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EDITORIAL 

APOSTAMOS NO FUTURO  
E NO CLUBE DO PESSOAL 
Filipe Samarra

À beira-férias, o #67 do «Informação», 
boletim da Delegação de Lisboa do seu Clube 
do Pessoal EDP, dá notícias de atividades e 
aponta desafios para o segundo semestre, a 
benefício da participação de todos os Asso-
ciados e do reforço do associativismo.

Uma palavra também, de sentido pesar e soli-
dariedade, para os Colegas e familiares afeta-
dos pelos trágicos incêndios. Naturalmente, 
estamos e estaremos em sintonia com as ini-
ciativas solidárias das nossas empresas, a EDP 
e a REN, e com o voluntariado individual para 
recuperação da segurança, reparação mate-
rial e conforto moral das pessoas e comuni-
dades em apreço. Unidos somos mais fortes.

Sinal de aposta no futuro, iniciámos uma nova 
e prometedora secção: Triatlo. Em destaque, 
entrevistámos Filipe Santos, dinamizador des-
ta multi-modalidade, abraçada em boa hora 
face ao interesse de muitos praticantes entre 
nós. Há várias modalidades em que Asso-
ciados nossos participam a título individual, 
por vezes sem orientação técnica ou condi-
ções adequadas. A prática desportiva implica 
riscos, mas também induz benefícios para a 
saúde, contexto em que o Triatlo é um bom 
exemplo de competência e otimização de mo-
tivação, treino e organização do nosso Clube. 

Oxalá o espírito associativo continue a fruti-
ficar, todos ganhamos em tornar o Clube do 
Pessoal mais forte. A solidariedade, os estilos 
de vida mais saudáveis e equilibrados, a cul-
tura, o desporto, o desenvolvimento pessoal 
e coletivo, o reforço de laços e a humanização 
do trabalho são a nossa marca e o nosso con-
tributo para a cultura da Empresa.

DESTAQUE

Nova secção — Triatlo 

A secção de Triatlo do Clube do Pessoal EDP/Lisboa estreou-se a 11 de Março em 
Vila Real de Santo António, na 1ª das três provas do calendário do Campeonato 
Nacional de Clubes, disputada na distância Sprint: 750m de natação, 22km de 
ciclismo e 5km de corrida.
A nossa Equipa foi composta por nove atletas – oito masculinos e uma feminina: 
Mário Santana, Edson Oliveira, Filipe Santos, Pedro Fortunato, Raquel Vitor, José 
Genuário, Carlos Morgado, Luis Boavida, José Aredo, Paulo Neves. 
Globalmente, as prestações foram ótimas e todos os atletas concluíram a prova, 
na 33º posição entre as 38 equipas classificadas. De realçar que metade da Equipa 
fez a sua estreia na modalidade, logo perante a nata do triatlo nacional. Destaque 
individual para Luís Boavida, 3º lugar por escalões, premiando e dando visibilidade 
à Equipa e à nossa Delegação.
 Junho Na 2ª etapa do Campeonato – Sabugal, 3 de Junho, distância Olímpica: 
1500m de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida – a nossa Equipa levou 6 
atletas e Luís Boavida voltou a conquistar o pódio no seu escalão.
 Outras provas Destacamos a participação nas provas longas, Half-ironman em 
Setúbal, Challenge Lisboa, Duatlo da Amadora, X-Terra Golegã,
Campeonato Nacional Individual em Peniche, Triatlo de Oeiras, Triatlo de Alhandra 
e Triatlo longo de Caminha.

Para 3 de Setembro está agendada a participação na Ironman 70.3, em Cascais.
É a primeira do género no País — a prova inclui 1900m de natação na zona da baía 
e fortaleza de Cascais, 90,1km de ciclismo pela marginal até Algés com regresso 
pela serra de Sintra e Cascais, concluindo com 21,1km de corrida com passagem 
pelo paredão junto ao mar, até São Pedro do Estoril.

