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BOLETIM MENSAL DA DELEGAÇÃO DE LISBOA DO CLUBE DO PESSOAL EDP

DOIS DEDOS DE CONVERSA

Eleições para o Clube e para as Delegações:
participar é preciso
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Dezembro de 2006 marca a conclusão do mandato dos actuais órgãos
directivos do Clube e das delegações. Como tal, irão ter lugar, a breve
trecho, as eleições para o próximo triénio. Deseja-se que este acto possa
estimular a participação dos sócios, mais do que em algumas votações
anteriores, e incentivar o seu interesse pela vida do Clube e, em particular,
da Delegação a que estejam vinculados. Caberá aos seus órgãos
directivos, através dos meios de comunicação ao seu dispor, um papel
importante nesse sentido. É o que procurará fazer também este boletim
que, desde já, manifesta a sua disponibilidade para acolher as opiniões
dos associados da Delegação sobre esta temática.
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A ocasião é, pois, oportuna para recordar o que sobre as eleições
está consignado nos estatutos e no regulamento interno do Clube, o
que se faz na pág. 2. E, ao mesmo tempo, para reflectir um pouco sobre
essa matéria que seria interessante e útil reunir em regulamento eleitoral
e ver alargar-se a questões omissas ou pouco detalhadas.
Refira-se, por exemplo, a necessidade de especificar melhor o calendário
eleitoral, consignando expressamente a precedência cronológica das
eleições para os órgãos locais em relação aos gerais. E, ainda, a de explicitar a respectiva campanha eleitoral (programas, duração, meios, etc.),
fundamental para o esclarecimento dos sócios e para a dinamização
das próprias eleições. Outro ponto a ponderar seria o do início e conclusão
dos mandatos, respectivamente 1 de Janeiro e 31 de Dezembro, de acordo
com o actual articulado. Duas alternativas poderiam ser o de fazê-los iniciar-se, em Abril, de modo a que as direcções cessantes pudessem apresentar
o relatório e as contas, ou, então, com as épocas desportivas.
Finalmente, e no que respeita, em particular, à Delegação de Lisboa, com
mais de 3400 sócios efectivos, parece algo difícil a apresentação de listas
por um mínimo de 10% dos associados (340), remetendo, na prática, essa
responsabilidade e esse direito para os corpos directivos cessantes. Seria,
portanto, de rever esta disposição.
A elaboração de um regulamento eleitoral deveria, naturalmente, incidir
sobre outros aspectos não abordados neste escrito. Por ora aqui ficam
estas opiniões que apenas vinculam o seu autor.
José Rogeiro
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ELEIÇÕES
- O que dizem os estatutos
e o regulamento geral interno
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A PARTIR DE SETEMBRO
E OUTUBRO
- Aulas de aeróbica e
ginástica de manutenção
- Reinicio dos cursos de
Iniciação à Pintura, Mosaicos,
Artes Decorativas e Dança
EXPOSIÇÕES
- Até final de Setembro:
fotografias de Adelino Oliveira
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Clube do Pessoal EDP Delegação de Lisboa ,
entre a memória e o futuro
Inserido no programa de comemorações do 30.º aniversário do
Clube EDP e da Delegação de
Lisboa, a divulgar no próximo
informação, terá lugar no dia 25 de
Novembro, no Museu da Electricidade, o lançamento do livro Clube
do Pessoal EDP - Delegação de
Lisboa, entre a memória e o futuro.

Competições Culturais e Desportivas
2004-2006 na recta final
Terminado no início de Setembro o prazo para
entrega de trabalhos concorrentes às Competições Culturais, segue-se agora a apreciação e
classificação dos mesmos pelo Júri nomeado para
o efeito.
Por sua vez, no que respeita às Competições
Desportivas, a disputa dos concursos de pesca de
rio, tiro aos pratos e tiro reduzido, previstos para
Outubro, encerrará a fase eliminatória.
(Programa da fase final na pág. 3).

A edição tem o apoio da Fundação EDP (patrocinador principal) e da REN (patrocinador).
Na próxima edição, contamos
poder apresentar o programa das
comemorações a levar a efeito
nesse dia, culminando as várias
iniciativas que têm vindo a ter lugar
ao longo do ano.

