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Filipe Samarra

ELEIÇÕES, VIAGENS E NÃO SÓ

Continuamos a acreditar que o lema proposto por esta 
Direção nas últimas eleições é possível, apesar das di-
ficuldades surgidas com a necessidade de mudança de 
instalações, sendo esta a prioridade de todos neste mo-
mento, mas não inviabilizando a continuidade das outras 
atividades possíveis como o Turismo e o Desporto, espe-
rando que a breve trecho seja possível comunicarmos a 
concretização de um espaço alternativo para instalação 
da nossa Sede. Até lá os nossos serviços administrativos 
irão funcionar em local provisório, cuja morada indicamos 
em destaque. Aproveitamos a oportunidade para desta-
car os eventos que encerrámos o ano transato, bem como 
alguns dos realizados já no corrente ano e os previstos, 
que como habitualmente estamos certos da adesão dos 
nossos associados.

Em cima: Fernando Silva, Nuno Marques, Pereira Mendes, 
António Rodrigues, Fátima Menas e Joaquim Simões. 
Em baixo: António Marrachinho Soares, Carlos Alberto,  
Filipe Samarra, David Cancela, Pedro Amaro e Luis Silva.
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Comunicado - Sede

Caros associados,

O Contrato de Arrendamento do 
edifício onde se encontra a Sede 
da Delegação de Lisboa do Clube 
do Pessoal da EDP, na Av. Defen-
sores de Chaves, nº 4, vai terminar 
no próximo dia 30 de junho, mo-
tivo pelo qual teremos que deixar 
as instalações até à data referida.
Apesar de já estarmos há algum tempo a encetar as diligências neces-
sárias para encontrarmos alternativas viáveis para a reinstalação, num 
local próximo dos nossos associados, esta tarefa não tem sido fácil, 
face à pressão em alta do mercado imobiliário na área de Lisboa; no 
entanto, continuamos a envidar todos os esforços em conjunto com a 
EDP, para encontrarmos um local que possa albergar condignamente 
a nossa Sede e continuar a propiciar aos sócios um espaço para as 
atividades e lazer, com a maior celeridade possível.
Como consequência, esta situação vai obrigar à suspensão das ativi-
dades em curso na nossa sede tais como cardiofitness, dança, ginás-
tica, grupo de leitura, pintura, ténis de mesa, terapias e viola, facto 
que lamentamos e que pretendemos retomar com a maior premência.
Assim que tivermos novidades, efetuaremos a necessária comunicação.

A Direção

DELEGAÇÃO 

Eleições para os Orgãos Locais  
Triénio 2019/2021

No dia 28 de Fevereiro de 2019 decorreram as eleições para a Direção 
Local/Delegação de Lisboa, às quais se apresentou a votos a Lista A, 
com o lema: “O Clube somos + Nós”, que pretende a dinamização 
do Clube e este mais perto dos seus associados, tarefa que se tem 
demonstrado árdua, em face da contingência da mudança da loca-
lização da Sede, da qual damos conhecimento em espaço próprio, 
mas que mantém todos os diretores, funcionários e até associados 
empenhados neste objetivo.

Bellagio, Lago Como, Itália — Lagos Alpinos, de 14 a 23 de julho 2019

TURISMO/  V IAGENS 2019—2020

Malta, Lagos Alpinos, Marrocos, Montanhas 
Mágicas e Indochina 

Foto | Foto: George Dement (https://flic.kr/p/niLFFN)
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Na sequência do 
encerramento das 
instalações e das atividades 
na Sede, informamos que 
temporariamente os nossos 
serviços administrativos irão 
funcionar na Avenida Sidónio 
Pais, nº 28, em Lisboa, junto 
ao El Corte Inglês.



TURISMO/  V IAGENS 2019—2020

Malta, Lagos Alpinos, Marrocos,  
Montanhas Mágicas e Indochina 

Das viagens programadas para o corrente ano, 
está em curso neste momento (9 a 13 de Junho) a 
visita às Ilhas de Malta e de Gozo, que além de 
proporcionar um clima ameno e de águas quen-
tes, será a oportunidade de testemunhar a pre-
sença milenar do homem nesta ilha, através dos 
testemunhos de vários povos. Aliado à paisagem 
natural, temos o testemunho do refúgio dos an-
tigos Cavaleiros da ordem de Malta.

