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CORPOS DIRETIVOS DA DELEGAÇÃO DE 
LISBOA TRIÉNIO 2016/2018 

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL 

– 2º secretário

DIREÇÃO LOCAL 
– presidente

Formação Pessoal, Informação, Marketing, Área Social, Equipamento Informático

Formação Pessoal, Informação, Marketing, Massagens/ Terapias, Móveis e Utensílios, 
Relações Exteriores, Biblioteca, Audioteca, Videoteca, Ténis de Mesa, Equipamento 
Informático, Turismo 

Campismo, Relações Exteriores, Secretaria, Viaturas, Formação Pessoal, Gastos 
Administrativos, Instalações, Comemorações, Turismo, Ténis Campo, Equipamento Informático  

Tesouraria, Informação, Marketing, Snooker 

Protocolos/Parcerias, Marketing, Informática, Informação, Ginástica 
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 Artes Decorativas, Exposições, Fotografia, Formação Artística, Grupo de Leitura, Pintura, 
Informação

Área Desportiva, Ginástica de Manutenção, Sala Fitness, Equipamentos Desportivos, Futebol 
Cinco, Futebol Onze, Ginástica Desportiva, Instalações 

Pesca, Xadrez, Festas/ Eventos

Voleibol, Protocolos/ Parcerias, Atletismo

Karting, Tiro Pratos, Tiro Reduzido, Vela

Viaturas, Festas/ Eventos 

Área Cultural, Artes Decorativas, Exposições, Fotografia, Formação Artística, Pintura, 
Comemorações, Informação
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INTRODUÇÃO 

P’ra frente é que é Lisboa! 

Esta lendária expressão é quase um lema para a Cidade de Lisboa, mas 
também para a nossa Delegação, no sentido múltiplo de atitude 
construtiva e pensamento positivo, mas também no de arregaçar as 
mangas e fazer o que é preciso! 

Esta foi a linha condutora da nossa atuação em 2018 e também é nessa 
disposição que encaramos o ano 2019.  

Em vários campos da nossa atividade associativa, tal como já vem sendo 
hábito, todas as realizações deixam um sabor de vitória, mais ou menos 
expressiva, por serem feitas por nós e para nós. Com boas ajudas, que 
importa agradecer e realçar, como é o caso de uma Delegação que faz 
parte de um corpo maior, o Clube do Pessoal, que por sua vez se 
referencia na realidade empresarial em que se integra em mútuo 
benefício, numa simbiose vencedora a títulos múltiplos: unidos e a remar 
em harmonia, todos ganhamos: a Empresa, os Sócios, os trabalhadores, 
os familiares, o Clube, ou seja, todos nós! 

Essa é a nossa natureza, a nossa característica, mas é também a nossa 
força, o nosso ânimo e a nossa maior gratificação. Por isso, pela Empresa, 
pelo Clube e por todos nós, valem bem a pena todos os sonhos 
prosseguidos, todos os objetivos definidos e todos os esforços realizados. 

Nisto, já completámos 42 anos. Uma história. Mas respeitamos e 
celebramos o que já construímos sem descurar o principal: o futuro, que 
importa ter presente já hoje – e sempre! 

Em 2018, continuámos a viver alguns constrangimentos decorrentes da 
distância entre as instalações da sede da Delegação e os locais de 
trabalho, que sempre tentámos superar com a itinerância de alguns 
serviços que não impliquem o uso físico de instalações ou equipamentos 
específicos, bem como através da agilização das comunicações e dos 
respetivos suportes digitais. 

No futuro imediato, atendendo às condições de utilização das atuais 
instalações da sede da Delegação de Lisboa, espera-nos um enorme 
desafio, que é o de perspetivar e empreender a mudança de edifício, 
previsivelmente no primeiro semestre de 2019. 
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Estamos a colaborar com as estruturas responsáveis do Clube do Pessoal 
– Direção Nacional e com as áreas intervenientes da Empresa, mas é
necessário muito mais, vamos precisar da ajuda e da compreensão de
todos, para levar a bom porto esta importante alteração.

Transitoriamente poderemos ter de prescindir de algumas comodidades 
ou mesmo suspender momentaneamente algumas atividades, que não 
possam realizar-se adequadamente em instalações já afetas a 
atividades do Clube. 

Com a boa ajuda e compreensão de todos, saberemos ultrapassar 
eventuais dificuldades e preparar a continuidade e otimização das 
nossas atividades coletivas, nas áreas recreativas, culturais, desportivas 
e de conciliação socioprofissional, afinal o nosso desígnio comum. 

Em várias modalidades conseguimos algum crescimento de Sócios e de 
praticantes. Felizmente, podemos também celebrar vários resultados 
muito positivos. Por exemplo, em modalidades como o Ténis de Mesa ou 
o Xadrez obtivemos resultados de nível nacional, aliás de forma
consistente ao longo dos anos.

Consolidámos algumas, revitalizámos outras. Por exemplo, assistimos a 
um interesse crescente na prática de várias disciplinas do Atletismo, 
também com bons resultados. Muitas outras modalidades e disciplinas, 
desportivas e culturais, apresentam níveis intensos de atividade e 
entusiasmo. Veja-se o caso das Danças de Salão. As recentes Secções 
de Triatlo e Padel. As exposições no Espaço-Arte Mestre Aníbal Afonso.  