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

eleições
Eleições para o Clube e para as delegações:
o que dizem os estatutos e o regulamento geral interno
Tendo em vista recordar o que
sobre as eleições para os Corpos
Directivos Gerais e para as
Delegações do Clube prevêem
os estatutos e o regulamento
geral interno, apresenta-se, em
versão livre, resenha dos pontos
considerados relevantes nesta
matéria. Pretende-se,
simultaneamente, e com alguma
antecedência e utilidade,
contribuir para despertar o
interesse dos associados da
Delegação para o importante
acto eleitoral que se aproxima.
Direitos eleitorais dos sócios
efectivos
a Eleger os Corpos Directivos
Locais.
aSubscrever listas de candidaturas
para os Corpos Directivos Locais.
a Integrar listas de candidatura
aos Corpos Directivos Gerais e
Locais.
Sócios elegíveis para os Corpos
Directivos
a Sócios efectivos no pleno gozo
dos seus direitos, com pelo menos
um ano de efectividade no Clube
EDP.
Nota: não são elegíveis os sócios
efectivos pertencentes ao
quadro do pessoal do Clube e
pensionistas e contratados a
termo certo do Grupo EDP e da
REN.
Apresentação de candidaturas
a Para os Corpos Directivos Gerais:
- Pela direcção-geral cessante.
- Por um mínimo de 10% das delegações.

expressamente aceitem a candidatura.
Nota: Nenhum sócio poderá
integrar mais do que uma lista.
aAs mesas das assembleias geral
e locais divulgarão essas listas com
a antecedência mínima de 15 dias
em relação à data do acto eleitoral.
Corpos Directivos a eleger
a Corpos Directivos Gerais: mesa
da assembleia geral, direcção-geral e conselho fiscal.
a Corpos Directivos Locais: mesa
da assembleia local e direcção local.
Constituição dos Corpos Directivos
a Assembleia geral: um representante de cada delegação credenciado pela respectiva direcção.

a As eleições incidem sobre listas
completas de Corpos Directivos,
através de escrutínio secreto, sendo
o apuramento de resultados feito
por maioria relativa de votos expressos.
Cadernos eleitorais

a As direcções locais fornecerão,
até ao início do acto eleitoral, os
cadernos eleitorais. Estes deverão
a Direcção-geral: presidente, 4 ser divulgados com a antecedênvice-presidentes, 1.º e 2.º secretá- cia mínima de 15 dias em relação
rios, tesoureiro e 9 vogais, em repre- ao acto eleitoral.
sentação das delegações do Porto
Nota: eventuais reclamações
(3), Lisboa (3), Coimbra (1), Setúbal
serão apresentadas aos presi(1) e das regiões Norte (3), Centro
dentes das mesas das assem(2), Tejo (2) e Sul (2).
bleias locais até 5 dias após
afixação destes elementos.
Nota: serão ainda eleitos 4 voa Mesa da assembleia geral: presidente, vice-presidente e 1.º e 2.º
secretários.

gais suplentes, um por região,
que substituirão, nas ausências
ou impedimentos, os vogais
efectivos da sua região.
a Conselho fiscal: presidente, secretário e relator.
a Assembleias locais: sócios efectivos adstritos à delegação no pleno gozo dos seus direitos.

a Para os Corpos Directivos Locais:

a Mesas das assembleias locais:
presidente e 2 secretários.

- Pelas direcções locais cessantes.

a Direcções locais: presidente, secretário e tesoureiro.

- Por um mínimo de 10% dos sócios da delegação local no pleno gozo dos seus direitos.

Nota: em delegações onde o
número de sócios o justificar e
por decisão das respectivas
assembleias locais, poderão ser
eleitos um vice-presidente,
para a mesa da assembleia, e
um vice-presidente, 2.º secretário e vogais, para a direcção,
devendo o número dos seus
elementos manter-se ímpar.

a As listas de candidaturas deverão ser apresentadas aos presidentes das mesas das assembleias
geral ou locais, de acordo com o
calendário eleitoral por estes elaborado, acompanhadas de declaração dos sócios propostos em que

Sistema eleitoral

2 informação

Votos por delegação
nas assembleias gerais
a Até 50 sócios - 1 voto; de 51 a
200 - 2; de 201 a 500 - 3; de 501 a
1000 - 4; de 1001 a 1500 - 5; mais de
1501 - 6.
Data e periodicidade das eleições
a Até 31 de Dezembro do ano em
que devam realizar-se, de três em
três anos.
Duração dos mandatos
a Triénio (1 de Janeiro a 31 de Dezembro).