Também já se encontra esgotada a viagem aos 
Lagos Alpinos (14 a 23 de Julho), onde teremos 
oportunidade de testemunhar todo o esplendor 
dos lagos de origem glaciar, mais conhecidos 
como Lagos de Montanha, formados acima dos 
1500 metros, que com as suas ilhas paradisíacas 
são espetaculares.

Temos ainda lugares para o Tour Marrocos (15 a 
22 de Setembro) e Montanhas Mágicas (19 e 20 
de Outubro) e se o primeiro é uma imersão na 
cultura marroquina, com paisagens incomuns, há-
bitos e costumes seculares, cujo acolhimento ao 
viajante é invulgar, com os seus sons, cores e sabo-
res, já o segundo é uma viagem a um monumento 
geológico natural, constituído pelas Serras da Ga-
lheira, da Freita, Montemuro, Estrela e Caramulo, 
com o Vale de Lafões encravado, sem descurar a 
cultura e gastronomia local. Inscrevam-se!

Este ano também organizámos uma viagem de 
um dia a Cuba, de cariz cultural e gastronómico 
cujas notas de viagem publicamos em destaque, 
sendo do agrado da maioria dos associados, que 
manifestaram interesse em outras iniciativas 
idênticas. 

Já começámos a trabalhar para o próximo ano 
(2020) e correspondendo ao desejo manifestado 
pelos nossos associados, preparámos uma viagem 
ao Sudoeste Asiático, que designámos como “Pa-
trimónio da Indochina”, a realizar de 18 de Abril 
a 3 de Maio de 2020, que rapidamente esgotou, 
originando uma segunda saída com data prevista 

de 25 de Abril a 10 
de Maio de 2020, 
e para a qual ain-
da existem lugares 
disponíveis. Esta 
viagem inclui a 
passagem por três 
países: Vietname, 
Camboja e Laos e a 
descoberta da sua 
cultura e tradições 
milenares, envol-
vidos pelas paisa-
gens exuberantes e 
sabores invulgares.

Ilhas de Malta e Gozo 
De passagem ou visita, alguns locais 
do nosso itinerário pelo arquipélago 

mediterrânico de Malta: 

Valleta - jardins de Barrakka, Catedral 
de S. João, Palácio do Grão-Mestre; 
Mdina, Rabat, Museu Wignacourt, 

centro de artesanato de Ta’Qali, Igreja 
de Mosta, jardins botânicos de Santo 
Antão; Ilha de Gozo - Mgarr, Dwejra 
Bey, Xlendi; Naxxar - Palazzo Parisio, 

Gruta Azul.

Lagos Alpinos
De passagem ou visita, alguns locais do 
nosso itinerário por Itália e Suíça: 

Veneza, Verona, Lago De Garda, Brescia, 
Milão, Lago Como, Varenna, Bellagio, 
Tremezzo, Lugano, Lago Maggiore, Ilhas 
Borromeas, Lucerna, Berna, Montreaux, 
Lausanne, Genebra.

Tour Marrocos
De passagem ou visita, alguns 

locais do nosso itinerário 
marroquino: 

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, 
Midelt, Erfoud, Todra, Dades, 
Ouarzazate, Air Benhaddou e 

Marrakech.

Montanhas Mágicas
De passagem ou visita, alguns locais do 
nosso belo itinerário serrano:

Termas de S. Pedro do Sul, Bioparque 
de Carvalhais / Floresta do Pisão, Alto 
de S. Macário, Cascata do Côto do Boi, 
Arouca — Mosteiro de Santa Maria 
de Arouca e Museu de Arte Sacra, 
Alvarenga, Passadiços do Paiva, Serra da 
Freita, Casa das Pedras Parideiras.