Enfim, apenas exemplos, mas confluentes no desígnio principal de, 
através do associativismo, do planeamento e trabalho dedicado e 
persistente, reforçarmos os nossos laços de Colegas e de contribuirmos 
para a imagem da Empresa. 

Há, é claro, muito a fazer. Ainda não temos um equilíbrio de género como 
pretendemos, aos níveis organizativo e da presença de melhor 
representação das mulheres em várias disciplinas, modalidades e 
secções. Mas sabemos que existem, são competentes e têm apetência 
para superar desafios. Temos de conseguir um maior equilíbrio, até pela 
necessidade de rejuvenescimento que é fundamental para assegurar o 
futuro. Seja esse desígnio mais um esforço.  

E vamos conseguir, afinal p’ra frente é que é Lisboa! 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

Aberta a sugestões de atividades ou cursos, a área de Artes Decorativas 
permite o exercício de várias disciplinas artesanais e um gratificante 
sentido de realização, através da fruição, partilha e exposição de 
trabalhos executados, em combinações variáveis de utilidade e 
desenvolvimento da estética. A Delegação mantém-se disponível para 
acolher novos alunos e cursos ou dinamizar atividades de interesse 
comum, contanto seja possível reunir as condições e o número mínimo 
de alunos necessários à sua concretização. 

Este ano, adquirimos 25 CD musicais e 10 Sócios requisitaram 25 títulos.  

A Delegação dispõe atualmente de cerca de 1500 títulos, entre CD e DVD. 

Neste domínio, tencionamos prosseguir uma estratégia de investimento 
com moderação e adequação às solicitações e à sensibilidade dos Sócios. 

Em 2018, 54 Sócios requisitaram 182 obras do nosso catálogo, atualmente 
com mais de 12.000 volumes.  

Durante o ano, adquirimos 45 novos livros, dos mais diversos autores 
contemporâneos, de forma a acompanhar as solicitações e preferências 
dos Sócios, bem como a apoiar algumas das escolhas do Grupo de 
Leitura, também fonte de algumas simpáticas doações.  

A leitura de edições em papel está, assim, bem viva entre a nossa 
comunidade de Leitores, com hábitos enraizados de fruição e partilha que 
muito nos apraz registar e, dentro das nossas possibilidades, 
tencionamos continuar a apoiar, fidelizando Leitores e divulgando 
antigos e novos Autores e obras. 

Reiteramos que, além dos pedidos presenciais junto da Secretaria, na 
sede da Delegação, a requisição de livros pode também ser realizada à 
distância, por correio interno, postal ou eletrónico, bem como recorrendo 
aos serviços de itinerância da Secretaria, nos locais de trabalho visitados. 



2018 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa

8 

O nosso precioso catálogo está disponível na página internet da 
Delegação de Lisboa e é atualizado periodicamente. Os Sócios podem, 
ainda, apresentar sugestões de obras de interesse para a diversificação 
da nossa Biblioteca. 

«Vive o teu sonho da Dança junto de nós», foi a frase motivadora que 
nos trouxe 18 brilhantes Alunos a esta modalidade, em boa hora 
revitalizada e com muito êxito na Delegação, desta vez sob orientação 
de Joana Santos e Bruno Tomás, renomados dançarinos profissionais. 

As aulas de dança realizam-se nas instalações da nossa Delegação, no 
ginásio, às terças e quintas-feiras. 

O entusiasmo dos Alunos tem percorrido vários ritmos contagiantes, 
incluindo afro-latinos e africanos, tais como Salsa, Bachata, Quizomba, 
Hustle, Tango argentino, entre outros. 

Em 2018 prosseguimos a realização de Exposições, em boa parte 
dedicadas aos Alunos dos nossos Cursos, sobretudo de Pintura. É uma 
forma de potenciar o espaço expositivo da nossa sede, mas também de 
trazer mais Colegas, Sócios, Familiares e Amigos às instalações e ao 
convívio do nosso Clube.  

Por outro lado, a partilha de experiências e a divulgação dos trabalhos 
realizados é também maneira justa de premiar a dedicação e o talento 
demonstrados, que importa reconhecer e incentivar. 
Participaram também Artistas consagrados e de âmbito internacional, 



2018 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa

9 

mantendo intensa atividade e um dinamismo cultural de que todos nos 
podemos orgulhar.  

Sempre que possível, como sucedeu em diversas ocasiões, aproveitamos 
para fomentar o convívio ou a reflexão sobre a Arte, durante a 
inauguração ou outros momentos especiais em torno das Exposições, 
com proveitosas visitas guiadas pelos Autores, intervenções 
interessantes de carácter teórico ou técnico, por vezes pontuadas com 
apontamentos musicais ou de poesia. 

Eis a lista das Exposições realizadas em 2018: 

� Janeiro – Exposição de Pintura, Claus Von Oertzen
� Fevereiro – Exposição de Pintura, Ana Mendonça Dias
� Março – Rostos do Mundo, de Vera Pereira
� Abril – João Lança
� Maio – Passo a Passo, de Maria José Ferreira
� Julho – O Traço e a Mancha, Alunos do Curso 2017/2018
� Outubro – Exposição Coletiva dos Alunos do Curso de Pintura

2017/2018
� Novembro – Exposição de Pintura, de José Andrade

Já em 2019, de 21 de janeiro a 8 de Fevereiro, iniciámos as exposições no 
Espaço-Arte Mestre Aníbal Afonso com Pintura, exibindo Caminho do 
Gesto, de Carlos Vaz. 

