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BOLETIM MENSAL DA DELEGAÇÃO DE LISBOA DO CLUBE DO PESSOAL EDP

Eleições para a Delegação de Lisboa
em 19 de Dezembro
Relativamente às próximas eleições para o Clube EDP e Delegação de
Lisboa, o informação gostaria de manifestar a sua disponibilidade para
divulgar o respectivo processo eleitoral. Fá-lo-á desde que lhe sejam fornecidos, pelos actuais órgãos sociais ou listas de candidatos (Clube e
Delegação de Lisboa), informações sobre o mesmo, nomeadamente:
a) Calendário eleitoral (ver pág. 2).
b) Listas de candidatos, incluindo fotografias e breves currículos.
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ELEIÇÕES
- Terminou prazo para
entrega de listas de
candidatos aos corpos
directivos gerais

2
COMPETIÇÕES DESPORTIVAS
- Últimos resultados
e classificações

c) Programas eleitorais resumidos.

3

d) Resultados eleitorais.
Além disso, o boletim está disponível ainda para publicar breves
depoimentos dos candidatos a presidentes da mesa da assembleia e da
direcção locais. Informando sobre todo este processo, estamos, certamente, a ir ao encontro dos associados e dos próprios candidatos e a
cumprir uma das funções que incumbe a este boletim.

PARA MAIS TARDE
RECORDAR...
- Viagem por terras do Vouga
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Os elementos referidos em b) e c) terão de ser facultados até 6 de
Novembro.
ENTREVISTA

Delegação de Lisboa
representada nas Competições
Desportivas pelo ténis de mesa,
ténis de campo, tiro reduzido,
xadrez e bilhar

Eleições para a Delegação
de Lisboa: Fernando Castelo
não se recandidata
O Centro de Congressos do Estoril será
um dos cenários das finais das
Competições 2004/06

Concluídas as eliminatórias das Competições Deportivas, Lisboa viu-se
apurada colectivamente nas modalidades de ténis de campo, ténis de
mesa, tiro reduzido e xadrez. Individualmente, Joaquim Simões (ténis de
mesa), Eduardo Cruz (tiro reduzido), António Soares (xadrez) e José
Guerreiro (bilhar) serão os representantes da Delegação.
As finais, como temos vindo a informar, terão lugar nos dias 31 de
Novembro e 1, 2 e 3 de Dezembro próximos, na região de Lisboa, tendo
como cenário principal o Centro de Congressos do Estoril.

30.º aniversário do Clube EDP
e da Delegação de Lisboa
Na sequência das iniciativas que têm vindo a ser realizadas no âmbito
da comemoração do 30.º aniversário do Clube EDP, a Delegação de
Lisboa tem ainda previstas as seguintes a ter lugar em Novembro:
- Dia 3, 22:00 h (Av. Defensores de Chaves, 4 C): Sessão de fados.
- Dia 17, 18:00 h (Av. Defensores de Chaves, 4 C): Inauguração da
exposição de artes plásticas de artistas do Clube.

Presidente da Delegação de
Lisboa desde 1984, Fernando
Castelo não se irá recandidatar
nas próximas eleições a qualquer cargo nos órgãos sociais da
mesma.
Nesta, Fernando Castelo exercera ainda, anteriormente, os
cargos de tesoureiro (1979 a
1982) e vice-presidente (1982/
83). Irá, no entanto, recandidatar-se a um dos quatro lugares
de vice-presidente da direcção-geral do Clube, cargo que
já ocupa há vários mandatos,
em representação da região
Tejo.
Razões suficientes, pois, para
uma breve entrevista com o
presidente cessante da Delegação de Lisboa, que pode ser lida
na página 2.

- Dia 18: Passeio/almoço comemorativo (mais informações na pág. 4).
- Dia 24, 18:00 h (Av. Defensores de Chaves, 4 C): Apresentação do livro
Clube do Pessoal EDP - Delegação de Lisboa, entre a memória e o
futuro; sessão solene e entrega de medalhões de mérito.
- Dia 28, 21:00 h (Teatro Camões): Espectáculo (Grupos de Ginástica
Mista e Marias e Companhia Nacional de Bailado); convívio e refeição
volante.

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

eleições
Delegação de Lisboa: Processo eleitoral iniciado a 10 de Outubro
O Presidente da Mesa da Assembleia da Delegação de Lisboa marcou o dia 19 de Dezembro para a
eleição dos Corpos Directivos que
hão-de conduzir os destinos da Delegação de Lisboa nos anos de
2007, 2008 e 2009.
Aberto o respectivo processo eleitoral a 10 de Outubro, as listas de
candidaturas poderão ser apresentadas, até 30 de Outubro, por um
mínimo de 10% dos associados ou

pela Direcção cessante ao Presidente da Mesa da Assembleia Local. As condições de candidatura
poderão ser consultadas nos Estatutos e no Regulamento Geral Interno do Clube e encontram-se
sintetizadas na edição de Setembro deste boletim.