VIAGENS
2019

9—13 JUNHO

14—23 JULHO

15—22 SET

19—20 OUT

Valleta, capital de Malta
Foto | Wilson Vélez (https://flic.kr/p/UMsMRq)

Panorâmica da Praça Jemaa el-Fna ao pôr-do-sol
Foto | Lviatour (https://commons.wikimedia.org)

Passadiços do Paiva
Foto | Pedro (https://commons.wikimedia.org/wiki 
File:Passadi%C3%A7os_do_Paiva_XII_(44008030130).jpg)

Varenna, Lage Como, Itália 
Foto | Ray (https://flic.kr/p/215Y6bU)

Património da Indochina
De passagem ou visita, alguns locais do nosso 

itinerário pelo Vietname, Camboja e Laos:

 Ho Chi Minh, Delta Mekong, Can Tho, Can 
Tho, Chau Doc, Phnom Penh, Siem Reap, 
Danang/Hoi Na, Danang, Hanói, Halong, 

Luang Prabang.

25 ABR—10 MAI

Baía de Ha Long, Patrimônio Mundial UNESCO
Foto |  Kars Alfrink (https://flic.kr/p/W35nQC)
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No passado sábado dia 25 de Maio, fomos a Cuba, à verdadeira, a da 
Planície Dourada, no Alentejo profundo, mas que inevitavelmente está 
ligada aos Descobrimentos e às Antilhas, como os nossos associados 
tiveram oportunidade de descobrir, primeiro pela estátua de Colombo 
no centro da vila, recordando os seus feitos e os nomes de terras alen-
tejanas com que foi batizando as suas descobertas quando navegava 
pelo Novo Mundo ao serviço dos Reis de Espanha, mas segundo a tese 
devidamente estudada e documentada no Centro Cristóvão Cólon, o 
almirante seria um navegador português nascido nesta vila e que seria 
uma espécie de espião ao serviço de El Rei D. João II, com a missão de 
desviar as atenções dos espanhóis do Caminho Marítimo para a India.
Rumámos depois à Casa de Monte Pedral, casa oitocentista, localiza-
da no coração da vila e transformada em restaurante e adega tradicio-
nal, ainda a trabalhar em pleno com produção tradicional do Vinho da 
Talha. Aqui chegados e após breve passagem pela adega e explicação 
da vinificação do vinho em talha, acedemos ao restaurante, onde após 
a cordial receção do proprietário, conhecido como Primo Zé, e alguns 
“pardalitos” ao balcão, tomámos os nossos lugares num espaço agra-
dável, rodeados de gigantescas talhas e à sombra de um “chaparro”, 
onde pudemos degustar a gastronomia tradicional acompanhada pelo 
vinho da talha. A ementa, maioritariamente composta por produtos 
endógenos,  foi do agrado dos nossos associados, destacando a sopa 
de carrasquinhas (cardo-bordão) com feijão, pelo sabor e textura.
Durante a tarde ainda tivemos oportunidade de conhecer a Casa 
Museu da Quinta da Esperança, casa senhorial e agrícola do final do 
Sec. XVI, agora transformada em museu, dos quais destacamos os 
originais de azulejos da Casa Lamego, as pinturas murais e a capela 
interna com talha joanina e pinturas a óleo. O acompanhamento dos 
técnicos – Lina e José – foi excelente, pela simpatia e competência, e 
no final da visita fomos brindados com uma apresentação do Grupo 
Coral Raízes do Cante, sendo esta a melhor maneira de nos despe-
dirmos de Cuba, mas já com vontade de voltar.
Não olvidando a nossa paragem inicial em Alcáçovas, para visita ao 
Museu do Chocalho, coleção particular do artesão João Chibeles 
Penetra, com mais de 3.000 chocalhos, de importante valor etno-
gráfico, nesta vila cuja arte chocalheira é reconhecida pela Unesco, 
como Património Imaterial da Humanidade.
Assim, encetámos um périplo da “Capital do Chocalho” à “Capital do 
Cante” e “Capital do Vinho da Talha” (aqui incluída no triângulo mági-
co: Cuba, Vila de Frades e Vidigueira) e finalmente paragem em Vendas 
Novas, “Capital da Bifana” para retemperar as forças aos viajantes.

Velha Guarda
Foto | Carlos Lopo AntunesFotos enviadas pelos associados

ATLETISMO

Forte impulso com a adesão de vários atletas
Fotos | Paulo Alfar Photography

Em cima, Parente Rodrigues 83º geral e 3º no escalão na 8ª Corrida 
das Castanhas. À direita, Carlos Gomes e Rui Xavier.  