Apesar do interesse demonstrado por vários Sócios, em 2018 não se 
reuniu o número mínimo de participantes para a realização do Curso de 
Fotografia. No entanto, é uma área cultural com relevantes tradições no 
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Clube e na Delegação, pelo que procuraremos voltar a promover a 
formação nesta área, bem como a apoiar a realização de exposições ou 
iniciativas em torno das artes fotográficas.  

� PINTURA

Há mais de 10 anos em profícua atividade nesta Secção, o professor José 
Fernando ministra o nosso Curso de Pintura com particular entusiasmo 
dos Sócios e Alunos. Em 2018 frequentaram a formação um total de 14 
participantes, entre novos e antigos Alunos, assim demonstrando o 
interesse e os benefícios da continuidade e do aperfeiçoamento. Também 
importa assinalar que as aulas se realizam em final de tarde, 
proporcionando um ambiente descontraído, ao mesmo tempo formativo, 
convivial e recuperador de energias criativas, com os seguintes objetivos: 

Nível I 

� Conhecer os princípios teóricos e práticos das principais técnicas
de pintura: Aguarela, Óleo, Acrílico, Pastel Seco;

� Conhecer os vários suportes na técnica da pintura;
� Estimular a criatividade nas diversas realizações.

Nível II 

� Aprofundamento dos conhecimentos e da prática da pintura;
� Aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos na realização de

temas livres;
� Aprofundar os conhecimentos da gramática visual.

Como atividade complementar, está prevista a realização de uma 
viagem a Madrid, em Março de 2019, para visita a Museus sob 
orientação do Professor.  

� TRAÇO E MANCHA

Igualmente ministrado pelo professor José Fernando, o curso de Traço e 
Mancha conta com a participação de 6 alunos.  

A definição base deste curso exprime-se de modo claro: os traços são 
linhas que formam o desenho e apresentam diferentes expressões.   A 
mancha utilizada com base em vários materiais (aguarela, grafite, carvão, 
tinta-da-china), em conjugação com o traço, permite múltiplas formas de 
inovação e expressão plástica. 
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Esta atividade pode ser um importante ponto de partida para quem se 
inicia nas artes visuais, conferindo competências técnicas, mas 
simultaneamente permitindo, pela prática, a descoberta de áreas 
preferenciais de intervenção e experimentação, num ambiente informal, 
entre Colegas e sob a orientação de quem sabe. 

O curso está dividido em três fases: exercícios só de traço, com vários 
materiais; exercícios de manchas, com vários materiais; conjugação do 
traço e da mancha na construção de imagens. 

Apesar de se notar alguma tendência de decréscimo nas requisições de 
DVD, mantém-se um considerável interesse e movimento: em 2018 os 
nossos Sócios efetuaram o levantamento de 320 filmes, o que revela 
recetividade à oferta que lhes é proporcionada pela Delegação. 

Em 2018, adquirimos 80 DVD, mantendo uma adequada expansão, 
diversificação e atualização da nossa videoteca. Tencionamos prosseguir 
a atenção e o investimento, moderado, nesta área de atividade, a 
incentivar a formação do gosto pela cultura e por documentários sobre 
temas didáticos, informativos e científicos, tanto pela aprendizagem e 
entretenimento como pela relação com outras disciplinas e atividades 
culturais.  

O Grupo de Leitura, com 8 anos de intensa atividade e mais de 80 
sessões realizadas, prosseguiu os seus principais objetivos: incentivar a 
leitura e proporcionar a partilha de ideias entre os participantes, mas 
também desafiar outros Leitores, Colegas e Sócios a seguir o fio à meada 
por entre a nossa diversidade de escolhas e propostas de interesse 
literário. 

As sessões mensais do grupo de Leitura realizam-se nas instalações da 
sede, na Av. Defensores de Chaves, 4C, das 18:30H às 20:00H, em geral 
na penúltima 5ª-feira de cada mês. 

Em 2018, alinhámos no espírito do Ano Europeu do Património Cultural e 
dedicámos a primeira sessão à leitura dos clássicos, incluindo teatro 
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grego e outras leituras significativas da cultura clássica greco-latina, que 
tanto influenciaram a cultura europeia ao longo de dois milénios e meio. 

Eis as nossas leituras em 2018:  

� Janeiro - Teatro grego e romano, textos clássicos, vários autores;
� Fevereiro - "Húmus", de Raul Brandão;
� Março - "A tia Júlia e o escrevedor", de Mário Vargas Llosa;
� Abril - "Uma noite em Lisboa", de Erich Maria Remarque;
� Maio - "A Madona", de Natália Correia;
� Junho - "Bolor", de Augusto Abelaira;
� Julho - "O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo", de

Germano Almeida;
� Setembro – “O rastro do jaguar”, de Murilo de Carvalho;
� Outubro - "Novelas exemplares", de Miguel de Cervantes Saavedra;
� Novembro - "Um rei na manga de Hitler", de José Goulão; e
� Dezembro - "Tanta gente, Mariana", de Maria Judite de Carvalho.