Entrevista nas páginas seguintes →
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A equipa na estreia em V. R. S. António a 11 de Março. 
Ausente na foto, a nossa atleta Raquel Vitor, 

participante nesta prova

TRIATLO
Clube EDP Lisboa
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Filipe, fale-nos um pouco do triatlo, que 
muita gente não conhece bem, sabe-se 
que são 3 modalidades numa, praticadas 
em sequência, de elevada exigência…

É basicamente a junção das 3 modalidades. 
Existem derivações, aquatlo, duatlo, mas 
faz tudo parte do triatlo. A prova Clássica 
é onde nós tentamos participar com mais 
frequência.

O que é a prova Clássica?

Natação, bicicleta e corrida, nesta sequên-
cia. É igual à Olímpica, mas existem várias 
distâncias, umas misturam BTT em vez do 
ciclismo.... Em Vila Real S. António fizemos 
Sprint, a distância maior a seguir é a Olím-
pica, depois a Half-ironman e a Ironman. 

Fale-nos um pouco da forma como teve 
início a Secção, que nunca existiu no Clu-
be, creio.

Há Secções de ciclismo, de atletismo, mas 
de triatlo tenho ideia que nunca existiu. Há 
um conjunto de praticantes na empresa, 
em individual. A Everis costumava convidar 
a EDP para fazer o triatlo corporativo em 
estafetas em Cascais. Havia margem para 
nos juntarmos e ganharmos todos: o Clube 
do Pessoal com uma nova Secção, os atle-
tas com apoios e sinergias, poupamos nas 
despesas de deslocação, podemos treinar 
juntos.

E os treinos, onde são, de que constam? 
Treinam individualmente ou em equipa?

É difícil compatibilizar, trabalhamos em 
sítios diferentes, na Malhoa, na nova sede, 
também alguns externos, familiares ou 
amigos, mas se possível treinamos juntos 
uma vez por mês. 

E treinam as modalidades alternadamen-
te ou...

Tipicamente cada um tenta treinar as 3 mo-
dalidades, no entanto atletismo e ciclismo 

são as fases de mais treino, as provas são 
mais longas e mais duras. No Sprint, a 
natação demora menos de 20 minutos, a 
bicicleta menos de 1 hora, o atletismo, 30 
minutos. 

Um atleta de triatlo tem de ser mais com-
pleto, razoável nas várias valências...

Tem de ser bom nas diferentes valências e 
tem de treinar as três com alguma regulari-
dade. Na prática é possível fazer triatlo com 
cargas de treino iguais a outras modalida-
des, mas tem de se variar. O que é vantajoso 
e interessante.

O triatlo está acessível a qualquer pessoa 
ou é mais exigente?

Estamos abertos a novos atletas com e sem 
experiência, mas temos um compromisso 
com o Clube EDP de participar no cam-
peonato nacional de triatlo e, portanto, 
os atletas têm de fazer as 3 modalidades. 
Sempre que for possível ou se conseguir-
mos convites ou apoio para fazermos es-
tafetas, vamos tentar ter uma atividade 
mais aberta, permitindo participar apenas 
numa das modalidades, em que se está 
mais confortável. 

Alguém que já pratique atletismo, nata-
ção ou ciclismo pode fazer uma adaptação 
e passar para o triatlo?

Sim, alguns dos atletas da Secção já foram 

de ciclismo ou atletismo, a maior parte não 
tem uma grande experiência de triatlo. O 
que vejo nas provas são pessoas entre os 
30 e os 40 anos, principalmente nas mais 
longas, e tipicamente já foram atletas de 
outras modalidades. Alguns começaram 
cedo a fazer triatlo, mas é uma geração 
mais nova.

E a nível profissional temos sucessos 
recentes?

Sim, o João Pereira e a Melanie Bronze dos 
Santos, 2 jovens, a Vanessa Fernandes, uma 
grande atleta de triatlo agora de regresso. 
Há muita gente a praticar, é uma modali-
dade que está na moda e a crescer muito.

Para além do esforço físico assinalável, a 
dificuldade do triatlo pode estar na prá-
tica de 3 modalidades que se sucedem 
na mesma prova? Há necessidade de se 
adaptarem de uma para outra, de um foco 
diferente?

