliares do Clube,
dado que os trabalhadores não se disponibilizam para a prática da modalidade.
Para a época de 2007, está previsto novamente a participação no Campeonato do
Inatel.

GINÁSTICA ESPECIAL
É o 6º ano consecutivo que os grupos de Ginástica “Mista e Marias”, representam ao mais
elevado nível a Delegação de Lisboa do Clube EDP.
No tocante ao ano que agora terminou, pautou-se pela representação em diversos
saraus e manifestações desportivas organizadas pela Secretaria de Estado do Desporto,
Federação de Ginástica, Associação de Ginástica e Clubes, onde estivemos dignamente
representados.
Em meados de Setembro elaborou-se trabalho específico para o espectáculo a ser
levado a efeito aquando do aniversário do nosso clube, que por razões de instalações,
não se realizou.
No tocante aos locais de treino, o local que até agora era servido pelos nossos grupos no
Ateneu Comercial de Lisboa deixou de estar operacional, pelas intervenções de carácter
correctivo no telhado. Inviabilizou-se por isso desde logo, a sua utilização.
Com o apoio da Associação de Ginástica, ir-se-á certamente encontrar outro local para
futuros treinos.
Para o ano de 2007 e mantendo-se a união do grupo, com a entrada de novos
elementos e saída de outros, torna-se necessário que possamos treinar 2 vezes por
semana nas nossas instalações, deixando os restantes treinos para o local a ser
determinado pela Associação de Ginástica, sem custos para o Clube.
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KARTING
As actividades que a Secção de Karting levou a efeito durante este ano foram:
A realização de um troféu composto por 6 provas que teve o seu início em Abril e o seu
terminus no mês de Novembro.
Neste troféu, estiveram presentes 17 equipas, totalizando cerca
de 60 pilotos e, entre pilotos e acompanhantes, cerca de 80
pessoas em cada prova.
Este troféu foi extremamente competitivo e, ao longo da
realização do mesmo, a vitória coube ao Clube do Pessoal EDP
- Setúbal I, tendo as equipas da Delegação de Lisboa I e II
ficado em 6º e 8º lugar respectivamente.
Como é norma nos troféus organizados pela Secção de Karting todas as equipas e todos
os Pilotos tiveram direito a prémios finais.
Este nosso troféu correu-se nos Kartódromos de Leiria, Fátima, Campera, Évora e Palmela.
A realização de uma prova com a duração de 6 horas que contou com o patrocínio do
GMC-EDP.
Esta prova teve a participação de 22 equipas de vários pontos do país desde Porto,
Viseu, Santarém, Lisboa, Setúbal e Beja.
Entre pilotos e acompanhantes, esta prova movimentou cerca de 240 pessoas no
Kartódromo de Palmela, durante o dia 30 de Setembro de 2006.
A equipa vencedora desta prova foi o Clube Pessoal EDP – Delegação de Lisboa.

PESCA
A secção de pesca, no ano de 2006, participou individual e colectivamente, nos
seguintes eventos:
1- Campeonato Distrital do Inatel, de pesca desportiva em água doce, constituído
pelas seguintes provas:
a) 1ª prova na Barragem do Maranhão em Avis
b) 2º prova na Ribeira do Raia em Cabeção
c) 3º prova no Rio Sorraia em STª Justa
Para a boa participação da Secção neste campeonato, foram realizados dois treinos,
um na Barragem do Maranhão e outro no Rio Sorraia em Santa Justa.
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2- Campeonato Nacional do Inatel, fase Região Sul, constituído por uma prova na
Barragem do Maranhão, em Avis.
3- Campeonato Nacional do Inatel, fase final, constituído por duas provas realizadas
na Barragem do Pocinho em V. N. de Foz Côa.
4- Campeonato da Direcção Geral do Clube EDP Região Tejo, para as
comemorações do Clube, tendo realizando a última prova no Rio Sorraia em
Santa Justa.
Os resultados individuais e colectivos foram os seguintes:

CAMPEONATO DISTRITAL DO INATEL

Individual
Carvalho Teixeira
Jorsino Broa
João Teixeira
Manuel Neto
Manuel Domingos
Fernando Rafael
Victor Rafael
Vítor Marçal
Jorge Salgueiro
Equipa

1ª
prova
4
2
9
14
15
20
4

2ª
prova
8
7
7
2
13
4
1
12
1

3ª
prova
1
12
6
12
13
8
12
1
2

Final
8
20
21
30
48
53
55
71
72
1

A equipa sagrou-se campeã Distrital.