Já em 2019, seguimos o tema da «viagem», sob inspiração do V centenário 
da partida aventurosa de Fernão de Magalhães para a primeira circum-
navegação. Começámos, em Janeiro, com “O Vice-Rei de Ajudá”, de Bruce 
Chatwin, e temos prevista para Fevereiro a leitura de “Sinais de Fogo”, 
romance de Jorge de Sena, que nasceu há 100 anos para uma vida 
atravessada pela criação literária e pelo exílio. 

� PROGRAMA DE TROCA DE LIVROS – «LEVE UM LIVRO, DEIXE
OUTRO»

A partir de um fundo de obras constituído por doações, iniciado no âmbito 
do Grupo de Leitura, a que outros Sócios têm aderido com várias 
contribuições, instituímos um Programa de Troca de Livros, «Leve um livro, 
deixe outro». Esta iniciativa está disponível aos nossos Associados sem 
especiais formalismos: basta escolher e levar uma obra de entre as que 
estiverem na respetiva estante, deixando outra. O livro pode mais tarde 
voltar à estante, por troca de outro. E assim por diante. 

Para o efeito, não há registo nem catalogação, dispensando-se o 
preenchimento de requisição ou formulários – diferentemente do que 
sucede para consulta de obras do catálogo da Biblioteca do Clube do 
Pessoal, devidamente organizada e em funcionamento nas nossas 
instalações, mas com os indispensáveis requisitos de pedido, registo e 
controlo.  
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Ora, a vantagem e característica do Programa de Troca de Livros é a 
simplicidade e a espontaneidade: basta escolher e levar um exemplar 
disponível e, em troca, deixar outro no mesmo lugar.  

O objetivo é incentivar a leitura de modo informal e simples, mas também 
desenvolver o espírito de partilha e altruísmo. Por outro lado, torna-se 
também uma forma convivial de suscitar a presença e visita dos 
Associados às instalações do Clube. 
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ATIVIDADES DESPORTIVAS 

O ano 2018 foi particularmente gratificante para o Atletismo na 
Delegação, com 10 novas adesões e a maior representação de sempre do 
Clube EDP – Lisboa, possivelmente a maior representação ao nível de 
clubes no Atletismo. De facto, há muito que se notava a pulverização da 
prática de várias disciplinas desta modalidade por parte de inúmeros 
Colegas e Familiares, sendo fundamental cativar alguns desses 
praticantes para o Clube do Pessoal e para a Secção de Atletismo.  

Ao todo, temos 34 atletas, incluindo 4 Senhoras, que importa destacar, 
pela positiva, pelo excelente exemplo de prática desportiva e incentivo a 
mais praticantes femininas: Ana Mestre, Daniela Marinheiro, Rute Coelho 
e Maria João Cortesão.   

A intensidade da modalidade exprime-se num total de 304 participações 
em 79 provas.  

Destacamos a participação na São Silvestre de Lisboa, em que a 
Delegação de Lisboa foi representada por 22 atletas, 20 do género 
masculino e 2 do género feminino. 

 O quadro seguinte contém as melhores classificações deste ano, com 
alguns lugares no pódio: 

2018 - MELHORES CLASSIFICAÇÕES 

António Alberto 
Figueiredo 

Corrida da Marginal 
Rio Azul 3º 

Carlos Gomes 
Corrida de Santo 
António 1º 

Carlos Gomes 
Corrida SAMS 
Quadros 1º 

Carlos Gomes  Corrida Millenium 1º 
Carlos Gomes Corrida do Montepio 1º 

Carlos Gomes  
São Silvestre de 
Lisboa 1º

Carlos Gomes  
São Silvestre da 
Amadora 1º
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Carlos Parente 
Rodrigues 

Corrida de Santo 
António 7º 

Carlos Parente 
Rodrigues Marginal à Noite 5º
Carlos Parente 
Rodrigues Corrida do Sporting 9º 
Carlos Parente 
Rodrigues Corrida Linha Médis 7º 
Carlos Parente 
Rodrigues Corrida das Vindimas 4º
Helder Martins Trilho de Belas (curto) 7º 
Joaquim Epiméo 
Oliveira Corrida do 1º de Maio 6º 
Joaquim Epiméo 
Oliveira Corrida da Hovione 2º
José Alves Sintra Trail X Treme 2º 
Maria João Cortesão Corrida do 1º de Maio 28º 

Maria João Cortesão 
Corrida de Santo 
António 25º

Ricardo Santos 
Rota da Fonte da 
Pipa 10º 

Ricardo Santos 
Corrida da Marginal 
Rio Azul 8º 

Ricardo Santos Sintra Trail X Treme 4º 

Participámos ainda em várias provas emblemáticas: 

� Maratonas de Lisboa e do Porto,
� Corrida do Sport Lisboa e Benfica,
� Meia Maratona e 10 km dos Descobrimentos,
� EDP Grande Prémio Natal,
� Marginal à Noite,
� Corrida dos Sinos,
� Corrida do Fim da Europa,
� Meia Maratona do Douro Vinhateiro
� 20 km de Almeirim,
� Corrida Jumbo – Autódromo do Estoril,
� Corrida do Aeroporto,
� EDP Running Wonders Coimbra,
� Meia Maratona de Évora,
� Meia Maratona EDP Rock N’Roll Lisboa.

