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O passado como estímulo
para o futuro
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O Clube EDP comemora em 2006, 30 anos de existência. Os números
cujos algarismos da direita são representados pelo zero assumem, regra
geral, um maior significado e despertam mais atenção. É o caso. Para
comemorar a data, a Delegação de Lisboa tem previstas várias iniciativas
que irão ter lugar ao longo do ano (ver pág.ª 4) e cujos detalhes serão
divulgados oportunamente.
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Os aniversários assinalando-se, por um lado, com a realização de
eventos de diverso cariz, servem também, por outro lado, sobretudo
no caso das organizações, para olhar e perspectivar o futuro.
Este boletim estará aberto, como sempre tem estado, às opiniões,
sugestões e reflexões dos associados sobre a vida do Clube e, em
particular, desta Delegação no ano do seu 30.º aniversário.
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Venha a Belém fazer vela
com o Clube EDP!

3
30.º ANIVERSÁRIO DO CLUBE

Delegação de Lisboa vai
assinalar aniversário
com um vasto programa
de actividades
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COM A COLABORAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE LISBOA

Alegria e convívio na festa
de Natal no Parque das Nações
Um pouco por todo o país repetiram-se imagens como
esta, colhida no dia 17 de Dezembro no Parque das Nações, em Lisboa. Crianças, pais e, em certos casos, avós,
viveram uma tarde de alegria e festa e vibraram e divertiram-se com as peripécias dos carrosséis e do espectáculo
circense naquela que foi mais uma festa de Natal patrocinada pela EDP e pela REN (mais fotografias na pág.ª 2).

ANO NOVO, SEDE NOVA

Sede da Delegação na Av. Defensores de Chaves
Conforme temos vindo a informar,
a Delegação já se encontra na Av.
Defensores de Chaves, n.º 4 C, a
pouco mais de 50 metros da anterior sede, na Av. Casal Ribeiro.

mações ainda em curso, manifestaram-se agradavelmente surpreendidos. Esperamos, na próxima edição, divulgar algumas imagens das
novas instalações

lefone (210 017 173/4), ao mail
(clubeedp.lisboa@oninet.pt) e
ao fax (210 017 170).

As actuais instalações são constituídas por um bar, uma sala de
convívio e exposições, uma sala
de jogos (bilhar e snoocker ), secretaria, ateliê de artes, biblioteca,
sala da direcção, sala de reuniões,
ginásio, sala de cardiofitness e três
outras salas para usos diversos.
Mas o melhor será os associados
deslocarem-se à Delegação e
verem in loco as instalações. Os
que já o fizeram, apesar das arru-

Os associados têm, a partir de agora,
um excelente espaço de convívio,
onde poderão, por exemplo, encontrar-se com os amigos, tomar um
café, ler o jornal, requisitar um livro,
um DVD, um CD, ou praticar ginástica
ou cardiofiteness.

Para contactarem o boletim
dispõem do mail (informacao.clubeedplisboa@oninet.pt).
Além disso, para obterem informações sobre as actividades da
Delegação, poderão aceder ao
respectivo site (www.clubeedpdel-lisboa.com.pt), no qual se
inclui também este boletim.

Quanto aos contactos que venham
a necessitar de estabelecer, poderão
fazê-lo pessoalmente na Secretaria,
entre as 9:00 e as 18:00 h. Mas
poderão também recorrer ao te-

Entretanto, corrige-se uma informação da edição anterior: é a
EDP Valor e não a EDP Produção
que tem as suas instalações na
Av. Defensores de Chaves, n.º 4.

O informação é também distribuido aos sócios por e-mail e pode ser lido na Internet (www.clubeedp-del-lisboa.com.pt)

os nossos ases

rituais

NO PRÓXIMO NÚMERO

COM A COLABORAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE LISBOA

“As nossas modalidades” no lugar
de “os nossos ases”

Alegria e convívio na festa
de Natal no Parque das Nações

Embora muitos outros nomes houvesse a referir, demos
por concluída na edição anterior a 1.ª série relativa à
secção “ os nossos ases ”. Iniciaremos no próximo
número uma outra rubrica que terá nas modalidades
da Delegação o tema central. Não o pudemos fazer
nesta edição, pela perturbação decorrente da
mudança de instalações.Entretanto, aqui ficam os
nomes de “os nossos ases” que, ao longo de nove
edições, desfilaram pelo boletim, agradecendo a sua
disponibilidade e colaboração.

