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Motards

Um passeio a repetir
Apesar das condições climatéricas não terem sido as mais
favoráveis, o passeio motard pela zona de Sintra e orla marítima
de Cascais foi um êxito. Boa disposição, confraternização
entre colegas e muita animação deram o mote a uma iniciativa
que queremos, a curto prazo, voltar a levar a cabo.

Fátima Sousa

O animado grupo de motards
à porta do restaurante Muxaxo

Realizou-se no domingo, 30 Setembro o Primeiro Passeio de Motards da Delegação de
Lisboa do Clube EDP, cujo palco foi a bela vila
de Sintra e toda a orla marítima até Cascais.
Embora o tempo não tivesse ajudado, já que
a chuva marcou também presença, contámos
com 14 participações, que se pautaram sempre pela boa disposição e grande espírito de
confraternização. Na verdade, tudo correu tão
bem que ficou desde logo estabelecido que
esta iniciativa é para repetir o mais depressa
possível.
A partida foi às dez da manhã, da Av. Estados
Unidos da América, numa comitiva integrada
por cinco elementos. Já em Sintra, na zona do
Ramalhão, outros colegas juntaram-se a nós e
fomos todos saborear os típicos travesseiros
da famosa pastelaria Piriquita. Já de barriga
cheia, tivemos ainda oportunidade de assistir a um desfile de Donas Elviras, numa prova
organizada por uma conhecida marca de automóveis. De salientar que a viatura do nosso
colega Adérito, embora não sendo da marca
em questão, fez muito sucesso entre os presentes.
Depois de algumas alterações ao percurso inicialmente estabelecido, fruto do mau tempo
que se fazia sentir, acabámos por chegar ao
Guincho à hora prevista, onde nos aguardava
um belo e delicioso almoço no restaurante Muxaxo. Conversa puxa conversa e com uma bela
paisagem como pano de fundo, a verdade é
que as horas foram passando sem nos darmos
conta, num ambiente de agradável convívio.
Dado o êxito da iniciativa, estamos já a pensar em organizar um novo passeio, mas desta
vez em Moto 4. Por isso, esteja atento!

Em destaque

Assembleia Local Ordinária
Realizámos, no passado dia 3 de Outubro, a assembleia local para aprovação
do Relatório de Contas e de Actividades referentes ao ano de 2006. Para
um acto que se reveste de muita dignidade e que permite ser a expressão
da vontade dos sócios, revelando-se
as críticas ou louvores à direcção pelo
rumo que se está a tomar no comando
da delegação, não tivemos a participação do número de associados que gostaríamos de ter tido. Neste sentido, foi

lançado um repto à direcção pela mesa
da assembleia local: tentar promover
a participação de sócios neste género
de eventos, criando oportunidades para
ver e rever amigos e, em simultâneo,

poder-se discutir o futuro e as opções
sobre o mesmo. Queremos a sua ajuda
para superar este desafio, por isso é de
extrema importância a sua participação.
Faça ouvir a sua voz!

ç Venha ao nosso bar

Ténis

Chá, café ou laranjada?

O espaço é agradável e quem o recebe prima pela simpatia. A Carla, a São
e a Graça são as colegas que terão o
maior prazer em o atender com um amável sorriso, satisfazendo o seu paladar
com um bolo, uma sandes ou qualquer
outra iguaria. Faça uma pausa para um
café, venha ver a exposição que está patente no momento, alugar um vídeo ou
simplesmente trocar dois dedos de conversa. Estamos à sua espera!

Inquérito

Viagem aos Fiordes
Fizemos um pequeno inquérito aos colegas
que participaram nesta viagem, com o objectivo de validar a qualidade dos serviços
que prestamos, saber quais os aspectos
que podemos melhorar, qual o nível de
serviço da agência escolhida e os meios
que colocou à disposição, nomeadamente guias, apoio nos hotéis, documentação,
transportes, etc. Afinal, trabalhamos para a
sua satisfação!
A participação dos sócios foi óptima, embora de expressão reduzida (somente cerca de 30% responderam), evidenciando
que podemos sempre melhorar, apesar
de globalmente acharem que a viagem foi

espectacular. Cerca de 70% dos que responderam, mesmo com algumas críticas,
recomendavam esta viagem a amigos.
Foram apontados como aspectos a melhorar
a dimensão do grupo que participa neste género de passeios, dado os problemas logísticos que um elevado número de pessoas pode causar ao chegar em simultâneo a
um hotel ou restaurante. Foi também focada a qualidade e o grau de conhecimentos
dos guias, já que a cultura e o conhecimento de outros povos, aliados ao lazer, são
os principais motivos que incentivam estas
viagens mais longas.
Procurámos ainda sondar a opinião dos só-

cios sobre quais os destinos que gostariam
que fossem promovidos no próximo ano.
Muitos foram os que referiram o México,
Irlanda e Escócia, pelo que serão, certamente, opções a ter em conta.

