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Competições Culturais 
2016/18. Envio de trabalhos 
até 31 de Agosto
2018 é ano de Finais das Competições do 
Clube EDP. Cada concorrente pode enviar 
até 3 trabalhos por área: Artes – escultu-
ra, pintura e desenho; Fotografia – pre-
to&branco e cor; Literatura: conto, poesia 
e quadras. Há 3 prémios em cada especia-
lidade e também é premiado o melhor par-
ticipante. Regulamento e inscrições dispo-
níveis na página do Clube EDP na internet.

TÉNIS

Circuito Clube EDP  
Faz um match point na tua 
rotina
A Delegação de Lisboa reavivou a modalida-
de! Sob o mote “Faz um match point na tua 
rotina", organizámos o Circuito Clube EDP, 
a decorrer no Centro de Ténis, Quinta Sr. 
da Serra, Praça 5 de Outubro, em Belas. As 
datas do torneio serão definidas de acordo 
com o número de participantes. 

Contamos contigo. Inscreve-te!

DESTAQUE

Mais atividades, mais Sócios, mais dinâmica

Abrimos mais duas “Secções” desportivas, Triatlo e Padel, suscetíveis de integrar 
os Colegas apreciadores destas interessantes modalidades. Vamos começar ou-
tras, em torno de talentos e vontades em boa hora a despertar para o Clube do 
Pessoal EDP. No mesmo sentido, estamos a reavivar o Ténis e as Caminhadas. 
Também no Atletismo vemos muitos Colegas e familiares a treinar ou a competir 
individualmente. Muitos desconheciam o Clube do Pessoal e as nossas múltiplas 
atividades. Temos um ginásio bem equipado e enquadramento de professores e 
técnicos profissionais, de postura, manutenção ou exercício de apoio a outras 
modalidades ou à boa condição física e psíquica. Em diversas disciplinas culturais 
e artísticas, temos novos cursos de formação inicial ou de aperfeiçoamento. Lan-
çámos um programa de troca de livros. Estamos também a passar a palavra e que-
remos informar todos os Novos Colegas. Queremos captar valores e experiências, 
com orgulho no Clube do Pessoal, nas nossas Empresas e nas melhores energias. 
Juntos somos muito fortes, realizamos bem mais e fazemos melhor!

EDITORIAL  
Filipe Samarra

2017 foi mais um ano laborioso, prevê-se 
o mesmo para 2018 e seguintes! 

A atividade associativa deve-se a muita “caroli-
ce”. É o caso do Clube do Pessoal EDP, em par-
ticular da nossa Delegação de Lisboa. Como é 
da natureza de um Clube do Pessoal, temos o 
apoio fundamental das nossas Empresas – a 
EDP e a REN; e também nos orgulhamos do 
admirável corpo de Associados e dirigentes 
com vasta experiência e provas de altruísmo, 
sonhando, planeando e concretizando em 
prol do coletivo. Assim prosseguimos inten-
samente as nossas atividades, oportunidades 
e desafios, mas cada vez mais conscientes da 
necessidade de rejuvenescer a massa associa-
tiva e alinhar com as alterações demográficas 
do lado empresarial. Temos de trazer mais Co-
legas, sobretudo os mais jovens, e assegurar 
maior diversidade e equilíbrio de género.
A importância do crescimento equilibrado im-
plica persistência, atitude não exclusiva dos 
dirigentes, tem de ser tarefa permanente de 
todos os Associados e Colegas: passar a pala-
vra em cada departamento; retomar o antigo 
hábito de convidar e associar todos os novos 
Colegas, logo de início; dar a conhecer o Clube 
do Pessoal a todos; informar das modalidades 
desportivas, com e sem competição, disciplinas 
culturais, instalações (ginásio, equipamentos 
desportivos e de manutenção física, ateliers, 
bares, espaço de exposições) ou património (bi-
blioteca, audioteca, videoteca, troféus, obras de 
arte) e serviços, eventos, programas, turismo e 
viagens, protocolos de facilidades e descontos, 
etc; incentivar a fruição e partilha em espírito 
de equipa, em reforço da cultura de Empresa, 
da responsabilidade social e da conciliação en-
tre a vida profissional, pessoal e familiar. 