Massagens
Fernanda Cadima
2.as e 6.as feiras: 14:00 h às 18:00 h
3.as e 5.as feiras:09:00 h às 14:00 h
- Informações e marcações:
Secretaria da Delegação de
Lisboa do Clube EDP.

modalidades
Programa da fase final das Competições Culturais
e Desportivas com pequenas alterações
Divulgámos na edição anterior o programa geral da fase final das Competições
Culturais e Desportivas 2004/06. Uma vez
que, sobretudo em relação ao dia 30 de
Novembro, se registaram pequenas alterações aqui fica de novo esse programa.
- 30 de Novembro: chegada aos hóteis
Sana Estoril, Inglaterra e Alvorada. Distribuição de alojamentos e informações
(19:30 h). Recepção (20:00 h) e jantar
(20:30 h) no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Show internacional (23:00 h).
- 1 de Dezembro: início das competições
desportivas (09:30 h). Almoço (13:00 h).
Competições desportivas (15:00 h). Jantar
(20:30 h).
- 2 de Dezembro: competições desportivas (09:30 h). Actividades locais de
cultura e lazer (10:00 h). Almoço (13:00
h). Competições desportivas (15:00 h).
Jantar de encerramento (20:30 h).
Entrega de prémios das Competições

Culturais e Desportivas (22:00 h) e espectáculo de variedades e encerramento (23:00 h).
- 3 de Dezembro: regresso (10:00 h).
Durante estes dias, estarão em exposição no Centro de Congresso do Estoril os
trabalhos relativos às Competições
Culturais.
As provas desportivas serão disputadas
nos seguintes locais:
- Estoril: bilhar livre, damas clássicas, ténis
de mesa, ténis de campo e xadrez
(Centro de Congressos).
- Estádio Nacional: atletismo (pista) e tiro

- Sintra: tiro aos pratos (campo de tiro do
Casal Alentejano).
- Alpiarça: pesca de rio (barragem dos
Patudos).

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO

PROVAS RELATIVAS A 2006 (2.ª VOLTA)

Atletismo
(10 000 m)

22 Abril

Bilhar Livre

25 Fev.

Damas Clássicas

25 Fev.

Datas

O Clube EDP - Karting esteve presente em 15 e 16 de Julho nas 24
Horas Campera Karting 2006.
Durante a prova, a equipa chegou
a rodar no 3.º lugar quando teve
de ir à box para uma reparação
de emergência, que levou à descida para a 12.ª posição. Com o esforço de todos os elementos, a
equipa conseguiria ainda alcançar o 8.ª lugar entre 24 equipas.
Nesta prova estiveram presentes
equipas com grande poder competitivo e pilotos de grande nomeada, caso de Stefano Modena,
ex-pilotode fórmula 1.

- Carcavelos: futebol de cinco (complexo
desportivo da Qt.ª dos Lombos).

QUADRO DE PROVAS E RESULTADOS

Datas

Clube EDP no 8.º Campera
Karting 2006

reduzido (carreira de tiro) .

Competições Desportivas 2004/06
do Clube do Pessoal EDP
MODALIDADES

KARTING

Participantes/Resultados

Locais/
Classificações

Prova colectiva e individual (Lisboa f.c.) Apurado C. Branco e
Beato Marques
(Carregado)
Lisboa, 2 - Santarém, 2
(Sacavém desistiu na 1.ª volta)

1.º Santarém (6 pt.os),
2.º Lisboa (4 pt. os)
Apurado: Santarém

Equipas: Sacavém, 3 - Lisboa,1
Individuais: Aníbal Alves (Sacavém), 2 Francisco Neto (Lisboa),1

Apurados: Santarém
e Aníbal Alves

Futebol
de Cinco

8 Abril
6 Mai
20 Maioo

Castelo Branco, 0 - Lisboa, 8
Sacavém, 7 - Castelo Branco, 0
Lisboa, 2 - Sacavém, 3

Pesca de Rio

Outubro

Ténis de Campo

6 Maio
20 Maio
3 Junho

Ténis de Mesa

25 Fev.

Equipas: Castelo Branco, 0 - Lisboa, 5
(Sacavém desistiu na 1.ª volta)

Apurados: Lisboa e
Joaquim Simões
(Lisboa)