D. Luís, Av. José Malhoa e Av. dos
E.U.A. que funcionarão em horários
a divulgar oportunamente.

Prevê-se a existência de mesas de
votação na sede da Delegação,
Av. Defensores de Chaves, Rua
Camilo Castelo Branco, Boavista/

Os resultados eleitorais serão divulgados imediatamente após o encerramento das urnas e a contagem de votos.

Até14 de Novembro terão de ser
divulgadas e distribuídas as listas de
candidatos, seguindo-se um prazo
de cinco dias para eventuais
reclamações.

ENTREVISTA

Eleições para a Delegação de Lisboa: Fernando Castelo não se recandidata
informação
(if):Porque não
se recandidata
às próximas eleições para a Delegação?

os sócios começaram a aderir, embora ao princípio com um pouco
de cautela.
Pusemos, nessa altura, todo o cuidado para não falharmos, para o
processo não regredir.

Fernando Castelo (FC): Tudo na
vida tem um fim. Penso que, ao fim
de 30 anos de trabalho activo na
Delegação, era preciso fechar um
ciclo. Decidi, por isso, que fosse
exactamente nesta data.

if: O que gostaria ainda de ter feito
e não terá sido possível concretizar
durante a mesma?

if : Que realizações mais importantes considera terem sido levadas a cabo durante a sua presidência da Delegação?

FC: Todos os meus objectivos na
Delegação foram alcançados.
Restava-me apenas gerir toda a
actividade a contento de todos os
sócios ou sair.

FC: A imagem do Clube. Sem dúvida que, no início, foi necessário
tirar a imagem menos boa que o
Clube tinha junto dos trabalhadores da EDP.

if: Indo recandidatar-se e certamente continuar na Direcção-Geral, como irá ser o seu relacionamento com a Delegação de
Lisboa e como irá canalizar as
posições desta e das demais delegações da região Tejo naquele
órgão?

Depois foi mais fácil dinamizar e
levar a efeito novas iniciativas de
âmbito desportivo, social e cultural, às quais, diga-se de passagem,

FC: Na Direcção-Geral penso permanecer apenas mais um mandato. É para não abandonar o Clube de uma só vez, porque me cus-

Assembleia local ordinária
da Delegação de Lisboa

Eleição para os corpos
directivos gerais do Clube EDP

Foi convocada para 17 de Outubro,
na Av. Defensores de Chaves, pelas
18:00 h, a assembleia local ordinária da Delegação de Lisboa.
Ordem de trabalhos: apreciação e
votação do Relatório e Contas do
Exercício de 2005 da Direcção Local e diversos.

A circular n.º 13/2006, de 13 de Setembro,
estabelece 15 de Outubro como o prazo
para apresentação de candidaturas às
eleições para os Corpos Directivos Gerais
do Clube (2007-2009). O artigo 7.º do Regulamento Geral Interno prevê a apresentação de listas de candidatos a estas
eleições pela Direcção-Geral cessante
ou um mínimo de 10% das delegações.

Contamos poder apresentar mais
informações sobre esta reunião da
assembleia local na próxima edição.

Os Corpos Directivos Gerais são eleitos
por um colégio eleitoral constituído pelos
representantes indicados pelas delegações.
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tava muito. Foram 30 anos de dedicação permanente.
Naturalmente que continuarei a
acompanhar e a apoiar a nova Direcção da Delegação, estando
disponível para actuar em todas
as áreas para que for solicitado.
Como Vice-Presidente da Região
Tejo, defenderei e apoiarei todos
os problemas das delegações da
minha região, no âmbito da Direcção-Geral.
if: Uma mensagem para o seu sucessor e para a Delegação de
Lisboa?
FC: Gostaria que o meu sucessor
fosse um sócio com passado na
Delegação e que continuasse a
desenvolver as actividades em
curso e, se possível, criar outras
perspectivas positivas para o
futuro.
Como sócio, como é óbvio, só ficarei satisfeito se continuar a ver
uma Delegação activa, moderna,
dinâmica, a caminho do futuro.