Caros Colegas e familiares: participem, as-
sistam, apoiem e aplaudam nos jogos, provas 
e treinos; inscrevam-se na formação artística 
e na dinamização cultural, na prática e difu-
são de valores humanistas, confraternização, 
entreajuda e solidariedade. Somos capazes de 
semear para colher, pois temos as melhores 
energias e contribuímos para o trabalho, re-
sultados e prestígio de uma grande Empresa e 
de um grande Clube. É hora de olhar o futuro!

Fotografia | Ana Patrícia Almeida (https://flic.kr/p/dt7JCn) Fotografia | Kelli Tungay (Unsplash)
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Olá António. Peço-lhe uma apresentação breve 
sobre si — Empresa, Clube, secção…
Comecei em 1978 e passei à pré-reforma em 
2012, já na REN. Estou no Clube do Pessoal há 
mais de 30 anos. Atualmente sou 1º Secretário 
da Direção da Delegação de Lisboa e a ligação 
Clube-Empresa mantém-se.

E o Clube?
Depois de 7 anos na Empresa, um Colega convi-
dou-me para as secções de basquetebol e andebol. 
Terminara um projeto de Futebol Infantil na DGD 
e estava ligado à Associação de Futebol de Lisboa.

E a secção Turismo e Viagens?
Foi mais tarde. Coordeno a secção há 10 anos, 
mas já antes ajudava. Trabalhei numa agência, 
aos 18 anos. Tenho a colaboração dos Colegas 
Fátima Menas e Joaquim Simões. 

No site da Delegação refere “as iniciativas an-
cestrais – almoço de aniversário e almoço con-
vívio, que evoluíram para as viagens” …
Havia um almoço mensal, depois fizemos pro-
tocolos com agências, realizámos viagens, férias 
e passeios, de autocarro, a Cádis, Torremolinos, 
Benidorm, Lloret del Mar, conseguimos preços 
baixos e demos possibilidades de pagamento 
faseado. Eram viagens cansativas com muitas 
horas de estrada, normalmente à noite.

E a adesão dos Sócios, foi boa?
Espetacular. Eram 4, 5 autocarros para Benidorm… 
isto há uns 25 anos. Depois surgiram outros desti-
nos, cresceu a oferta, o avião tornou-se mais aces-
sível e formaram-se grupos de Sócios com ideias, 
iniciativas e interesse noutros destinos. 

Os destinos e programas são sugeridos pelos 
Sócios? 
Preparamos sempre uma ou duas viagens mais 
ambiciosas, mas trocamos ideias com os Sócios 
ou um pequeno grupo mais assíduo. 

E quem participa nestas iniciativas? 
Colegas no ativo, pré-reformados e reformados, 
estes dois últimos grupos em maioria. Os fami-
liares diretos têm acesso estatutário, amigos de-
vem tornar-se Sócios auxiliares. 

Viajar desta forma é diferente de viajar com a 
família ou amigos?
As viagens do Clube são bem organizadas e os 
Sócios não se preocupam com nada, onde ficar, 

o que visitar, etc., e assim usufruem em pleno.

Portugal ou estrangeiro? O que tem mais 
procura?
Neste momento, a tendência é o estrangeiro, 
há mais curiosidade. Todos os anos oferecemos 
alguns destinos no País, mas é mais fácil reunir 
um grupo para Espanha do que para uns dias em 
Portugal. 

O que procuram os Sócios nas viagens, o que 
mais valorizam? 
Pontos fortes são o conhecimento, o convívio, a 
cultura. Exemplos simples: almoço em Tomar, 
na Rota dos Templários ou Alter do Chão, Vila 
Viçosa e Estremoz, visitas ao antigo Paço Ducal, 
Museu, Coudelarias, normalmente com boa 
adesão. Para os mais novos poderá interessar 
trekking, escalada, montanhismo, mas não são 
temas de Turismo/Viagens. O turismo-aventu-
ra é uma ideia arrojada e exige conhecimento 
especializado, apoiaremos o interesse de novos 
Colegas, através das secções desportivas.