CAMPEONATO NACIONAL DO INATEL
FASE REGIÃO SUL
Individual
Carvalho Teixeira
João Teixeira
Jorge Salgueiro
Victor Rafael
Fernando Rafael
Equipa
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CAMPEONATO NACIONAL INATEL
FASE FINAL
Individual
Carvalho Teixeira
Fernando Rafael
Jorge Salgueiro
Vítor Rafael
Equipa

1ª
Prova
7
-

2º Prova

Final

3
2
15
15
8

7
8

- Campeonato da Direcção Geral do Clube Região Tejo
A equipa, no resultado das duas provas 2005/2006, não foi apurada para as
comemorações.

TÉNIS DE CAMPO
A Secção de Ténis teve este ano uma vez mais a actividade normal para a sua
dimensão, quer em competição quer em colaboração com outras entidades.
Assim, destacamos a colaboração dada à REN - Rede Eléctrica Nacional S.A. na
organização do 10º OPEN INTERLIGAÇÕES, que se traduziu no apoio a nível técnico e
logístico.
Sendo este Torneio aberto a todas as empresas do sector
eléctrico, movimentou 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 e Clube de
Ténis de Monsanto, o que facilitou a nossa movimentação
apesar do mau tempo, devido a não haver grandes distâncias
a percorrer.
Ao nível da Delegação a nossa equipa disputou os jogos das Competições Desportivas
da Direcção Geral tendo sido a Campeã Regional, e por isso a representante da Região
Tejo nas Finais desta competição, onde obteve um honroso 2º lugar apesar das
dificuldades encontradas para a constituição da equipa.
Quanto à sua escola de ténis, esta continua com a sua actividade suspensa devido à
secção ainda não ter encontrado uma solução válida para a sua reactivação.

TÉNIS DE MESA
Concluída que está mais uma época, em que esta modalidade mais uma vez pugnou
pelo bom nome do Clube de Pessoal EDP. Participámos em várias competições, tendo
2006RelatorioActividades
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obtido alguns resultados honrosos, denotando o esforço e empenho com que os atletas
demonstraram ao longo da época.
Seguidamente passo a discriminar 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 5º, 8º e 15º
lugares em 2ªs categorias.
Relativamente ao Individual de 3ªs Categorias obtivemos um 6º, 10º e 20º lugares.
No que se refere ao Campeonato de Equipas do Inatel de 2ª Categoria obtivemos o 3º
lugar e em 3ªs Categorias obtivemos o 2º lugar.
Relativamente às classificações obtidas por equipas em Torneios Abertos temos a
salientar as seguintes classificações:
- 1º lugar - 3 (três)
- 2º “ - 3 (três)
- 3º “ - 3 (três)
- 5º “ - 4 (quatro)
- 6º “ - 3 (três)
- 7º “ - 2 (dois)
Só foi possível obter este conjunto de resultados face ao esforço e empenho manifestado
pelos nossos atletas apesar de alguma veterania.

VELA
Da decisão tida pela Direcção Geral, a Delegação de Lisboa ficou incumbida de gerir
somente as áreas de Vela Lazer e Escola de Vela, ficando a competição sobre a
responsabilidade da Direcção Geral.
Deste modo cumpre-nos salientar a seguinte actividade:
x Organização:
Neste ano, em sequência da nova orgânica, a Secção de Vela da Delegação teve o
apoio logístico da Direcção Geral, através de um Director que acompanhou a Área de
Competição, e colaborando nas Áreas Lazer e Escolas.
x Vela de Lazer
A actividade da Vela de Lazer, como é normal tem predominância em período de férias.
Neste período é normal a entrada e saída de algumas embarcações, no entanto
desenvolveu-se a normal actividade recreativa.
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Orientou-se o trabalho no sentido de ordenar o espaço do parqueamento para um
melhor aproveitamento, com a consequente melhoria da identificação das
embarcações parqueadas. Com esta medida foram limpos espaços e libertando-os de
desperdicios acumulados considerados sucata.
x Formação e Competição
O programa da Escola de Vela para crianças que começa pela classe Optimist,
cumpriu-se de acordo com o plano estabelecido para aulas teóricas e práticas.
As crianças tiveram a assiduidade regular às aulas, com os alunos velejadores a obterem
resultados satisfatórios.
Os cursos de iniciação à Vela para Adultos foram interrompidos, por não haver inscrições
que perfizessem o número de alunos.
x Das Instalações e Equipamentos:
Procurou-se manter com a dignidade condizente, o espaço ocupado no Museu da
Electricidade. Não se avançou com outras diligências, aguardando-se que a Fundação
EDP nos contacte, para solucionar a permanência nas instalações ocupadas pela
Secção.
Tentou-se saber da APL qual o andamento para a solução das instalações definitivas,
porém não foi ainda dada nenhuma informação.
O equipamento náutico não foi renovado. No entanto, procederam-se a trabalhos de
conservação, que o mantém em estado de funcionalidade.