As transições têm de ser treinadas, tipica-
mente os treinos fazem-se numa modali-
dade, mas pelo menos uma vez por semana 
deve-se tentar fazer um treino que inclua 
duas e depois há treinos específicos. A pior 
é a da natação, saímos do mar, de uma la-
goa ou rio, temos de passar para uma posi-
ção vertical e correr para apanhar a bicicle-
ta, custa um pouco, o corpo tem de fazer 
adaptação, mas é um aspeto que treinamos.

Há vantagem em competir em equi-
pa? Progridem na prova juntos, há 
entreajuda? 

O triatlo é um desporto individual, mas 
há espírito de equipa, alguma interação e 
sinergias. Eu pratiquei natação antes... é 
muito mais individual. Por exemplo, no 
parque de transição ficamos todos juntos 
e, na última prova, um dos Colegas mais 
experientes saiu comigo na natação e deu-
-me uma dica muito importante: “Olha o 

 Penso por vezes 
na conclusão de uma 
das modalidades: "Já 
estou cansado, se calhar 
já ficava por aqui", mas 
tenho de continuar 
[risos] e o triatlo é um 
pouco isso

Mário Santana, Filipe Santos, Edson Oliveira, no Edifício sede EDP Av 24 Julho

Fotografia | João Vicente www.pisco.pt

Entrevista a Filipe Santos, do Triatlo 
do Clube do Pessoal EDP/Lisboa

Face à esperançosa iniciativa de abrir uma nova 
secção desportiva na Delegação, procurámos 
Filipe Santos, responsável do triatlo, para uma 
conversa nas instalações da Av. 24 de Julho.

TRIATLO
Clube EDP Lisboa



Tóquio, Shibuya

Fotografia | Joshua Damasio https://flic.kr/p/psDD1m

TURISMO E  V IAGENS

Viagem ao Japão 2018

GRUPO DE LE ITURA

Encontro de Julho e leitura 
para o Verão
O encontro de Julho do grupo de 
leitura foi dedicado à obra de teatro 
«O judeu», de Bernardo Santareno. 
Na realidade, o Autor chamava-se 
António Martinho do Rosário, de 
Santarém, médico especializado em 
psiquiatria. A peça é a dramatização 
da vida breve, do injusto processo 
inquisitorial e da atroz condenação 
à fogueira de António José da Silva, 
cristão-novo conhecido como «O 
judeu». Na sessão, foi realçada a 
criativa alusão ao regime sob a 
ditadura do Estado Novo, que a 
literatura, o teatro e outras artes 
procuravam, também, denunciar, 
tantas vezes a custo e a contas com a 
censura. Ainda foi referida a abolição 
da pena de morte, em que Portugal 
foi pioneiro há 150 anos.

Aproveitando o tempo das férias de Ve-
rão, escolhemos uma leitura de fôlego 
para a sessão de 21 de Setembro: «O 
pintassilgo», livro que mereceu o pré-
mio Pulitzer 2014 a Donna Tartt. 

TROCA DE L IVROS

Leve um livro, deixe outro

A partir de um conjunto de obras re-
unidas por oferta voluntária de vários 
participantes do grupo de leitura, a 
Delegação de Lisboa tem disponível 
um programa de troca de livros, com 
regras muito simples e facilitadoras da 
leitura: leve um livro, deixe outro. 
Assim contamos fomentar a leitura e a 
visita aos espaços da Sede da nossa De-
legação, onde os Associados também 
poderão requisitar obras da Biblioteca, 
da Audioteca e da Videoteca, segundo 
os procedimentos habituais.

Entrevista integral no site do Clube EDP Lisboa 
www.clubeedp-del-lisboa.com.pt

 Estamos abertos 
a novos atletas com e 
sem experiência... alguns 
dos atletas da Secção 
já foram de ciclismo ou 
atletismo...