Almoço no restaurante Adega Casa 
de Monte na Vila de Cuba, Alentejo.

No passado dia 4 de Maio, realizou-se a 56ª Reunião da Velha 
Guarda das Ex-CRGE, que reuniu quase duas centenas de cole-
gas e amigos, numa jornada de convívio na Quinta do Barata, no 
Gavião, ao qual nos associámos na sequência do amável  convite 
da Comissão Organizadora.
Foi com imensa satisfação que reencontrámos colegas de há mui-
tos anos, que apesar de maioritariamente estarem na situação de 
reforma ou pré-reforma, continuam pelo menos anualmente a reu-
nir-se e a confraternizar, mantendo viva a chama do associativismo, 
partilhando esta ligação à Empresa, mas também às associações 
que aqui tiveram a sua génese, como a AREP e o Clube de Pessoal.

Sozinhos podemos fazer pouco, mas juntos podemos fazer muito (Hellen Keller)

Fomos a Cuba

A atividade da nossa Delegação teve um forte impulso com a 
adesão de vários atletas, na sua maioria recentemente integrados 
nos quadros da EDP, e também com a participação em inúmeras 
provas de corrida e de trail realizadas no Continente e nas Re-
giões Autónomas. 
Tem vindo a ser uma constante sentida por todos, a vontade de 
superação que muitos dos nossos atletas possuem, que procu-
ram atingir objetivos de cada vez maior dificuldade, com melho-
res tempos e em distâncias mais longas.
Alguns atletas destacaram-se pela conquista de lugares de topo nos 
respetivos escalões etários:  António Figueiredo 3º na Corrida Mar-
ginal Rio Azul; Carlos Gomes 1º na Corrida de Sto António, SAMS 
Quadros, Millenium, Montepio, São Silvestre Lisboa e Amadora; 
Carlos Rodrigues 7º na Corrida Sto António, 5º Marginal à Noite, 9º 
Sporting, 7º Linha Médis e 4º na Corrida das Vindimas; Helder Mar-
tins 7º no Trilho de Belas (curto); Joaquim Oliveira 6º na Corrida do 
1º de Maio, 2º Hovione; José Alves 2º no Sintra Trail X Treme; Maria 
João Cortesão 28º na Corrida do 1º Maio e 25º Sto António; e Ricardo 
Santos 10º na Rota da Fonte da Pipa, 8º na Corrida da Marginal Rio 
Azul e 4º na corrida Sintra Trail X Treme.

A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o 
que vemos, senão o que somos. (Fernando Pessoa)



Fotos | Manuel Medeiros

Conforme é já uma tradição, a Delegação de Lisboa do Clube EDP 
organizou novamente um Almoço Comemorativo da passagem do 
seu Aniversário, agora em 2 de dezembro, conseguindo mais uma 
vez superar quantos ultimamente têm acontecido, tal a qualidade e 
local paradisíaco onde aconteceu.
Efetivamente, a Quinta do Paul em Ortigosa, ali depois de Leiria e a 
caminho da Figueira da Foz, é dos locais mais lindos e com melhores 