VOLEIBOL
A equipa de Voleibol do Clube EDP participou no Campeonato Regional do INATEL 2ª
categoria, que terminou em 2006, obtendo o 5º lugar da classificação (época
2005/2006).
Os treinos realizados, na Escola D. João de Castro, às 2ªs feiras das 19 às 21 horas foram
orientados pelo nosso colega Eduardo Tomaz (época 2005/2006) .
Com início no dia 19 de Setembro de 2006, no ginásio da
Escola Secundária Rainha D. Amélia, devido ao
encerramento da Escola Secundária D. João de Castro,
deu-se início à época de 2006/2007 sendo os treinos às 3ªs
feiras orientados pelo nosso colega Eduardo Tomaz.
Integrado nas comemorações do 30º aniversário do nosso
Clube, realizámos em 22, 25 e 29 de Maio um torneio
quadrangular, comemorativo deste evento denominado “Torneio 30º Aniversário”. Foram
convidadas as seguintes equipas: Amigos da Artilharia, SEF e Millenium BCP.
Sagrou-se campeã deste Torneio a equipa do Clube Pessoal EDP – Delegação de Lisboa.
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A época decorreu em bom ambiente de camaradagem, sem qualquer incidente digno
de registo, tendo a modalidade sido praticada por 12 atletas.

XADREZ
A nossa equipa de Xadrez teve uma participação e desempenho no Campeonato
Nacional e em vários Torneios à altura do prestigio do nosso Clube, destacando-se:
Janeiro
– Campeonato de Lisboa de Semi-Rápidas, o nosso Clube classificou-se em 2º lugar por
equipas, individualmente Vítor Morais, classificou-se em 2º lugar e Júlio Santos em 13º.
Fevereiro:
- Dia 18, 1º Open do Banco Espírito Santo, Júlio Santos foi o 34º
e José Neves em 41º lugar.
- Campeonato de Lisboa de Veteranos, em que Júlio Santos
se classificou em 1º lugar e Américo Fernandes em 7º.
Março
- Dia 11 - 1ª jornada com o Sporting – EDP-1,5 e Sporting- 2,5.
- Distrital do campeonato de Lisboa, que se disputou em Odivelas, Vítor Morais classificouse em 1º lugar.
Abril:
- Open do Barreiro, EDP, conquistou o 1º lugar por equipas e Júlio Santos foi o 2º em
Veteranos.
- (Dia 28) 2ª jornada do campeonato da 2ª divisão, EDP-4 - Universidade dos Açores-0
Maio:
- Dias 13 e 14- participação no Open de Odemira, o nosso clube obteve o 10º lugar por
equipas.
- Open da Amora, o nosso clube obteve o 4º lugar por equipas e Júlio Santos foi o 2º
classificado em veteranos.
- Final do campeonato de Lisboa, Júlio Santos obteve o 6º lugar e Vítor Morais o 9º lugar.
Junho:
- Disputou-se a 3ª jornada do campeonato nacional Ferroviários do Barreiro 2,5 – EDP1,5.
- 4ª jornada do campeonato nacional, EDP-2,5 – Alekin 1,5.
- 5ª jornada EDP-2,5 Marques do Barreiro 1,5
- 6ª jornada, Grupo Xadrez do Barreiro 2 – EDP-2, classificação final da 2ª Divisão EDP 5º
Lugar na geral.
- Open de Évora, André Pinto classificou-se em 24º lugar.
Agosto:
- Campeonato Nacional de Veteranos, Júlio Santos obteve o 1º lugar, Lavrador, 2º lugar e
Pinto Fernandes 11º lugar
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Outubro
- Campeonato de Lisboa de Semi-Rápidas, o nosso clube obteve o 4º lugar por equipas.
- Participação no Open da Carris, em que participaram os nossos jogadores, Vítor Morais
e Manuel de Almeida.
- Open de Cela (Alcobaça)EDP, 3º lugar por equipas e Júlio Santos 1º em Veteranos.
Novembro
- Dia 25 e 26 disputou-se o campeonato Nacional de Rápidas, que se realizou em Vila
Nova de Gaia (Porto), Júlio Santos, classificou-se em 15º lugar.
- Torneio de Honra, que se disputou no Barreiro e em que participou o nosso jogador Vítor
Morais, que se classificou em 8º lugar
- Preliminar de Portugal, que se disputou em Évora e em que participou o nosso jogador
Vítor Morais.