A nossa Equipa no Sabugal

Fotografia | Pedro Szekely https://flic.kr/p/UZJNR3

Quioto. O Kinkaku-ji, Templo do Pavilhão Dourado

A iniciativa teve grande adesão e as ins-
crições esgotaram em pouco tempo. Pro-
curando corresponder às expetativas dos 
Sócios, a Delegação abriu pré-inscrições 
para um segundo grupo, com inscrições 
a confirmar em Setembro. Apelamos aos 
Sócios interessados nesta viagem para 
contatarem a Secretaria para mais infor-
mações e reservas.

Aqui fica um resumo do nosso iti-
nerário: Osaka, Nara, Fushimi, Inari, 
Quioto, Hiroshima, Miyajima, Nagoya, 
Shirakawago, Takayama, Tsumago, 
Hakone, Monte Fuji e Tóquio.
As visitas previstas: Templo Tōdai-ji; 
Castelo de Nijō; Templo Kinkaku-ji; 
Santuário Xintoísta de Heian Jingu; 
Cerimónia do Chá; Museu do Parque 
Comemorativo da Paz; Santuário Xin-
toísta de Itsukushima; Casa tradicional 
de “Gassho-zukuri”; “Waki Honjin”, 
antiga hospedaria de Samurais; Mini-
-Cruzeiro no Lago Ashi; Subida de te-
leférico ao Monte Komagatake; Torre 
de Tóquio; Santuário Xintoísta de 
Toshogu; Cascata de Kegon.

Para mais informações e outras propos-
tas de viagens, contacte a Secretaria.

fato, olha o fato!” – eu deixei o fato fora 
do cesto e tem de ficar tudo arrumado. No 
ciclismo é comum criarem-se pelotões, na 
corrida os circuitos repetem-se, 2, 3 voltas, 
acabamos por interagir, é interessante. 

Falou no mar, mas podem ser lagos ou la-
goas. É muito diferente?

Flutuamos mais na água salgada e há a on-
dulação, mas as provas são normalmente 
feitas numa zona calma de baía ou mais 
protegida, a diferença é maior se estiver 
mau tempo e a Federação pode até cancelar 
a prova por isso. 

O Filipe trabalha aqui [edifício sede EDP] 
no Trading… 

Na UNGE [contratação de energia e 
combustíveis].

E como é a gestão entre trabalho e triatlo?

Procuro equilibrar vida pessoal, trabalho, 
desporto – tento deslocar-me para o traba-
lho de bicicleta e já ganho uma parte boa 
do treino e depois faço corrida à hora de 
almoço ou ao fim de semana, junto com 
ciclismo, natação, para um equilíbrio sem 
abdicar ou prejudicar a vida pessoal nem 
o trabalho.

Fotografia | Arquivo Clube EDP Lisboa
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XADREZ

EQUIPA DE XADREZ EM 
TERCEIRO NA TAÇA DE LISBOA

De Abril a Junho, disputou-se a Taça de 
Lisboa, prova organizada pela A.X.L., 
tendo a nossa Equipa obtido o 3º lugar na 
classificação geral. No campeonato nacional 
de semi-rápidas, disputado em Telheiras, 
a 13 de Maio, ficámos em 5º lugar entre 25 
equipas. Em Junho, foi disputado em Almada 
o campeonato nacional de rápidas, estiveram 
presentes 39 equipas e o nosso Clube obteve 
o 17º lugar na classificação geral.

SECRETARIA

NOVO HORÁRIO 
E SECRETARIA ITINERANTE

ESPAÇO ARTE ANÍBAL  AFONSO

EXPOSIÇÕES RECENTES

A nossa galeria Espaço Arte Aníbal Afonso tem 
mantido atividade expositiva regular, desta-
cando-se as mostras recentes de trabalhos de:
Marco Ayres – «Genomas»;
Maria Filomena Catarino Prata – «Encon-
tros e Memórias»; 
Carlos Vaz – «LuzNuFeminino»; 
Conceição Gonçalves – «Tiandi».