42º  ANIVERSÁRIO CLUBE EDP

Grande Noite de Fado e Almoço Comemorativo 
do 42º Aniversário do Clube EDP

Se as Noites de Fado do Clube do Pessoal EDP, são de há muito 
consideradas como das melhores do género realizadas em Lisboa, esta 
que tivemos o prazer de organizar a 9 de novembro, noite de S. Marti-
nho, ultrapassou as expectativas pela enorme qualidade, saber estar e 
receber do nosso Clube, com sócios a dizerem-nos que foi das melho-
res de quantas se lembram de há muitas dezenas de anos a esta parte.
Pelas nove da noite já o ambiente era fantástico, com o nosso salão 
a abarrotar de sócios, infelizmente não podendo entrar mais do que 
as duas centenas que aquele espaço comporta.
E a noite fadista iniciava-se perto das 10 horas com o celebre conjun-
to de guitarras composto por Luís Ribeiro, Jaime Martins e Luís N´-
Gambi, a acompanhar vozes de 1ª água como Carlos Fernandes Lia 
Gama Pedro Galveias e o intratável Nani Nadais que a todos enche 
de boa disposição. A segunda parte inicia-se com uma voz fantástica 
e que há muitos anos procurávamos trazer ao Clube EDP e que a 
todos maravilhou. Seu nome foi bem decorado: Chico Madureira. E 
seguiram-se vozes como Tereza Tapadas, Margarida Arcanjo, nova-
mente Nani Nadais... A grande noite de fado acabava  já passava das 
3 da manhã, com muita gente ainda a pedir mais um, mas preferindo 
nós deixar o gostinho na boca, a saber a pouco, do que o contrário. 
E pelo meio, nos intervalos, houve ainda espaço para a oferta de 
muita castanha e água pé, que bem chegaram para os fadistas desta 
noite e as duas centenas de sócios e familiares que foram o nossos 
espetacular público. Como lembrança, a cada um dos fadistas era 
oferecido um belo exemplar de azulejo alusivo à data e ao aconteci-
mento, prometendo a todos que para o ano cá estaremos de novo.

condições de quantos temos frequentado, com imensas salas mara-
vilhosamente ornamentadas e um serviço de excelência que a todos 
deixou encantados. 
A qualidade do almoço, o lanche ajantarado muito bem servido, a 
simpatia e a qualidade do duo Tomané e Célia que nos presenteou 
com excelente música, para apreciar e dançar, fizeram subir a fas-
quia muito alta à Direção da Delegação de Lisboa, para o Almoço 
Comemorativo do 43º Aniversário.
Entretanto e em boa hora, a Direção da Delegação decidiu home-
nagear alguns daqueles a quem costumamos apelidar de verdadeiros 
homens do Clube, por tantos e tantos anos de dedicação ao Clube 
EDP e até mesmo aqueles Clubes e Cats que lhe deram origem.
Tratou-se de Manuel Armando dos Santos, atualmente 1º secretário 
da Mesa da Assembleia Local, mas que já ocupou muitos lugares de 
responsabilidade não só na ex-Direção Geral do Clube EDP, como 
principalmente na Direção da Delegação de Lisboa.
Foi uma homenagem muito justa e sentida, não só da parte do nosso 
companheiro e Amigo Manel que recebeu uma linda salva do Presi-
dente Filipe Samarra, como também de quantos de nós companhei-
ros dos órgãos sociais ao longo de uma vida.
E por fim partiu-se o bolo, cantou-se os parabéns ao clube EDP e, 
bebeu-se o champanhe, prometendo estes cerca de 250 convivas 
participantes que, para o ano, seja onde for, cá estaremos outra vez.

Foto | Carlos Dias

A Direção da Delegação homenageou Manuel Armando dos Santos, atualmente 1º Secretário da Mesa 
da Assembleia Local

Chico Madureira e Margarida Arcanjo

Foto | Carlos Dias

Almoço Comemorativo do 42º Aniversário na Quinta do Paul em Ortigosa

XADREZ

Competições de maio e junho

Em maio participámos no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, que 
teve lugar no Ferroviário do Barreiro, tendo os nossos xadrezistas al-
cançado dois empates e uma derrota. Também participámos no Tor-
neio Temático dos Coruchéus (Abertura Escocesa), no qual o nosso 
Clube conquistou o 1º lugar. A representação da equipa esteve a 
cargo de Vitor Morais, Amílcar Miranda, Álvaro Fernandes e Júlio 
Santos. No dia 1 de junho participámos no Campeonato Nacional 
de Semi-Rápidas, disputado no Ginásio Clube de Odivelas, com um  
1º Lugar por equipas. Além dos jogadores acima mencionados, neste 
torneio também participou o jogador Rudolfo Lavrador.

PROTOCOLOS

Primeira Vez  no Teatro Nacional D. Maria II

Alguma vez lhe passou pela cabeça que o teatro não é para si? O 
projeto Primeira Vez nasceu para provar que o teatro não só é para 
si, como é para todas as pessoas, de todas as idades e géneros. Se 
nunca foi ver uma peça, se nunca entrou no Teatro Nacional D. 
Maria II, chegou o momento da primeira vez. Mais informação em 
primeiravez.pt. Inscreva-se através do email clubeedp.lisboa@edp.pt
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