Protocolo
Active Life - Clube EDP/
Delegação de Lisboa
Condições preferenciais do Active Life Welness Club Laranjeiras
para associados do Clube EDP
até 31 de Dezembro de 2006.
Quota de associado (mês):
Total 75 €
Parcial 65 €
(preços para sócios individuais:
85 e 67 €, respectivamente)
Laranjeiras: R. Joaquim Rocha
Cabral, 26, Qt.ª dos Barros Lisboa, tel. 21 00 77 800.

modalidades
FUTEBOL DE ONZE

Época desportiva 2006/07
na grelha de partida
Seja a nível associativo/federativo,
seja do INATEL, a época desportiva
2006/07 dá os primeiros passos nas
várias modalidades.
Espera-se e deseja-se que as equipas da Delegação de Lisboa
marquem presença condigna, desportiva e socialmente, nas competições a que vão ser chamadas. E,
estando-se no início da época, que
possam contar com mais praticantes, de modo a que, renovadas
e reforçadas, enfrentem os calendários e vicissitudes das várias provas com maior tranquilidade. E,
além disso, para que mais sócios
pratiquem desporto.
O informação divulgará o decorrer
das várias provas, sendo necessário
para isso que os directores ou
seccionistas respectivos lhe façam
chegar informações sobre as
mesmas.

KARTING

Realizado a 1 de Outubro, o sorteio
dos jogos (série A da 2.ª divisão
distrital de Lisboa do INATEL) ditou
o seguinte calendário para a equipa da Delegação de Lisboa: 2110: BES - EDP; 28-10: EDP - Carlos Trovão; 4-11: Vodafone - EDP; 18-11:
EDP - Câmara de Loures; 25-11: B.
Portugal - EDP; 9-12: EDP - EPAL.
A equipa conta, actualmente,
com 25 jogadores, sete dos quais
novos, tendo iniciado os seus
treinos a 7 de Setembro.

VOLEIBOL
A equipa da Delegação de Lisboa
vai integrar na época 2006/07 a 2.ª
série do campeonato distrital do
INATEL. Prevê-se que este se inicie
a 23 de Outubro.
Retomados a 19 de Setembro, os
treinos têm lugar na Escola Secundária Rainha D. Amélia (Alto de
St.º Amaro) às 3.as feiras, das 19:00
às 21:00 h.

CORRIDAS 270 C
30 Setembro Prova 30 Anos Clube
Pessoal EDP
A esta prova estiveram presentes
22 equipas, com cerca de 160
pilotos. Classificação das cinco primeiras equipas:
- 1.º Clube EDP Lisboa, 2.º Racing
Team, 3.º Clube EDP Setúbal, 4.º
Auto RS, 5.º Clube EDP Santarém.

17 Setembro
Classificação das cinco primeiras
equipas:
1.º Jac Team, 2.º Rosa dos Mares
2, 3.º Setúbal 1, 4.º Rosa dos Mares
1, 5.º Clube do Pessoal EDP 2.

Competições Desportivas 2004/06
do Clube do Pessoal EDP
QUADRO DE PROVAS E RESULTADOS
PROVAS RELATIVAS A 2006 (2.ª VOLTA)

MODALIDADES
Datas
Atletismo
(10 000 m)

22 Abril

Datas

Participantes/Resultados

Classificações

Prova colectiva e individual (Lisboa f.c.) Apurado C. Branco e
Beato Marques
(Carregado).

Lisboa, 2 - Santarém, 2
1.º Santarém (6 pt.os),
(Sacavém desistiu na 1.ª volta).
2.º Lisboa (4 pt. os)
Individualmente, apurado José Guerreiro Apurado: Santarém.
(Lisboa)
Equipas: Sacavém, 3 - Lisboa,1
Damas Clássicas 25 Fev.
Apurados: Sacavém
Individuais: Aníbal Alves (Sacavém), 2 e Aníbal Alves
Francisco Neto (Lisboa),1
(Sacavém).
Futebol
Castelo Branco, 0 - Lisboa, 8
8 Abril
Apurada a equipa
6 Mai
de Cinco
Sacavém, 7 - Castelo Branco, 0
de Sacavém.
20 Maioo
Lisboa, 2 - Sacavém, 3
Vila Franca de Xira
Bilhar Livre

Pesca de Rio

25 Fev.

Apurados:
Equipas: Carregado (1.º), Santarém (2.º),
Castelo Branco (3.º), Lisboa (4.º).
Carregado e
Joaquim Amador
Individuais: 1.º - Joaquim Amador
(Carregado), 2.º - José Coelho (Santarém),
(Carregado)
Damas
Clássicas
3.º - Carvalho Teixeira (Lisboa)
Sacavém, 1 - Lisboa, 2
Ténis de Campo 6 Maio
Lisboa venceu a eli20 Maio
Santarém, 0 Lisboa, 3
minatória e apurou3 Junho
Sacavém, 1 - Santarém, 2
-se para a final.
14 Out.

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 Set.

Equipas : Portalegre (1.º), Lisboa (2.º),
Carregado (3.º). Individuais: Carlos
Bagulho (1.º), de Portalegre; Daniel
Gomes (2.º); Hélder Claudino (5.º); José
Gomes (6.º) - todos de Lisboa.