Esta é uma daquelas modalidades em que as realizações com a camisola 
do Clube do Pessoal podem encher a todos de orgulho, muito 
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contribuindo para o fortalecimento da visibilidade e da imagem da 
Empresa em várias regiões do País e em inúmeros eventos muito 
participados e apreciados. 

Apesar de alguma expectativa para 2018, a Secção do BTT manteve 
atividade em nível reduzido, com apenas cinco atletas ativos. Mesmo 
assim, os nossos atletas participaram em quatro provas, ao longo de dez 
meses. 

A nossa Delegação teve participações na 12ª Maratona Tasca do Xico, 
em 15 de Abril; Terras do Toiro, Porto Alto, em 21 de Outubro; e Maratona 
BTT, de Canha, em 2 de Dezembro. 

A quarta prova em que participámos foi a referente às Competições 
Desportivas do Clube do Pessoal EDP, realizada a 13 de Maio, na Serra da 
Lousã. Nesta competição, destacamos o 3º lugar alcançado pelo nosso 
atleta Filipe Marques. 

Prevendo-se que mais atletas poderão vir a ingressar na nossa equipa, a 
Secção de BTT envidará esforços para revitalizar a atividade na 
Delegação. 

As nossas instalações dispõem uma sala de Cardiofitness e de máquinas 
para fruição dos Associados, tendo sido especialmente cuidado o seu uso 
e funcionamento em boas condições, quer a nível de logística e 
organização, quer nos aspetos materiais de manutenção de 
equipamentos e pavimento. 

Ao longo do ano, as atividades nesta sala foram realizadas, com 
regularidade, por 4 Sócios, totalizando cerca de 132 (cento e trinta e duas) 
horas de utilização.  

No essencial, a Delegação de Lisboa apoia o programa de avaliação física 
e acompanhamento dos Sócios nesta atividade, no âmbito da iniciativa 
“Fazer desporto com saúde e segurança”.  

A distância face aos locais de trabalho dos associados explica uma 
utilização reduzida, apesar das boas condições disponibilizadas, mas é 
uma área que importa incentivar, uma vez que permite uma articulação 
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com a prática de outras modalidades e contribuição para a manutenção 
de uma boa condição geral de saúde.  

A Equipa de Futsal da Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal EDP 
continuou a efetuar treinos às 5ªs-feiras, das 19 às 21 horas, no Pavilhão 
Agrupamento Escolas Mães D´Agua, na Falagueira.  

Participámos na IV Edição da Liga de Futsal “João Benedito” com mais 10 
equipas, organizada pela Sideline Events, de Outubro de 2017 a Maio de 
2018. O Clube EDP Lisboa obteve o 6º lugar na classificação final. 

Na parte Disciplinar, ficámos em 2º lugar, a 1 ponto da equipa vencedora, 
o que é um excelente resultado.

De referir com muita alegria, muito orgulho e merecidamente, a conquista 
do Troféu de Melhor Guarda-Redes pelo nosso atleta Pedro Miguel 
Azevedo. O Clube tem a firme convicção de que o prémio que já pecava 
por tardio, foi inteiramente merecido. 

Uma palavra de agradecimento também para todo o plantel e equipa 
técnica de Futsal, pois mais uma vez dignificaram a camisola do Clube e 
contribuíram para o merecido prémio recebido pelo Pedro.  

Para a época 2018/2019 não foi considerado oportuno participar nesta 
competição. 

Com o terminar do ano de 2018, perfazendo o 19º ano em que este Grupo 
representa o Clube EDP, apraz-nos registar a inteira disponibilidade da 
Direção para a sua continuidade. 

No tocante ao ano de 2018, pautou-se pela representação em nome do 
Clube em diversos saraus e manifestações desportivas organizadas pela 
Secretaria de Estado do Desporto, Federação de Ginástica, Associação 
de Ginástica de Lisboa, Escola Salesiana do Estoril, Special Olympics, 
Secretaria de Estado da Reabilitação, Festival Internacional de São Pedro 
do Sul, Dançarte, Dia Mundial da Dança, Festival Corpo e clubes, onde 
estivemos dignamente representados.  
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De realçar que este grupo foi convidado a apresentar um trabalho sobre 
a bandeira da ética desportiva, sob a égide do Ministério de Educação e 
Secretaria da Estado do Desporto e da Juventude. 

Foi também participante do Festival Internacional 
de Dança de Lisboa através de convite expresso 
do Ginásio Clube Português. 

O Grupo “As Marias” foi o grupo coordenador do 
sarau do centenário do Lisboa Ginásio Clube, 
sendo de sua responsabilidade toda a 
coordenação e feitura do guião do espetáculo que 
teve a participação do Presidente da República.  

Para o ano de 2019, estamos agilizando processos 
para participarmos no Encontro Internacional de Dança do Ginásio Clube 
Português, Festival Internacional de São Pedro do Sul, Dançarte, Dia 
Internacional do Ensino Profissional, Dia Mundial da Dança, Festival O 
Corpo e responder a convites de outras coletividades que nos procuram 
para apresentações em festivais nacionais, para além de abrirmos este 
grupo às Oficinas Coreográficas de outras instituições. 

O nosso grupo também foi convidado a apresentar um projeto para o 
sarau do Lisboa Ginásio Clube, que muito nos honra pela confiança dada 
por esta instituição neste Grupo do Clube EDP Lisboa. 