MODALIDADES

ç Fim de ano
O primeiro classificado, J. Peixoto.
J. Correia conquistou o segundo lugar

Open Interligações 2007
Chegou ao fim a fase de qualificação do
Open Interligações 2007, que a REN patrocinou e a nossa delegação organizou.
Ao fim de praticamente três meses e do
envolvimento de dezenas de tenistas, foram apurados os dezasseis finalistas, que
disputaram o Quadro Final, em 29 e 30 de
Setembro, no Centro de Ténis das Olaias,
em Lisboa. Aqui fica a lista dos dezasseis
atletas que chegaram à final:
• João Correia e Hugo Pereira – Porto
• Telmo Santiago – Leiria
• António Alves – Santarém
• José Ginja – Loures
• José Carlos Baptista
e Ramiro Pereira – Sacavém
• Manuel Coelho da Silva,
João Martins Silva, Germano Machado
e Joaquim Simões – Lisboa
• José Ribeiro – Barreiro
• João Peixoto, Mário Ramos
e Rogério Lima – Sines
• Jaime Prazeres – Tunes
A estes “bravos resistentes” a organização
deste Open pretende dar os parabéns, pois
a sua tarefa não foi fácil. Aos restantes contendores a organização não quer deixar de
lhes agradecer a participação, pois a sua
presença foi deveras valiosa!
Em jeito de rescaldo, diga-se que João Peixoto dominou uma vez mais, tendo na final
uma forte oposição de João Correia a levar
o encontro para o tie break. Estiveram presentes no torneio o Engenheiro Artur Lourenço, em representação da REN, e o Dr.

Filipe Samarra, Presidente da Direcção da
nossa Delegação, que usaram da palavra
nos discursos finais, enaltecendo e agradecendo o esforço de todos os intervenientes,
principalmente dos jogadores, pois sem
eles não seria possível a realização do torneio. Foi também deixada uma palavra de
agradecimento à empresa Tejo Energia, que
continua a dar o seu contributo na forma de
patrocínio de um troféu, lamentando-se, por
outro lado, que este ano a empresa EDP
não tenha dado o seu apoio ao evento.
A classificação final ficou assim ordenada:
1º. João Peixoto (O&M – Sines)
2º. João Correia (EDP Valor – Porto)
3º. Joaquim Simões (EDP Valor – Lisboa)
4º. Coelho da Silva (REN – Lisboa)
5º. A
 ntónio Alves
(EDP Distribuição – Santarém)
6º. José Ribeiro (EDP Produção – Barreiro)
7º. José Ginja (EDP Distribuição – Loures)
8º. Rogério Lima (EDP Produção – Sines)
9º. Mário Ramos (EDP Produção – Sines)
10º. G
 ermano Machado
(EDP Produção - Lisboa)
11º. Luís Vicente (EDP Distribuição – Lisboa)
12º. T elmo Santiago
(EDP Distribuição – Leiria)
13º. José Baptista (REN – Sacavém)
14º. Jaime Prazeres (EDP Produção – Tunes)
Carlos Verdelho (EDP Produção - Sines) não
compareceu e Ramiro Pereira (REN - Sacavém) foi desclassificado.
Há ainda a destacar a atribuição do troféu
Fair Play a Coelho da Silva, eleito em votação por todos os jogadores presentes.

Já tem planos
para o reveillon?

Animação, folia, boa disposição… Queremos que entre com o pé direito em 2008,
por isso estamos já a pensar em várias
opções para que o faça “em grande”.
Animação, canções, artistas e muita música são as características das nossas festas, pelo que este ano não iremos fugir
à regra. Esteja atento, em breve teremos
notícias para si!

Junte-se a nós!

Com vista a dotar a nossa delegação de representantes, em várias modalidades, para as competições culturais e desportivas do Clube de
Pessoal da EDP, a nível nacional, iniciámos torneios de damas, bilhar e tiro aos pratos. O nível de participações ficou muito aquém das nossas
expectativas, pelo que tivemos mesmo de anular a nossa inscrição na actividade de tiro aos pratos (por equipas). Assim, apelamos aos sócios
que participem com mais regularidade, já que praticar uma actividade não só ajuda a eliminar o stress do dia-a-dia, como faz bem à saúde.

ç Ténis de mesa
Três torneios de sucesso

ç
O nosso torneio
Snooker

já começou

Pois é, uma vez mais estamos a disputar
um torneio desta modalidade, que tanto
capta a atenção dos nossos associados.
Venha a assistir a algumas partidas ou
mantenha-se informado das classificações através do boletim ou do nosso site.
A competição promete ser renhida!

A equipa EDP:
Costa Faro, Joaquim Simões,
Luís Silva e Eduardo Silva

• Torneio Clube de Pessoal EDP
na Delegação de Lisboa
Realizou-se nas instalações da nossa sede,
no passado dia 29 de Setembro, um torneio
do tipo Marcel Corbillon, integrado nas comemorações do 31º aniversário do Clube. Uma
vez mais, proporcionámos a todos os atletas
uma bela jornada desportiva e de salutar convívio. Neste torneio participaram 12 equipas,
tendo a nossa delegação sido representada
por duas: a equipa A, constituída pelos atletas
Costa Faro, Eduardo Silva e Luís Silva e a equipa B, constituída por Adélio Bastos, Guilherme
Pereira, José Antunes e Eduardo Ribeiro. Em
termos de classificações, obtivemos o primeiro
lugar com a equipa A e o sétimo com a B. Por
isso, estamos de parabéns!