Crianças, pais e, em certos casos, avós, viveram uma tarde de
festa e...

André Boto: uma esperança da vela
nacional

Júlio Santos: títulos para todos
os gostos em mais de 50 anos
de xadrez

Carlos Umbelino: 30 anos a jogar
voleibol

... vibraram e...

Orlando de Carvalho: 60 anos
a jogar ténis de mesa e campeão
aos 74

Vitor Gama: jogador e treinador
e o mais que for preciso no futebol

Carlos Gomes: correr por gosto…
e pedalar e nadar também

... divertiram-se com as peripécias do espectáculo circense

AOS COLECCIONADORES

José Martins: conjugar força,
perseverança e pontaria

Coelho da Silva: ténis, viciante,
mas libertador…

Emblemas do Clube e do Grupo Desportivo
Lisgás
Se é coleccionador ou foi sócio de algumas destas
agremiações, que integraram o Clube EDP em 1976,
a Delegação de Lisboa dispõe de um pequeno
número de emblemas que poderá solicitar na
respectiva Secretaria, na Av. Defensores de Chaves,
n.º 4 C.

Ana Alves: de ginasta a professora
de educação física: uma vocação
cumprida
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modalidades
VELA

GOLFE

56.º Festival Náutico do CNOCA
29 E 30 DE OUTUBRO de 2005
Classificação dos velejadores
do Clube EDP (Classe Optimist)
Masculinos: Miguel Costa (1.º),
Eduardo Silva (2.º), Tiago Santos
(3.º), João Mendes (5.º) e José Turras
(10.º).
Femininos: Patrícia Costa (4.ª) e
Carolina Turras (10.ª).

Regata de Natal do Clube Naval
de Cascais
10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2005
Categoria A (56 participantes)
Classificação dos velejadores
do Clube EDP (Classe Optimist)
Masculinos: Tiago Santos (22.º),
Miguel Costa (26.º), Eduardo Silva
(47.º) e João Mendes (55.º).
Femininos: Patrícia Costa (29.ª)

Aroeira encerrou a época
Aroeira foi palco, em 18 de Dezembro, do Torneio de Encerramento
do Clube EDP e constituiu uma excelente jornada de convívio e divulgação do Golfe e de libertação
do s t r e s s como as imagens mostram.

Categoria B (56 participantes)
Masculinos: António Galvão (10.º)
e José Turras (53.º).
Femininos: Carolina Turras (19.º).
Ao lado: Velejadores do Clube EDP no já mítico
navio Escola Sagres, onde decorreu a
atribuição de prémios do Festival organizado
pelo Clube Naval dos Oficiais e Cadetes da
Armada (CNOCA)

O jogo e a Natureza

Junte-se a nós, venha velejar! Traga os seus filhos!
Se gosta da água e, principalmente do mar, venha até Belém.
Temos na nossa secção de Vela
motivos que o poderão fazer
desfrutar de um desporto de aventura e contacto com a Natureza navegar à vela.
Para lá de procurar despertar o gosto pela vela de recreio e proporcionar a sua prática a todos os escalões etários, o Clube tem também uma vertente desportiva, onde ocupa uma prestigiada posição
na classe Optimist. Nesta, têm sido
vários os filhos dos sócios que se
têm destacado e marcado a sua
presença em várias provas nacionais e internacionais.

têm dado ao Clube, na área da
competição, o palmarés que alcançou, nomeadamente na referida classe.
Assim, queremos convidar os nossos
sócios a virem, aos sábados ou
domingos, até à Central Tejo, onde,
junto ao rio, se situam as instalações de vela do Clube. Além de
um passeio sempre agradável,
poderão assistir à azafáma dos
barcos a entrarem e a evoluirem na
água e, quem sabe?, a quererem
ter essa experiência também.
A Escola funciona para todos. Na
vela, a idade não é impeditiva, por
isso junte-se a nós e traga os seus
filhos.

A vertente de Escola está na base
da formação dos velejadores que

modalidades
modalidades é uma secção do boletim elaborada, sobretudo, a partir
das informações que lhe são enviadas pelos directores e seccionistas
das várias modalidades desportivas. Com ela se pretende que os
associados conheçam os resultados das diversas equipas da Delegação que, em representação do
Clube, participam em competições, quer ao nível das federações
ou associações, quer do INATEL,
quer mesmo de outros clubes.