O Troféu de Karting do Clube EDP, Delegação de Lisboa, realizado em 
2018, no Bombarral e em Palmela, contou com 12 participantes.  

Os pilotos da Delegação de Lisboa, João Paulino e Fernando Ferreira, 
obtiveram respetivamente o 5º e o 7º lugar na classificação final. 

Após a criação da secção de Padel, em 2017, a atividade foi-se mantendo 
com encontros esporádicos de atletas desta modalidade nos campos 
existentes em Alcântara, durante o ano de 2018. 

No entanto, conseguiu-se realizar, em 27 de Outubro, um torneio interno 
aberto a todos os Colegas da EDP, fossem ou não Sócios, em que 26 
colaboradores da EDP responderam afirmativamente ao desafio lançado. 
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O torneio desenrolou-se em 3 séries, com duas séries na categoria de 
seniores masculinos e uma série de pares mistos. O torneio foi realizado 
no Indoor Padel Center, em Alfragide. 

Apresentamos das fotografias dos vencedores das séries e do grupo 
presente no torneio.  

Desta experiência retirámos um bom nível de participação e de interesse 
dos vários participantes pela modalidade. Assim, continuamos a apostar 
no desenvolvimento desta modalidade, nomeadamente através da 
divulgação e realização das seguintes atividades: 

• Reservar campos - em dias e horários pré-definidos - para realizar
jogos de Padel entre elementos do Clube, com preço especial e
inscrições prévias;

• Organizar a realização de torneios internos, treinos e clínicas de
divulgação;

• Apoiar a participações de atletas em torneios particulares e/ou
oficiais pela equipa do Clube;

• Organizar a realização de torneios nacionais e internacionais entre
empresas ou geografias EDP.
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O Clube do Pessoal EDP - Delegação de Lisboa, através do nosso 
pescador e único representante, Manuel Domingos, disputou na época de 
2018 o Campeonato Associativo Regional de Água Doce da ARCPD – 
Associação Regional do Centro de Pesca Desportiva de Rio, em que 
estamos inscritos. 

Disputaram-se 3 provas, com os resultados seguintes: 

� 10 de Junho, em Coruche – 7º lugar;
� 22 de Julho, em Mora – 8º lugar;
� 23 de Setembro, em Coruche – 7º lugar.

O nosso pescador, Manuel Domingos, obteve o 16º lugar na classificação 
geral do Campeonato. 

A Secção de Ténis manteve uma atividade reduzida em 2018. A nossa 
Delegação participou apenas nas competições internas, nomeadamente 
as Competições Culturais e Desportivas do Clube, organizadas pela 
Direção Nacional. Na fase final, a Delegação de Lisboa esteve 
representada por dois tenistas, tendo José Aires obtido o terceiro lugar. 

Tentámos organizar um Torneio, há muito idealizado, e contámos com a 
colaboração do Clube de Ténis de Belas. Porém, devido ao mau tempo 
que se fez sentir na data designada e à fraca adesão de participantes, 
apenas foi possível realizar os jogos do primeiro de três sábados 
previstos.  

Quanto à escola de ténis, continua com a sua atividade suspensa devido 
à Secção não encontrar uma solução adequada para a sua reativação, 
mas não deixando por isso de continuar a tentar.  

Em 2018, a modalidade de Ténis de Mesa continuou em bom plano, quer 
no aspeto coletivo, quer a nível individual, demonstrando-se uma vez 
mais que a entrega e dedicação dos atletas em prol do Clube EDP – 
Lisboa tem sido exemplar, com bons resultados ao longo da época. 
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A Delegação de Lisboa participou nas seguintes competições: 

� Campeonato Individual da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa,
1º e 2ª escalões;

� Campeonato por Equipas da Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa, 1º e 2ª escalões;

� Campeonato de Pares da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa;
� Campeonato Distrital de Equipas da Associação Ténis de Mesa de

Lisboa;
� Torneios de Challenge Ranking List da FPTM.

Também participámos nas Competições Desportivas e Culturais do Clube 
do Pessoal EDP, organizadas pela Direção Nacional, com as seguintes 
classificações: 

� Tiago Penedos, 1º; 
� Joaquim Simões, 3º; 
� Costa Faro, 4º, e  
� José Antunes, 5º.  

Estamos neste momento a disputar o campeonato distrital de Lisboa por 
equipas e após a sexta jornada o Clube EDP Lisboa ocupa o 2º lugar. 

Nas provas do Challenge Masters Ranking List da FPTM estivemos 
presentes em treze torneios que se distribuíram ao longo do país e onde 
alcançamos resultados muito positivos:  

- 1º lugar Bombeiros de Alverca
- 2º lugar Leões de Porto Salvo
- 3º lugar Sinapsa
- 4º lugar Cidade de Ovar
- 5º lugar EDP Lisboa
- 6ª lugar Câmara Municipal Caldas da Rainha
- 7º lugar Desportivo de Monte Real

No plano individual temos a destacar o campeonato nacional individual 
onde a nossa atleta Susana Schmitz se sagrou Campeã Nacional. Para 
além deste honroso título, temos também a registar as vitórias obtidas 
no Master Ranking pela mesma atleta nos Torneios do Desportivo de 
Monte Real, Sinapsa e BPI. 