Tiro aos Pratos

23 Out.

Equipas : Portalegre (1.º), Lisboa (2.º),
Torres Vedras (3.), Carregado (4.º).
Individuais: Daniel Gomes (2.º); José
Gomes (3.º); Hélder Claudino (7.º) (todos
de Lisboa)

Na coluna ao lado,
as classificações no
início da 2.ª volta

Tiro Reduzido

30 Out.

Equipas: Lisboa (1.º), Castelo Branco (2.º),
Sacavém (3.º), Santarém (4.º),
Carregado (5.º) / Individuais: Eduardo
Cruz (1.º), Abílio Coelho (2.º), António
Costa (3.º) (todos deLisboa)

Na coluna ao
lado, as
classificações no
início da 2.ª volta

Xadrez

25 Fev.

António Soares (Lisboa) - Representante
do Carregado (VFC)

Apurados: Lisboae
A. Soares (Lisboa)

Apurada a equipa
de Sacavém

Vila Franca de Xira

Equipas: Carregado (1.º), Santarém (2.º), Na coluna ao lado,
Castelo Branco (3.º), Lisboa (4.º).
as classificações no
início da 2.ª volta
Individuais: 1.º - Joaquim Amador (Carregado), 2.º - Carlos Anacleto (C. Branco),
Damas
Clássicas
3.º - Carvalho Teixeira (Lisboa)
Sacavém, 1 - Lisboa, 2
Lisboa venceu a eliSantarém, 0 Lisboa, 3
minatória e apurouSacavém, 1 - Santarém, 2
-se para a final
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Estão abertas as inscrições para a
nova época. As aulas iniciaram-se,
para as turmas B e N , em 4 e 5 de Setembro, respectivamente, enquanto
as da A começarão a 2 de Outubro.
- Turma A (Prof.ª Ana Alves): 2.as e 5.as
feiras, das 12:45 às 13:30 h.
- Turma B (Prof. Paulo Reis): 3.as e 6.as
feiras, das 12:45 às 13:30 h.
- Turma N (Prof. Paulo Reis): 2.as e 4.as
feiras, das 18:00 às 18:45 h.
Necessária declaração médica no
acto de inscrição.

GINÁSTICA AERÓBICA
Estão abertas as inscrições para a
nova época. Início das aulas a 3 de
Outubro. Estas decorrerão às 3.as e 6.as
feiras, das 13:30 às 14:15 h, sob orientação do Prof. Paulo Reis. Necessária
declaração médica no acto de
inscrição.

ESCOLA DE TIRO
Normas de segurança,
manuseamento de armas, técnicas
de tiro e prática de tiro com armas
de ar comprimido (carabina e
pistola)
Estão abertas as inscrições até 4 de
Outubro (sócios e familiares com mais
de 14 anos). Início do curso a 7 de
Outubro. Este decorrerá na sede da
Delegação e na carreira de tiro do
Estádio Nacional, aos sábados, das
16:00 às 19:00 h, e terá uma duração
de 6 meses.
Monitor: José Martins (dipomado pela
Federação Portuguesa de Tiro.

cultura e convívio
EXPOSIÇÕES EM 2006

CURSOS - INSCRIÇÕES
Iniciação à Pintura

Artes Decorativas

Prof. Vaz Serra

Coordenação de Leonor Almeida

Adelino Oliveira
1a 29 de Setembro
(fotografia p/b)

Aulas às 2.as (1.º ano) e 3.as feiras
(Ateliê), com início a 2 e 3 de Outubro, respectivamente.

1.º Grupo (aulas para iniciados): 2.as
e 4.as feiras.

Alunos de pintura (1.º ano)
6 a 31 de Outubro
(desenho e pintura)
Jorge Olivença

Iniciação ao Mosaico

30.º ANIVERSÁRIO DO CLUBE EDP

Espaço Arte Defensores de Chaves

3 a 30 de Novembro (pintura)
Aníbal Afonso

Mosaicista Carlos Carvalho
Aulas às 4.as feiras, com início a 4
de Outubro (nível I, Outubro a
Fevereiro; nível II, Março a Junho).

5 a 29 de Dezembro (desenho/
pintura)

Ambos os cursos sujeitos a número
mínimo de inscrições. Inscrições
abertas desde 1 de Setembro.