Apurados: Portalegre
e Carlos Bagulho
(Portalegre).
T. Vedras desistiu na
2.ª volta.

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

Apurados: Lisboae
Eduardo Cruz
(Lisboa).

Tiro Reduzido

Xadrez

30 Set.

25 Fev.

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

Apurados: Lisboae
A. Soares (Lisboa).
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Prémio EDP Desporto/
Manutenção Física
Estão abertas as inscrições para
o Prémio EDP Desporto e Manutenção Física que decorrerão
até 15 de Novembro, inclusive.
A ficha de candidatura encontra-se disponível na Intranet
e no Clube do Pessoal EDP e,
depois de preenchida, poderá
ser enviada para: Sãvida Medicina do Trabalho ao cuidado de:
- Dr. Augusto Cândido (Rua
Barata Salgueiro, 28 - 1.º 1250-044
Lisboa, tel. 21 001 74 91/8)
- Dr. Francisco Taveira (Rua do
Bolhão, 109, 6.º 4000 Porto, tel.
22 001 3491/2).

cultura e convívio
EXPOSIÇÕES EM 2006

30.º aniversário do Clube EDP Delegação de Lisboa Passeio/
almoço comemorativo

30.º ANIVERSÁRIO DO CLUBE EDP

Espaço Arte Defensores de Chaves

Benavente (restaurante
O Fandango)
18 de Novembro de 2006
Preço por pessoa
Sócios: € 37,00; N/ sócios: € 40,00
Percurso: Av. Defensores de Chaves 4 C, Lisboa (saída às 09:00 h),
Ponte 25 de Abril, Sesimbra (pequeno-almoço), Arrábida, Setúbal
(paragem) e Benavente (almoço
e buffet da tarde no restaurante O
Fandango). Regresso a Lisboa, por
Vila Franca.
Música ao vivo e variedades.
Inscrições: Delegação de Lisboa
do Clube EDP
Tel. 210017173/4 / Fax 210017170
clubeedp.lisboa@oninet.pt
Clube Pessoal-DelegLisboa/EDP
(Lotus Notes).

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

Alunos de pintura (1.º ano)

Jorge Olivença

6 a 31 de Outubro
(desenho e pintura)
Na foto: abertura da exposição no
dia 6 de Outubro.

3 a 30 de Novembro (pintura)
Aníbal Afonso
5 a 29 de Dezembro (desenho/
pintura)

Música & Humor
Integrada no 30.º aniversário do Clube e da Delegação de Lisboa, teve
lugar a 13 Outubro, na Av. Defensores de Chaves, 4 C, uma sessão de
música e humor abrilhantada por Rui Pimpão e João Canto e Castro,
conhecidos sobretudo pelas suas imitações no programa da RTP Contra
Informação.
PARA MAIS TARDE RECORDAR...

Viagem por terras do Vouga

1

(Estes valores incluem desconto
de 15%, deslocação do fisioterapeuta e supervisão e monitorização, pela Fisiosaúde, dos serviços
e deveres e obrigações mútuos).
Fisiosaúde: Rua Júlio César, Lt. 3,
Piso 2, Letra D - Talaíde
2785-733 S. Domingos de Rana
Tel./Fax 214 211 545
fisiosaude@fisiosaude.com
www.fisiosaude.com

Imagens do passeio ao Vale do
Vouga organizado pela Delegação de Lisboa do Clube EDP nos
dias 7 e 8 de Outubro.

Protocolo Conforto Molaflex Clube EDP/Delegação de Lisboa

1 - Hora da partida no já idoso
comboio Vouguinha, em Aveiro.
3

3 - No interior do Vouguinha e a
invencível tentação da doçaria de
Aveiro.
4 - O despertar matinal da lagoa
da Pateira vista da estalagem da
Pateira de Fermentelos.

Serviços facultados aos sócios do
Clube EDP:
- Aconselhamento telefónico de
fisioterapia gratuito.
- Avaliação no domícilio: 25,50 €.
- Tratamento no domícilio: 34 €.

2

2 - Locomotiva do original e ainda
mais idoso Vouguinha, no Museu
Ferroviário da CP, em Macinhata
do Vouga.

Protocolo Fisiosaúde - Clube EDP/
Delegação de Lisboa

4

Preços de revenda aos sócios do
Clube EDP em artigos da gama
Molaflex (colchões, sommier’s ,
almofadas, etc.) e 15% na confecção de cortinados.
Entregas em Lisboa, arredores e
margem Sul sem despesas de
transporte e no restante país, sujeito a portes.
Rua Manuel Parada, 9 A - Pragal,
Almada
Tel. 21 273 1685 / 21 273 0160
Fax 21 273 0160
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