No campeonato nacional de Pares Femininos a dupla Susana Schmitz e 
Anabela Santos consagraram-se Campeãs Nacionais. Na vertente Pares 
Mistos temos a registar mais um brilhante resultado obtido, sagrando-se 
vice-campeões nacionais, pela dupla constituída por Susana Schmitz/Rui 
Vicente, ambos do Clube EDP Lisboa. 
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Os nossos atletas, apesar da veterania, continuam empenhados em obter 
os melhores resultados em prol do nosso Clube, sendo respeitados por 
todos aqueles que privam connosco no âmbito do ténis de mesa.   

Para a época 2018/2019, a equipa de Ténis de Mesa do Clube EDP Lisboa 
é constituída por 15 elementos. 

Já em 2019, realizámos o XXI Torneio Aberto do Clube do Pessoal da EDP, 
no Pavilhão do Casal Vistoso, dia 19 de Janeiro, inserido no calendário de 
provas do Challenge Master Ranking List 2018/2019. Esta organização, de 
assinalável dimensão, contou com a participação de 235 mesa tenistas, 
vindos de todo o País. Antes de iniciar a prova homenageámos a memória 
do nosso atleta e amigo Fernando Vilarinho. Foram muitas as 
manifestações de felicitações que recebemos pela qualidade de 
excelência do torneio. No plano desportivo temos a destacar o 5º lugar 
individual obtido por Tiago 

Penedos e o 5º lugar por equipas obtido pelo Clube EDP Lisboa na prova 
do 1º Escalão. 

Nesta modalidade, mais uma vez, elevámos bem alto o nome e as cores 
do Clube do Pessoal e da nossa Empresa. 

Através da Secção de Tiro, o Clube do Pessoal EDP – Delegação de Lisboa 
desenvolveu a sua atividade ao nível das provas da Federação 
Portuguesa de Tiro, no Troféu de Regularidade a nível Distrital e no 
campeonato nacional do Inatel. Participou ainda nas Competições 
Desportivas e Culturais do Clube EDP, disputando a 2ª prova de 
apuramento da Região Tejo em 2018 e fase final nacional. Nesta, 
participaram 3 atletas da nossa Delegação e obtivemos o 1º lugar. 

Também participámos em provas particulares, organizadas pelos vários 
clubes federados, e que fazem parte do calendário de provas da FPT: 
Carabina Recreio (CRecreio - Bala), Carabina cano articulado ar 
comprimido (CCART), Carabina Precisão ar comprimido (CAC) e Pistola 
Precisão ar comprimido (PAC). 

� 
� Torneio 43º Aniversário ARDBA 
� Campeonato Regional Centro de PAC e C50 – bala
� Campeonato Nacional Absoluto C50 - bala
� Torneio Augusto Condesso
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� Campeonato Regional Centro e Campeonato Nacional em PAC e
CCART

� Torneio de Regularidade do Inatel

Classificação Final do Campeonato Distrital 

� 

Individual 1ª categoria, 2º lugar por equipas 

2º  Miguel Costa,  1391 pontos;  
8º Nuno Marques, 1339; 
9º António Costa, 1305; 
13º José Coelho, 778. 
14º Abílio Coelho, 761. 

 Individual 2ª categoria 

4º Francisco Silvestre, 1219; 
12º Jaime Anacleto, 965. 

� 
4º  Abílio Brito Costa Coelho, 1369; 
9º  José Brito Costa Coelho, 1341; 
21º Jaime Anacleto, 839. 

Classificação do Campeonato Nacional do Inatel 

� 

Individual 1ª categoria, 6º lugar por equipas 

20º Miguel Scarpa da Costa, 278; 
29º Nuno Miguel Pereira Marques, 272; 
36º António Florindo Cabaça Costa, 262; 
39º Abílio Brito Costa Coelho, 252; 
41º José Brito Costa Coelho, 246. 

 Individual 2ª categoria 

4º Jaime José Silva Anacleto, 254; 
15º Francisco José Lúcio Silvestre , 239. 

� 
4º José Brito Costa Coelho, 273; 
7º Abílio Brito Costa Coelho, 269. 
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Equipa de Tiro na disputa do titulo do Campeonato Distrital Nacional 
do Inatel, da esquerda para a direita: António Costa, José Coelho, 
Eduardo Cruz, Jaime Anacleto; em baixo: Miguel Costa, Nuno Marques e 
Abílio Coelho 

Durante o ano de 2018 a secção de Triatlo do Clube de Pessoal EDP 
Lisboa teve uma atividade menos participada, mantivemos o apoio à 
inscrição dos atletas no campeonato nacional de clubes. O Clube EDP 
Lisboa esteve presente com três atletas no Campeonato Nacional de 
Clubes. 

Também estivemos representados nas seguintes provas: 

� Triatlo da Lagoa
� XXI Triatlo de Oeiras
� Campeonato Nacional Grupos de Idade.
� Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo em Caminha
� Triatlo de Sines

Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo em Vila Moura 

� Os atletas participaram nas seguintes provas de triatlo sem apoio
do clube:

� Ironman – Cascais
� Challenge Lisboa
� Triatlo de Portimão
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� Triatlo das Andorinhas
� Super Sprint Noturno em Famalicão
� Campeonato Nacional Individual – Vilamoura

O Clube do Pessoal – Delegação de Lisboa, manteve em 2018 um 
excelente nível de resultados e uma intensa atividade competitiva.  