Horário (dias úteis): 09:00 às 18:30 h

Horários: 18:00 às 20:00 h.

Protocolo Clube EDP/Lisboa - AutoCenter
Descontos para sócios do Clube EDP e familiares directos em artigos
de várias marcas.
Pneus (entre 15 e 40%), amortecedores (30%), travões (30%), escovas,
velas e filtros Bosch (30%), pára-brisas Guardian (20%), mecânica geral
(20%), mão-de-obra (15%).
A AutoCenter dispõe de 40 centros auto espalhados pelo país, 6 dos
quais em Lisboa (ver em www.autocenter.pt).

Protocolo Clube EDP/Lisboa - Global Car

Vitrais, pintura em gesso, marfinite,
madeira, técnica do guardanapo,
tecido, etc.
2.º Grupo: 3.as e 5.as feiras.
Falso óleo, falso esmalte, folha de
estanho, tridimensional, tecido, etc.
Início a 2 de Outubro.
Inscrições abertas desde 1 de Setembro. Para cada grupo o limite
de inscrições é de 7 pessoas.
Horários: 12:45 às 14:00 h.
As aulas de todos estes cursos têm
lugar na Av. Defensores de Chaves
4 C (Oficina de Artes).

Danças de Salão
Monitores Isabel Martins (certificada pelo IEFP) e Luís Lopes
Estão a decorrer desde 1 de Setembro aulas de aprendizagem e
aperfeiçoamento(4. a s feiras) e
aulas práticas de dança(6.as feiras).

A Global Car oferece aos associados do Clube EDP condições especiais
na aquisição dos seus produtos/serviços, nomeadamente:
- Desconto mínimo de 500 € na aquisição de automóvel (não
acumulável com campanhas em curso).
- Financiamento de acordo com tabela especial.
- Desconto de 10% nas intervenções efectuadas na oficina Car & Go.
- Desconto de 10 a 45% nos prémios de seguro comercializados na
Globalcar.
Instalações: Centro Automóvel de Sintra (Alto do Forte, tel. 219 198
000),Centro Automóvel de Azambuja (Vila Nova da Rainha), Centro
Automóvel do Montijo (Pau Queimado, 212 306 600).
www.globalcar.pt

Iniciação ao quick step , slow fox,
rumba, cha-cha-cha, valsas vienense e inglesa, tango, paso doble,
rock e samba. E ainda tango
argentino, salsa, merengue, t w i s t ,
shake, lambada, mambo, bolero e
outras.

Protocolo Clube EDP/Lisboa - Casino Estoril

Informações e inscrições:
Secretaria da Delegação de Lisboa do
Clube EDP
Tel. 210 017 173/4
Fax 210 017 170
Mail clubeedp.lisboa@oninet.pt

Épocas

Na sequência da parceria estabelecida com o Casino Estoril para a
recepção aos participantes nas Finais das Competições Culturais e
Desportivas 2004/06, foi acordado que os sócios do Clube EDP poderão
usufruir de um desconto de 20% (para um máximo de 6 pessoas por
reserva) em todos os eventos a levar a efeito pelo Casino. Este desconto
será válido até final de 2006.
Os bilhetes deverão ser adquiridos no Casino Estoril, mediante a
apresentação do cartão de sócio do Clube EDP.

Centro Neurocog
Correcções ao anúncio alusivo ao Centro Neurocog publicado na edição de
31, de Maio de 2006:
- Nome do Centro: NeuroCog (não Neurolog) - Centro de Reabilitação da Lesão
Cerebral
- Telefone: 263 580 606
- Fax: 263 580 608
- URL: www.neurocog.com.pt
- E-mail: neurocog@neurocog.com.pt
- Morada: Urbanização Quinta da Palmeira, Lote 14 R/C, 2130-270 Benavente

}

Horário:19:00 às 20:30 h.
Inscrições permanentes.
Aulas na Av. Defensores de Chaves
4 C (Ginásio).

Protocolo
Clube EDP/
Lisboa - Health
Clube Olivais
Shoping
Descontos de 30% (p.p.) e 20%
(cheques pré-datados) a sócios do
Clube EDP e parentes em 1.º grau).
Olivais Shopping Center, Rua Cidade
de Bolama, L. 23, Loja 220 - Tel.
218531524 - Fax 214302485
e-mali: ediva@mail. telepac.pt
www.ediva.pt
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