Os guias viajam com o grupo ou são locais?
Alguns são locais, mas há sempre um da nossa 
agência, consoante o destino, grupo e visitas. 
Gostamos de escolher as nossas rotas, modelar as 
propostas, por isso procuramos parcerias criati-
vas, capazes de colaborar connosco na conceção 
de viagens únicas, pensadas para os nossos Sócios. 

A viagem tem um carácter efémero. O que é 
que fica para além das fotos?
Para o Clube do Pessoal, a satisfação de conseguir 
realizar um sonho dos Sócios. Ainda recentemente, 

alguns Sócios comentaram que, se não fosse pelo 
Clube, nunca fariam a viagem à Patagónia. O mes-
mo nas viagens à China, ao México Arqueológico 
e ao Japão, este ano... Os Sócios ganham em co-
nhecimento, amizade, convívio, memórias, como 
se viu na exposição, pelos 40 anos do Clube do 
Pessoal, de fotografias das nossas viagens.

O histórico é impressionante: Inglaterra e 
Escócia, Marrocos, Picos da Europa, Benelux, 
Patagónia, Cruzeiro Mediterrâneo, México, 
Polónia e Alemanha, Açores, Turquia, Praga, 
Viena, Budapeste, China, Egito… Quer desta-
car alguma?
A primeira viagem que organizei foi marcante, 
aos Fiordes da Noruega, com 76 pessoas. Das 
mais recentes, a China foi especial, um roteiro 
novo e elaborado por nós, incluindo Macau e 
Hong-Kong. 

E os Sócios reconhecem esse trabalho?
Sim. No caso da China levámos 80 pessoas, em 
2 grupos, que se encontraram em alguns pontos 
do roteiro, aproveitando para trocar opiniões e 
experiências.

Este ano está planeada viagem ao Japão, anun-
ciada aos Sócios com grande antecedência. Há 
muitos participantes? 
As grandes viagens são organizadas de 2 em 2 
anos e anunciadas com maior antecedência, 
pelos custos mais elevados, para fasear o paga-
mento. O Japão estava em agenda, mas houve um 
empurrão do grupo da Patagónia. Temos regular-
mente destinos mais acessíveis, na Europa. Um 
desafio pessoal é a viagem aos Estados Unidos 

Na conceção e planeamento de 
programas de viagens para os 
Sócios ou na parte organizativa 
e administrativa dos órgãos 
dirigentes do Clube EDP Lisboa, 
eis um exemplo de dedicação 
à causa associativa e ligação 
à Empresa, em realização e 
conciliação profissional e pessoal.

António Rodrigues na sede do Clube EDP Lisboa

Fotografia | João Vicente www.pisco.pt

E ENTREVISTA
António Rodrigues

 Há um destino que quero 
fazer e é um desafio pessoal: Estados 
Unidos e Canadá. Há uns 10 anos 
que o quero incluir no calendário 
das viagens da Delegação, mas têm 
sido feitas outras opções, pode ser 
que seja daqui a 2 anos.



e Canadá, idealizada há uns 10 anos, mas tem 
havido outras opções, talvez seja daqui a 2 anos. 

E o que vamos ver no Japão?
Grandes cidades, com as maiores deslocações 
em comboio bala, exceto uma ou outra em avião. 
A organização e cultura da sociedade japonesa, 
o Japão religioso, antigo, a natureza, farão parte 
do roteiro. Incluímos Hiroshima e Nagasaki por 
motivos históricos. 

E outras propostas para este ano, pode revelar?
Na viagem a Itália, de 8-10 dias, rumamos a sul, 
menos explorado pelas agências: começamos 
em Roma, seguimos para Nápoles, Vesúvio, cos-
ta sul, talvez Sicília, ver o Etna, vulcão em ativi-
dade. Todos os anos sugerimos um destino de 
praia, onde conseguimos cativar os mais novos 
e famílias. Este ano, uma semana de lazer, águas 
quentes e passeios nas Canárias. 