2006RelatorioActividades

14 /19

Clube do Pessoal da EDP
Delegação de Lisboa

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
A Delegação de Lisboa continuou a desenvolver esforços, no sentido de ter, tanto o
Snack da José Malhoa como o Bar da Defensores Chaves, com
o serviço que os nossos sócios merecem.
Há a destacar neste último que, com a inauguração das novas
instalações, passámos a ter um serviço com uma qualidade
muito superior ao anteriormente prestado.

CARDIOFITNESS
A nossa nova sala de fitness continuou a cumprir o papel para
que foi criada, que é o de possibilitar aos sócios fazer um pouco
de manutenção, a qualquer hora do dia.
A mudança de instalações trouxe uma melhor qualidade dos
balneários e, até, da sala onde estão colocados os aparelhos.

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO
Não diminuiu, de forma alguma, a adesão às três turmas de Ginástica de Manutenção,
ao mudarmo-nos para as novas instalações.
Num ginásio mais pequeno, mas sem dúvida mais
agradável pelas condições e beleza, preocupámo-nos
essencialmente com a substituição de alguns apetrechos,
já sem qualidade, e em criar melhores condições nos
balneários e arrumos. Pensamos tê-lo conseguido.
Quanto à qualidade das aulas, é de justiça salientar que
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há muitos anos não nos lembramos de uma reclamação, o que atesta bem da
qualidade dos nossos professores.

INSTALAÇÕES
Ao completarem-se 30 anos de existência do Clube EDP, a nossa Delegação teve de
abandonar as velhinhas instalações da Casal Ribeiro 50, onde estávamos há tantas
dezenas de anos, e instalámo-nos no nº 4 C da Avenida Defensores de Chaves.
Tal deveu-se a necessidades da EDP que colocou o seu empenho para proporcionar
umas bonitas instalações e para que ficássemos bem servidos. Se tal não foi conseguido,
deve-se apenas à exiguidade do espaço em relação às anteriores.
A inauguração oficial teve lugar no dia 28 de Março de 2006, em
sessão solene presidida pelo Sr. Presidente da Fundação EDP Eng.
Francisco La Fuente Sánchez e onde estiveram presentes vários
administradores tanto da EDP como da REN, assim como muitos
directores e associados.
Tratou-se de uma cerimónia muito bonita, onde aproveitámos para entregar o troféu 30
anos Clube EDP aos sócios que há 30 anos ou mais, vêm dando muito de si ao Clube, e
contribuindo decisivamente para o prestígio que esta Instituição alcançou.

O LIVRO “ENTRE A MEMÓRIA E O FUTURO”
Neste ano de 2006, o Clube do Pessoal da EDP comemorou o seu 30º Aniversário. A
Delegação de Lisboa estava disposta a colaborar numa equipa conjunta para a feitura
de um Livro que contasse a história do Clube EDP e propôs, por escrito, à Direcção Geral
do Clube essa ideia. Contudo, porque a referida Direcção não estava, de momento,
preparada para o efeito, levou-nos a avançar sozinhos com essa iniciativa.
Assim, a partir dessa altura, o nosso colaborador Dr. José Rogeiro começou a realizar
importantes pesquisas sobre a história da Delegação de Lisboa, desde o tempo da
fundação dos Grupos ou Clubes das ex-empresas de electricidade.
Esse nosso colaborador é autor de quase todos os textos do Livro e dos gráficos analíticos,
além de ter percorrido imensos locais, tais como Bibliotecas, Jornais,
Federações, Associações das várias modalidades que a Delegação
pratica, e outras Instituições, para recolher diverso material escrito e
fotográfico e levar por diante o excelente trabalho que é hoje o Livro
“Entre a Memória e o Futuro”.
Claro está que também contámos com as excelentes colaborações da
Fundação EDP e da Administração da REN, ao nível dos patrocínios
para a feitura da Obra, cuja edição foi de 2500 exemplares e sob a
orientação gráfica da Companhia das Cores.
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Outra colaboração também muito importante foi a do Exmo. Senhor Eng. Francisco La
Fuente Sánchez, Presidente da Fundação EDP, que escreveu a Apresentação do Livro.
É evidente que não podemos esquecer os vários colegas que nos cederam
documentação e fotografias antigas, sem as quais, a Obra ficaria menos rica. Assim,
todas estas boas vontades concorreram para reforçar o nosso orgulho na Obra que nos
aproxima das Memórias e do Futuro da Delegação de Lisboa do Clube EDP.
O lançamento desta Obra realizou-se na Sede da
Delegação de Lisboa, no dia 24 de Novembro,
onde estiveram presentes ilustres representantes da
EDP, da REN e do Clube EDP, além do Senhor
Presidente da Fundação EDP, Eng. Francisco La
Fuente Sánchez, dos Corpos Sociais da Delegação
de Lisboa e muitos convidados e amigos do Autor e
do Clube do Pessoal da EDP – Lisboa.