Prémios para todos os gostos

E para muitos praticantes

A Secção de Vela
do Clube do Pessoal EDP

FUTEBOL DE ONZE
INATEL
DISTRITAL DA 2.ª CATEGORIA (SÉRIE A)

Clube EDP no bom caminho
para a manutenção

As mulheres também estão a aderir ao
Golfe

Resultados das três últimas jornadas:
Clube EDP, 2 - Vodafone, 1.
Clube EDP, 0 - BCP, 2 (jogo em
atraso).
BCP, 2 - Clube EDP, 3 (1.º jogo da
2.ª volta).
Próximo jogo: Clube EDP - CTT.
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O convívio

cultura e convívio
30.º ANIVERSÁRIO DO CLUBE EDP

Delegação de Lisboa vai assinalar aniversário
com um vasto programa de actividades
Embora com datas e detalhes
ainda por definir, a Delegação de
Lisboa tem previsto um vasto
programa de actividades, a desenvolver ao longo do ano, para assinalar o 30.º aniversário do Clube
EDP.
A Delegação irá atribuir troféus e
medalhões a sócios e entidades,
de acordo com o seu contributo
para as actividades da Delegação.
Assim, os sócios efectivos que se
tenham distinguido pela prática
ininterrupta de actividades em
benefício do Clube serão distinguidos com o Troféu 30 Anos.
Por sua vez, aos sócios ou pessoas
singulares ou colectivas, por serviços relevantes prestados ao Clube
EDP ou a antigos clubes do Sector
Eléctrico, será atribuído o Medalhão de Mérito, que o poderá ser,
em alguns casos, a título póstumo.
Prevê-se que a sessão de atribuição destes galardões tenha lugar
por ocasião da inauguração das
novas instalações da Delegação,
a ocorrer num dos próximos meses.
A finalizar, os associados que se tenham destacado pelos resultados
obtidos na prática de actividades
culturais, desportivas ou recreativas
receberão o Medalhão de Valor.
A atribuição deste medalhão terá
lugar em Dezembro em sessão que
integrará uma exibição de ginástica, uma exposição e um beberete.

Ao longo do ano, irão realizar-se
várias exposições a anunciar brevemente e, em Novembro, terá
lugar uma sessão para lançamento
de um livro sobra a história da
Delegação de Lisboa, com referência também aos seus antecessores.
Ainda no mesmo mês, será a vez
de um almoço comemorativo em
local a designar e da já tradicional
noite de fados.

Aos praticantes e representantes
das várias actividades irão ainda
ser oferecidos porta-chaves que,
simultaneamente, irão ser postos à
venda.
Incumbirá a uma Comissão composta por Fernando Castelo, Aníbal
Afonso, Carlos Fernandes, Manuel
dos Santos e Joaquim Simões a
apresentação de propostas de
sócios e entidades a distinguir
nestes vários domínios.
No campo desportivo, além da
ginástica, irão ter lugar provas em
diversas modalidades habitualmente praticadas na Delegação,
nomeadamente Atletismo, Futebol
de Onze e de Salão, Tiro Reduzido
+ Bala, Tiro aos Pratos, Ténis de Mesa
e de Campo, Voleibol, K a r t i n g,
Snoocker e Xadrez.

Como se poderá antever, um ano
em que os associados, para além
das habituais actividades, terão ao
seu dispor um conjunto de iniciativas nas quais poderão participar
e de que poderão ser animadores.
Voltaremos a dar notícias sobre as
mesmas. Espera-se, entretanto, que
este aniversário conte com a adesão de todos os associados e que
mais trabalhadores se possam tornar sócios do Clube.

AREP promove almoço
de confraternização
Promovido pela Associação de
Reformados da EDP, teve lugar no
dia 9 de Janeiro, no Mercado da
Ribeira, em Lisboa, um almoço de
convívio que juntou várias dezenas
de reformados e pré-reformados da
EDP e da REN.
É intenção da AREP realizar este
tipo de convívio periodicamente.

Neste domínio, a Delegação irá
ainda apresentar à Direcção Geral,
nos termos estatutários, várias
propostas para sócios honorários e
de mérito.

EXPOSIÇÕES EM 2006
Galeria de Arte da Defensores
de Chaves
Exposições em 2006: a
anunciar brevemente.
Horário (dias úteis): 09:00 às 18:30 h

Imagem do jantar de Natal da Delegação de Lisboa que reuniu no dia 19 de
Dezembro, num restaurante de Lisboa, os respectivos órgãos sociais, funcionários e
alguns colaboradores.
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