E outras viagens?
Um clássico, muito popular, é o Norte de Portu-
gal e Galiza, pelo passeio, beleza, gastronomia, 
Santiago de Compostela, passeios na ria e boas 
mariscadas. Este ano regressaremos por Chaves 
e Vila Real. Apontamos aos feriados de Junho, os 
Sócios no ativo poderão ter mais disponibilidade. 

Ideias para o futuro? Novos destinos, novas 
formas de viajar?
A viagem aos EUA, talvez para 2020 – costa Este 
dos EUA e visita às cataratas Niágara, a parte 
francófona do Canadá… A costa Oeste dos EUA 
poderá ser outra grande viagem, para outra al-
tura, quem sabe…

E para cativar Sócios que ainda não participam 
nestas iniciativas?
Oferecemos vantagens aos Sócios e propostas 

diferentes do mercado. Queremos captar novos 
Sócios para estas iniciativas, superar as expecta-
tivas dos Colegas mais novos, recém-chegados 
à Empresa. 

Sobre a secção, o que é que falta saber?
O Clube do Pessoal dá apoio a Viagens Indivi-
duais, de iniciativa própria de Sócios ou grupos 
de Sócios, fora da agenda da secção. Oferecemos a 
nossa experiência e contactos com agências, etc., a 
partilha de conhecimento e a economia de meios 
são vantagens da abordagem em coletivo, privi-
légio da pertença ao Clube do Pessoal. Os Sócios 
podem sugerir viagens, iniciativas, projetos que 
ajudem a realizar. Novas ideias são bem-vindas. 

Na festa do 41º Aniversário do Clube, foi ho-
menageado [juntamente com o Colega Carlos 
Alberto] pelos mais de 30 anos de Empresa, tra-
balho e dedicação ao Clube do Pessoal. Como 
se sentiu?  
Foi uma partida, um reconhecimento motivador 
para prosseguir. Sou apenas uma peça da Equipa, 
sinto-me útil, gostei e estou muito agradecido. 

 Destaco a primeira 
viagem, cuja organização tive de 
concluir. Foi marcante a todos 
os níveis  — a viagem aos Fiordes 
da Noruega — havia algum 
trabalho feito e só pensava 
“tenho de acabar”, “tenho de 
levar as pessoas”... E realmente 
fomos, levámos 76 pessoas.

TURISMO E  VIAGENS 2018

JAPÃO; TENERIFE; MINHO E 
GALIZA; ROMA E SUL DE ITÁLIA

Há muito aguardada, a viagem ao Japão ge-
rou entusiasmo e as inscrições esgotaram 
logo em Janeiro. A 20 de Abril, este grupo 
de Sócios e familiares do Clube do Pessoal 
EDP/Lisboa, ruma a Oriente para uma via-
gem inesquecível.
Mas ainda temos inscrições abertas para 
mais 3 viagens em 2018: Minho e Galiza – 5 
dias de passeio também pela gastronomia, 
património cultural e arquitetura; Tenerife 
– 8 dias de praia, águas quentes, cultura e 
natureza; Roma e Sul de Itália – 10 dias de 
fascínio e passeios, história, belezas natu-
rais e património cultural.

Programas, informações e inscrições na 
Secretaria da Delegação de Lisboa.

O Informação agradece a disponibilidade e simpatia do 
responsável pela secção Turismo/Viagens, António Rodrigues.  
www.clubeedp-del-lisboa.com.pt
Entrevista integral na página de internet do Clube EDP Lisboa 
www.clubeedp-del-lisboa.com.pt

Tenerife 2 a 9 julho 
8 fabulosos dias de praia com op-
ções para passeios

Todos os anos sugerimos um 
destino de praia. Este ano volta-
mos às Canárias para 8 belos dias 
de praia. A ilha é relativamente 
pequena e acessível com locais 
de interesse histórico, cultural e 
natural que convidam a um pas-
seio de uma tarde ou dia intei-
ro. A nossa proposta inclui voos 
diretos entre Lisboa e Tenerife e 
estadia no hotel Best Jacaranda 
de 4 estrelas em regime Tudo 
Incluído. Estão também incluí-
dos transportes entre aeroporto 
e hotel nos dias de chegada e 
partida. 