SÓCIOS

DOAÇÃO À BIBLIOTECA 
DA DELEGAÇÃO
Fotografia | Arquivo Clube EDP Lisboa

Fotografia | João Vicente www.pisco.pt

Na foto, Mestre Júlio Santos na sede da Delegação, 
depois do encontro e entrevista recente ao Informação, 
a publicar na próxima edição do nosso boletim

Fotografia | João Vicente www.pisco.pt

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS  
INÍCIO DE AULAS 4 SETEMBRO

Fotografia | Eder Pozo www.unsplash.com

Novo horário da Secretaria
De segunda a quinta-feira – das 9:00h às 
18:00h; sexta-feira:  – das 9:00h às 17:30h.

Secretaria Itinerante
Serviço de assistência aos Sócios no local 
de trabalho, terá uma interrupção até 1 de 
Setembro, por ponderosas razões de férias 
dos nossos colaboradores.
Recordamos os locais onde presta-
mos assistência itinerante aos Sócios: 
terças, 13:30h-14:30h na R. D. Luis I - Boa-
vista, na entrada do Refeitório;
quartas, 12:45h/13:30h R. Camilo Castelo 
Branco, 43/45, no 8º piso (bar/refeitório);
quintas, 12-12:30h na Av. Estados Unidos 
da América, 55 - Edifício REN, sala ao lado 
do bar; e 13:30h-14:30h na Av. José Malhoa, 
no Hall de entrada.

Decorrem as inscrições para 2017/2018, 
com início das aulas a 4 de Setembro.

aeromix
Profª Helena Nobre: 3ª e 5ª-feira, das 12:45h 
às 13:30h.
alongamentos e correção postural
Profª Carina Russo: Turma A – 2ª-feira das 
13:30h às 14:15h; Turma B – 4ª-feira das 
12:45h às 13:30h.
manutenção
Turma A — Profª Ana Alves: 3ª e 5ª-feira das 
12:00h às 12:45h;
Turma B — Profª Carina Russo: 2ª e 6ª-feira 
das 12:45h às 13:30h;
Turma N — Prof. João Melo: 2ª e 4ª-feiras 
das 18:00h às 18:45h.

O nosso Associado, Eng. José Januário 
Mendonça, doou à Delegação um vasto 
espólio, de inegável interesse cultural e re-
creativo. De realçar várias obras de especial 
significado:
• Tapada do Outeiro – Homenagem a uma 

Central; 
• Grande Enciclopédia Luso-Brasileira. 

Ciências e Tecnologia 2002 / 2010 – 28 
Volumes;

• História Universal. Cronologia Universal – 
18 Volumes;

• Coleção Grandes Museus – 6 Volumes;
• Coleção Grandes Pintores – 60 Volumes;
• Coleção Pintores Portugueses - 16 

Volumes;
• Coleção Movimentos, Tendências e Estilos 

da Pintura – 10 Volumes;
• Coleção Grande História da Arte – 23 

Volumes;
• Coleção sobre Arte e Monumentos de al-

gumas cidades italianas – 8 Volumes;

Cumpre agradecer ainda 115 volumes de 
romances, relatos e testemunhos, de vários 
temas e de vários autores, a enriquecer o 
já considerável acervo da nossa Biblioteca.

PROTOCOLOS

AULAS DE PIANO

O Clube do Pessoal EDP/Delegação de 
Lisboa celebrou um Protocolo com a Pro-
fessora de Piano D. Ana Cristina, com vas-
ta experiência de ensino em diversos níveis 
musicais assim como nas mais diversas fai-
xas etárias. Ministra aulas de piano em sua 
casa (Belém, Lisboa) podendo deslocar-se 
a casa dos interessados, consoante a sua 
localização.
Horários a combinar mediante a disponi-
bilidade dos interessados e da professora, 
sendo também possível a marcação de ho-
rários pós-laborais. Contato: Tlm 96 726 53 
86. Modalidades: aula de 1 hora; aula de 30 
minutos; conjuntos de 4 aulas pré-pagas, 4 
aulas de 1 hora e 4 aulas de ½ hora.

Imagem: Cidade Azul, óleo sobre tela (pormenor) de 
Conceição Gonçalves — Tiandi, Espaço Arte Aníbal 
Afonso, julho 2017

Fotografia | Arquivo Clube EDP Lisboa