Eduardo Silva (EDP) e António Zarco
(Estrela de Vendas Novas)

• Torneio Estrela de Vendas Novas
A 22 de Setembro participámos, em Vendas
Novas, num torneio que envolvia 16 equipas,
a maior parte das quais federadas. Apesar
do elevado nível técnico da prova, a nossa

delegação obteve o 10º lugar, tendo sido
representada pelos atletas Joaquim Simões,
Costa Faro, Luís Silva e Eduardo Silva. O triunfo do torneio pertenceu ao Luso Serpense.

• Torneio de São Pedro da Cadeira
O Futebol Clube da Cadeira realizou, no dia 15
de Setembro, um torneio tipo Marcel Corbillon,
em que estiveram presentes 12 equipas. A
equipa da delegação de Lisboa do Clube de

Pessoal EDP esteve representada pelos atletas Joaquim Simões, Costa Faro e António Silva
e arrecadou o 6º lugar. O Boavista – Olheiros
foi o grande vencedor da prova.

MODALIDADES
Futebol

ç

Campeonato do INATEL

O sorteio relativo à primeira categoria do campeonato do INATEL teve lugar no passado dia 30 de Setembro.
Reunindo um total de 24 equipas, as
mesmas foram distribuídas por três
séries (A, B e C), tendo a nossa integrado a série B, juntamente com as
que se seguem:
1. Póvoa Santo Adrião
2. União de Camarate
3. Carnaxide Velho
4. Boa Esperança
5. Alcântara/Refinarias
6. Clube EDP
7. S. Jorge de Arroios
8. I.N./Casa da Moeda
O esquema de jogos é muito semelhante ao do ano anterior: desafios de 70
minutos. Todos contra todos a duas voltas. Os três primeiros classificados e o
quarto melhor passam para a pole dos
campeões. As restantes cinco equipas
de cada série subdividem-se em duas
novas séries para disputar a permanência. Só adquirem a permanência os três
primeiros destas novas séries, baixando
os restantes para a segunda categoria.
A ordem dos jogos também já foi definida, ficando agendada da seguinte
forma:
1ª jornada – Carnaxide – EDP
2ª jornada – EDP – Alcântara/Refinarias
3ª jornada – S. Jorge Arroios – EDP
4ª jornada – EDP – União Camarate
5ª jornada – Boa Esperança – EDP
6ª Jornada – Casa da Moeda - EDP
7ª Jornada – EDP – Póvoa Santo Adrião
Encaramos estes jogos com muito respeito e dignidade e temos noção de
que se trabalharmos com empenho,
rigor e vontade, poderemos fazer algo
de surpreendente. Estamos certos de
que com estes ingredientes, muita dedicação, uma atitude ganhadora e espírito competitivo, vincado pelo respeito
pelos valores humanos que o INATEL
tem vindo a observar, conseguiremos o
objectivo a que nos propusemos esta
época: a manutenção na primeira divisão do Campeonato. Esteja atento ao
calendário de jogos e venha apoiar a
nossa equipa!

Ficha técnica

ç Parabéns a você… ç Concurso de Fotografia 2007
Venha conhecer os vencedores

Os trabalhos apresentados primavam, na sua
grande maioria, pela qualidade, pelo que a tarefa
de selecção dos melhores não foi nada fácil. Com
a ajuda de um júri competente, elegemos os grandes vencedores e, ainda durante o mês de Novembro, iremos fazer, no Espaço Arte, uma mostra com
as melhores fotos a concurso. A data da Sessão
Solene para entrega dos prémios será oportunamente divulgada.

Clube faz 31 anos

No próximo dia 25 de Novembro vamos ter o almoço comemorativo do
31º aniversário do Clube, desta vez
nas Caldas da Rainha. Se quer participar, não hesite e contacte-nos. Venha comemorar connosco mais este
aniversário.

ç Cultura

Muitas ideias e projectos
• Experimentação
sobre mosaico
No passado dia 26 de Setembro, a área cultural da delegação de Lisboa promoveu
uma sessão de experimentação sobre mosaico, que não
só decorreu de forma muito
agradável, como motivou
grande satisfação entre todos os que a presenciaram.
Por tudo isto, será, sem dúvida, uma iniciativa a repetir.
• Exposição de Aníbal Afonso
Foi inaugurada a 8 de Outubro a mostra de trabalhos deste nosso querido
artista e membro da direcção, que conta já com uma série de exposições no
seu curriculum. Trata-se de uma expo-

@

sição de várias obras dispersas, onde
se alia a arte a um trabalho apurado
sobre as telas e um sem número de
diferentes materiais. O resultado, esse
é único!

Site

Melhorámos o nosso site, para que possa ter uma informação permanente e actualizada sobre a delegação e as suas actividades. Visite-nos e, já agora, diga-nos o que
achou, o que gostou ou apreciaria ver melhorado. A sua opinião é muito importante
para nós! www.clubeedp-del-lisboa.com.pt
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