Roma e Sul de Itália 1 a 10 set. 
10 dias de cultura, história, arqui-
tetura e beleza natural

Em Itália, rumamos a sul para 
uma viagem inesquecível: Roma, 
Nápoles, Regia de Caserta, Pom-
peia, Capri, Costa Amalfitana, 
Positano, Salerno, Pertosa, Per-
tosa, Matera, Lecce, Ostuni, Al-
berobello, Trani, Pescara. 
A nossa proposta inclui voos, ou-
tros transportes e deslocações, 
estadias, refeições, guia acompa-
nhante e guias locais, entradas e 
seguros. 

Uma última pergunta: já planeou as suas férias 
este ano? 
Já, em família. No 41º aniversário do Clube tam-
bém fui surpreendido com uma homenagem ao 
meu Pai, que fez 100 anos, e não é possível levá-
-lo para uma grande viagem como a do Japão. 
Opto por uns dias na praia e viagens mais curtas, 
de 4 ou 5 dias, como a do Minho/Galiza.

Minho e Galiza 9 a 13 junho 
5 dias de boa gastronomia, patri-
mónio e cultura 

Regressamos ao Minho, pelo 
passeio, beleza e gastronomia; e 
à Galiza, por Santiago de Com-
postela, Sanxenxo, passeios na 
ria e belas mariscadas. 
A nossa proposta inclui as des-
locações, alojamento em hotéis 
de 4 estrelas, pensão completa, 
visitas guiadas e entradas em vá-
rios locais.
Alguns destaques de visitas e pon-
tos de passagem desta viagem: 
Porto, Guimarães, Braga, Viana do 
Castelo, Vigo, Sanxenxo, Santia-
go de Compostela, Ourense, Vila 
Real, Viseu, Coimbra.

Santiago de Compostela, Catedral 
Foto: José Antonio Gil Martínez (https://flic.kr/p/5kxCTS)

Praia de Fañabé em Tenerife
Foto: Peter e Michelle S. (https://flic.kr/p/7peEWj)

Roma - Forum Romano e Coliseu 
Foto: Fabrizio Russo (https://flic.kr/p/22bYqPE)

Fotografia | João Vicente www.pisco.pt
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Almoço do 41º Aniversário Duas centenas e meia de Sócios no almoço comemorativo, 
a 26 de Novembro, no restaurante da Quinta da Feteira, em Almeirim, de boa qualidade, 
serviço e decoração. Da sede da nossa Delegação, na Av. Defensores de Chaves, saíram 4 
autocarros repletos, às 8:30 horas. Visitámos a Casa dos Patudos, em Alpiarça, digna de 
realce. Depois seguimos para o restaurante,  onde nos aguardavam magníficas entradas, 
medalhões de cherne com molho de marisco e nacos de vitela no forno, degustados ao som 
da banda “Musical Bento” e ainda houve um pezinho de dança. Também atuou o “Contra-
dições”, grupo de música popular Portuguesa.
O presidente, Filipe Samarra, deixou a sua tradicional mensagem de boas festas e realizou-se 
uma justa homenagem a dois dirigentes de muitos anos no Clube EDP, cuja dedicação tra-
balho e competência são dignos dos maiores elogios e agradecimentos, os Colegas António 
Rodrigues, seccionista e 1º secretário da Direção, e Carlos Alberto Aniceto, responsável pelas 
modalidades, treinador, seccionista e atleta de muitos anos. Ambos a trabalhar na sede e não 
só, para a nossa nobre causa associativa, de forma graciosa e quase diariamente.
Terminámos com o tradicional lanche ajantarado, bolo de aniversário, espumante e os pa-
rabéns a você ao Clube do Pessoal EDP.