RECREATIVAS
No ano de 2006 levámos a efeito as habituais actividades de âmbito recreativo a que já
habituámos os sócios, com a inovação de um espectáculo de Riso & Ritmo, integrado
nas comemorações dos 30 anos do Clube EDP.
Tratou-se de um bom espectáculo artístico, mas sem a adesão que todos desejava-mos.
No entanto é uma experiência a repetir, pelas inúmeras solicitações de sócios que não
estiveram presentes, mas que ficaram com “água na boca” depois de contactarem
com quem cá esteve.
A nossa grande Noite de Fados foi um êxito enorme, não só
pela qualidade dos artistas como pela adesão.
O nosso salão foi pequeno para o elevado número de
assistentes, tendo muitos deles de abandonar as instalações,
por não conseguir lugar.
Mesmo assim estiveram presentes cerca de 200 amantes da velha canção Nacional.
Por último, voltamos a organizar o Reveillon conjuntamente com a delegação de
Sacavém, nas instalações do refeitório da REN sito naquela localidade.
A adesão foi muito boa, com a animação que é indispensável numa iniciativa deste tipo.

SECRETARIA
Continuou a Delegação de Lisboa a desenvolver a sua normal actividade através da
Secretaria, prestando o necessário e indispensável apoio aos sócios.
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Agora nas novas instalações, temos procurado adequá-las à nossa realidade, o que
pensamos ter conseguido.

SNOOKER
A nossa mesa de snooker tem diariamente uma grande actividade principalmente à
hora do almoço, face ao elevado número de sócios do edifício da Sede e alguns pré ou
reformados.
Por esse motivo, organizamos um torneio integrado nas
comemorações dos 30 anos do Clube EDP que, constituindo
enorme êxito, “obrigou-nos” pouco tempo depois à
organização de um outro.
É uma modalidade que está em grande expansão. É pena que
a Direcção Geral não a adopte para as Competições
Desportivas, quanto mais não fosse em substituição de algumas que já não têm qualquer
significado no Clube EDP, em virtude de na esmagadora maioria das delegações, ter
deixado de haver sócios que as pratiquem.

TURISMO
O ano de 2006, foi um ano de belos passeios e em termos de qualidade/preço, foi
bastante tentador.
Galiza de 23 a 25 de Abril, percorremos uma parte da Galiza, pontos mais turísticos da
região de Espanha. Neste passeio deslocou-se um autocarro.
Cruzeiro no rio Douro – é sempre um passeio muito pretendido pelos nossos associados,
de 6 a 7 de Maio foi a 1ª partida, com cerca de 34 pessoas, a 2ª partida de 9 a 10 de
Setembro com 35 pessoas.
Palma de Maiorca a 5 de Julho um destino muito apreciado também, tivemos um grupo
de 50 pessoas, estadia no Hotel Java com PC.
Cuba a 13 de Julho, fizemos este passeio em duas modalidades de estadia 8 e 15 dias
em hotel de ****, no total tivemos uma adesão de cerca de 82 pessoas.
Croácia e Eslovénia a 31 de Julho, percorremos estes belos países, com um grupo de 50
pessoas.
Vale do Vouga de 7 a 8 de Outubro, este passeio de fim de semana foi bastante
interessante, quer do ponto de vista paisagístico quer gastronómico e cultural.
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Vale do Vouga de 14 a 15 de Outubro, tivemos que repetir este passeio porque foi do
agrado geral e também por terem ficado muitas pessoas em lista de espera para a 1ª
aquando da realização da primeira viagem.
E terminámos o ano de 2006 com o Almoço de Aniversário do Clube EDP a 18 de
Novembro, que se realizou no Restaurante “O Fandango”, com uma ementa fabulosa
um lanche muito variado. Foram convidados alguns artistas que proporcionaram uma
tarde dançante e animaram os cerca de 190 associados até ao anoitecer.

VIATURAS
A Delegação de Lisboa do Clube EDP tem 4 viaturas, sendo 2 da marca Ford Transit, mais
antigas e que se encontram num estado razoável de conservação, 1 viatura ligeira de 5
lugares Citroen Berlingo e 1 Mercedes Benz Vito, de 9 Lugares.
Os Furgons Ford Transit encontram-se ao serviço da Secção de Vela, ficando as restantes
para as outras Secções.
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