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Assembleias Gerais do
Clube – urbanidade e
novo ciclo dirigente

Delegação de Lisboa em
processo eleitoral

Dia 23 de outubro realizou-se a Assembleia Geral do Clube EDP, destacando-se a apreciação do Relatório e Contas
de 2014 e a eleição dos titulares dos Órgãos Associativos para um novo triénio.
Em reunião extraordinária, a Assembleia também deliberou, por unanimidade e aclamação, distinguir o Eng.º
Eugénio André da Purificação Carvalho,
como Sócio Honorário, e Manuel Barroso Pereira, como Sócio de Mérito,
propostos respetivamente pela Direção
Nacional e pela Delegação do Porto.
À semelhança de anos anteriores, as
Assembleias tiveram lugar no Hotel
D. Luís, em Coimbra.
Os trabalhos decorreram com toda a
correção, havendo espaço para debate de ideias em ambiente de retidão
e cordialidade, em Assembleias bem
concorridas, evidência da sua importância: cerca de 100 participantes e 70
das 76 Delegações do País.
Apresentaram-se 2 listas a sufrágio, o
que sucedeu pela primeira vez em mais
de 30 anos: Lista “A”, liderada pelo Dr.
Laurindo Pinto, Presidente da Direção
Nacional, e formada na sua maioria
por elementos dos Órgãos Associativos atualmente em exercício; Lista “B”,
liderada pelo Eng.º José Martins das
Neves, para a Direção Nacional, Eng.
Fernando Rocha, para Presidente da

Mesa da Assembleia, e Dr. José Paiva,
para Presidente do Conselho Fiscal.
Diversos episódios da campanha eleitoral faziam antever uma sessão disputada e eventualmente complexa,
mas a reunião foi disciplinada e muito
correta, num exercício ilustrativo da
urbanidade que deve nortear os trabalhos da Assembleia, a vida no Clube e
as relações entre todos os Sócios.
O resultado – Lista “B”, 97 votos; Lista “A”, 43 votos – evidencia uma forte
vontade de algumas mudanças.
Com a dignidade a que nos habituou
e que o ato eleitoral, os Sócios e as
Delegações representadas merecem,
o Dr. Laurindo Pinto cumprimentou
e saudou os novos titulares eleitos –
que, por sua vez, afirmaram que serão
dirigentes do Clube, incluindo todas
as Delegações.
A Delegação de Lisboa felicita os titulares eleitos e deseja que o novo ciclo
seja corolário do seu lema, inovando
e trazendo o Clube e a EDP para um
patamar mais elevado.
Também estão de parabéns todas as
Delegações e respetivos representantes, pelo exemplo de democracia associativa e dignificação do espírito cívico
no ato eleitoral, nos demais trabalhos
da Assembleia e no convívio final, elevando o nome do Clube e o da EDP.

Concluído mais um triénio, a Delegação de Lisboa cumpre novo processo
eleitoral para os Órgãos Associativos,
de modo a garantir a continuidade do
seu funcionamento e desenvolvimento.
Assim, para conhecimento dos Sócios
e para que todos possam cumprir o dever cívico de votar e exercer o direito
de se candidatar ou organizar candidaturas, divulgamos as várias etapas do
processo eleitoral:
Dia 5 de novembro – Abertura do processo eleitoral;
Dia 25 de novembro – Final do prazo
para entrega das Listas concorrentes
às eleições;
Dia 15 de dezembro – Ato Eleitoral e
respetiva Assembleia Local.
Acompanhe este processo e esteja presente nos diferentes atos, da maior importância para a Delegação de Lisboa
do Clube do Pessoal da EDP.
Participe! Partilhe ideias com os seus
Colegas. Apresente uma lista e seja
uma alternativa!
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Almoço
de Aniversário

Noite de Fado

Rui Drumond,
vencedor do The Voice
vai animar a nossa tarde

6 dezembro

ANIVERSÁRIO DO CLUBE EDP

Snooker, Fados e Almoço
para comemorar 39 anos
Conforme noticiado no Boletim anterior, o nosso calendário de atividades inclui iniciativas e eventos em
várias modalidades (por exemplo, um
torneio de snooker, já a decorrer) e o
já tradicional Almoço Convívio de
Aniversário no dia 6 de dezembro. O
evento inclui visitas à Fortaleza de Peniche e ao Museu Municipal, almoço e
convívio no restaurante da Quinta Valoásis em A-dos-Cunhados, bar aberto e música ao vivo. A animar a nossa
tarde, vamos ter Rui Drumond, vencedor do programa The Voice Portugal.
Informe-se, inscreva-se e compareça,
será uma celebração divertida e um dia
para recordar.
Damos também nota breve e algumas
imagens espetaculares da Grande Noite de Fados, realizada a 6 de novembro
e que noticiaremos mais desenvolvidamente na próxima edição do nosso
Boletim "Informação".

INSTALAÇÕES

Continuamos na
Defensores de Chaves
Após negociações desenvolvidas pela
EDP, o espaço onde se encontra a
Delegação de Lisboa vai continuar a
ser o nosso ponto de encontro com
os Sócios. Assim, os nossos convívios
e atividades prosseguirão nestas instalações, otimizadas para a programação de novos eventos e mais iniciativas
para os nossos associados de todas as
idades e modalidades, lúdicas, desportivas e culturais.
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SÓCIOS

Uma carta simpática
Recebemos manifestações diversas sobre o "Informação" nº63 e selecionamos uma carta, por sinal simpática e
de crítica construtiva, para partilhar
e incentivar os Sócios a exprimirem
a sua opinião ou outros contributos,
nomeadamente acontecimentos
atuais ou históricos com relevância para conhecimento, reflexão
e divulgação de atividades e temas associativos, da Delegação,
do Clube ou da EDP em geral.
A correspondência, postal ou
eletrónica, deverá ser remetida
para os respetivos endereços
da Delegação, reservando-se
naturalmente a sua eventual
publicação, total ou parcial,
ao interesse e espaço editorial
nos diferentes suportes de comunicação. Escreva-nos, dê
ideias, envie fotos. Obrigado.

Rute Soares, estreante na Noite de Fado
Pedro Galveias subiu ao palco duas vezes
Ao intervalo, castanhas e água-pé

Autoria das fotos: 1, 3 João Vicente; 2 Jaime Anacleto