Grande Noite de Fado No dia de S. Martinho reeditámos a grande Noite de Fados, integrada 
nas Comemorações do 41º aniversário. Mesmo em noite de chuva e jogo da Seleção, houve casa 
cheia. Foi um grande serão de fados, castanhas e confraternização entre 200 Sócios e familiares.
O Fado, voz de um povo, foi acompanhado por Luís Ribeiro e Bruno Fonseca, na guitarra 
portuguesa; Jaime Martins, na viola de fado; e Luís N’Gambi, no baixo. Os fadistas Pedro 
Galveias, Tiago Simões e Carlos Fernandes, demonstraram enorme experiência, sabedoria e 
arte de bem cantar. Susana Martins e a surpresa de última hora, Lia Graça, foram duas belas 
vozes que a todos deliciaram. José Pires trouxe toque especial, ao cantar velhinhos fados 
de Coimbra que nos fazem sonhar e cantarolar. Deolinda Bernardo, excelente voz, também 
empolgou. E o impagável Nani Nadais, no fado humorístico.
Foi mais uma bela confraternização entre Sócios, familiares e amigos, que deixa de parabéns 
a Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal EDP.

Realizou-se a 20 de Janeiro, no Pavilhão 
Desportivo do Complexo Municipal do Ca-
sal Vistoso, em Lisboa, o XX Torneio Aberto 
do Clube do Pessoal da EDP, sob a égide da 
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa – 
Lazer e Desporto. A montagem e desmonta-
gem do pavilhão envolveu 20 atletas e dire-
tores. O torneio realiza-se há 20 anos graças 
à disponibilidade da Direção Nacional e à 
organização da Delegação em Lisboa. Parti-
ciparam 210 atletas em representação de 32 
CCD e Clubes. De salientar as classificações 
alcançadas nos respetivos escalões por Susa-
na Schmitz, 3ª, e Joaquim Simões, 9º.
Vencedores do Torneio: 
1º Escalão Individual: João Tenente (Ramiro 
José); Equipas: Ramiro José
2º Escalão Individual: Cristiano Florêncio 
(Cimentos Liz); Equipas: BPI
3º Escalão Individual: André Bento – UCR 
Bombarral: Equipas: UCR Bombarral
Seniores Femininos Individual: Filipa Couto   
(CM Caldas da Rainha); Equipas: CMCR

Susana Schmitz Parabéns à nossa atleta: 
campeã distrital no Campeonato Regional 
Individual Zona Sul – 27 de Janeiro, Pavilhão 
Casal Vistoso; e venceu o III Torneio Aberto 
de Ténis de Mesa Desportivo Monte Real, 
a 10 Fevereiro, em São Domingos de Rana.

41º  ANIVERSÁRIO

NOITE DE FADO E ALMOÇO 41º ANIVERSÁRIO CLUBE EDP LISBOA 

DANÇAS DE SALÃO

ABERTAS INSCRIÇÕES 

As danças sociais 
constituem uma 
conjugação exce-
lente de exercí-
cio, arte e técnica.  
A Delegação de 
Lisboa volta a esta 
nobre modalidade 
convivial, com os 
Professores Bruno 

Tomás e Joanna Santos, bailarinos de renome.
As aulas decorrerão no ginásio da Delegação.

Início das aulas: 17 de Abril
Horário: 3ª e 5ª-feira, 13:30h > 14:30h
Informações na página do Clube do Pessoal
EDP/Lisboa e inscrições na Secretaria.

ESPAÇO ARTE ANÍBAL  AFONSO

EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS: ANA DIAS E VERA PEREIRA

TÉNIS  DE  MESA

XX TORNEIO CLUBE EDP LISBOA

Fotografia | João Vicente www.pisco.pt Fotografia | José Carlos Batista Fotografia | Pedro Mendes

Nas imagens, pormenores de obras de Claus von Oertzen, Ana Mendonça Dias, Amendoeira e Vera Pereira, Tuareg

As pintoras Ana Dias e Vera Pereira apresentaram exposições na nossa Galeria, Espaço Arte 
Aníbal Afonso, respetivamente em Fevereiro, Cores e Sentimentos, e Março, Rostos do Mundo, 
dando continuidade à nossa programação e periodicidade. O ano começou com uma expo-
sição de pintura de Claus von Oertzen, artista alemão radicado em Portugal.
As exposições podem visitar-se aos dias úteis, das 9:00h às 18:00h.
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