A nível interno, vencemos as Competições Desportivas e Culturais do 
Clube do Pessoal, através do nosso xadrezista Victor Morais, que obteve 
o 1º lugar na final, fase para a qual a Delegação de Lisboa qualificou
também o xadrezista Américo Inácio Baptista.

O nosso Mestre Júlio Santos é o xadrezista 
há mais tempo em atividade em Portugal e 
tem obtido resultados de nível excelente. 

Eis a resenha da nossa participação 
desportiva, em várias provas oficiais, torneios 
abertos, competições temáticas e diferentes 
modalidades da prática do Xadrez em 2018: 

� Janeiro

Dia 6, Taça de Portugal, vencemos o G.X. Alvalade, por 3 - 1. 
Dia 13, Campeonato nacional da 2ª divisão, empate por 2 a 2 com o C. X. 
Cavadas. 
Dia 14, Open dos "Coruchéus", 2º lugar por equipas. 
Dia 20, Campeonato distrital de Lisboa de partidas rápidas, 3º lugar por 
equipas. 
Dia 27, Campeonato nacional de semirrápidas, na Marinha Grande, 17º 
lugar em 64 equipas. 

� Fevereiro

Dia 17, Campeonato nacional da 2ª divisão, vencemos o Peões da 
Caparica, por 2,5 a 1,5. 

� Março

Dia 10, Campeonato distrital de Veteranos + 50 anos: Victor Morais, 5º 
lugar; Amílcar Miranda, 6º lugar. 
No campeonato nacional de veteranos, escalão de + 65 anos, Júlio 
Santos obteve o 1º lugar. 
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Dia 11, Open dos Coruchéus, 1º lugar por equipas. 

Dia17, Campeonato nacional da 2ª divisão, empate por 2 - 2 com o G.X. 
Alekine. 
Dia 18, Open do G.X. Alekine. 2º lugar por equipas. 

De 22 a 28, Campeonato nacional de veteranos de partidas rápidas e 
semirrápidas de + 50 anos e + 65 anos: Rápidas + 50 - Victor Morais, 8º, 
Agostinho Roxo, 6º, e Manuel Almeida, 9º;  
Em semirrápidas, Victor Morais, 8º, e Manuel Almeida, 2º. 
Partidas rápidas de + 65 anos, Júlio Santos, 3º, e Rodolfo Lavrador, 2º. 
Partidas semirrápidas, Júlio Santos, 1º, e Rodolfo Lavrador, 3º. 

� Abril

Dia 14, Open do AXP, 3º lugar. 

� Maio

Dia 5, Taça de Portugal, empate por 2 – 2 com o Clube Xadrez Cavadas. 

� Julho

Dia 15, Open de Campo de Ourique, 1º lugar. 
Dias 19 e 20, Campeonato nacional da 2ª divisão, 4º lugar. 

� Agosto

Dia 15, Open de Massamá. 1º lugar. 
Dia 26, última jornada do torneio “Taça de Lisboa”, 5º lugar na 
classificação geral. 

� Setembro

Dia 9, Torneio da Praça de Campo de Ourique, 1º lugar. 
Dia 15, Open dos Coruchéus, 1º lugar. 
Dia 23, Open do Alto da Barra, 2º lugar. 

Com o potencial desta Secção, aspiramos aumentar a divulgação da 
prática do Xadrez, reconhecidamente formativa para todas as idades, 
mas fundamental para o desenvolvimento dos mais jovens. Para o efeito, 
apelamos a todos os Colegas da Empresa e do Clube do Pessoal da área 
de Lisboa e esperamos levar a efeito iniciativas de captação junto dos 
Sócios da nossa Delegação. 
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ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS 

ALMOÇO COMEMRATIVO 

A 2 de Dezembro, promovemos um encontro comemorativo e um almoço 
para celebração do nosso 42º Aniversário, desta vez em Leiria, na Quinta 
do Paúl. 

Organizámos o trajeto de modo a fazer paragens em Aveiras e Nazaré, 
de onde seguimos para Ortigosa-Leiria. O almoço realizado continuou 
festivo pela tarde dentro, animado pela música do Duo Tomané e Célia. 
Foi um dia e um Aniversário em cheio.  

GRANDE NOITE DO FADO 

Realizámos mais uma vez, uma Grande Noite de Fado, com cerca de 200 
pessoas entusiasmadas e aficionadas na assistência. Para tornar a Noite 
ainda mais especial, contámos com um grande elenco composto por 
Carlos Fernandes, Chico Madureira, Teresa Tapadas, Margarida Arcanjo, 
Lia Graça, Nani Nadais e Pedro Galveias. Nas guitarras, Luís Ribeiro, Jaime 
Marins e Luís N´Gambi. O Clube ofereceu as castanhas e a água pé. 

Através da Psicóloga, Dra. Lígia Varandas, continuamos a facultar 
consultas de Aconselhamento Psicológico nas instalações da nossa 
Delegação. Em 2018 foram realizadas 12 consultas. 

A intervenção nesta atividade consiste na prestação de serviços 
especializados de acompanhamento ao nível de situações de ansiedade 
e depressão, apoio psicopedagógico, prevenção de situações de risco em 
crianças e jovens, preparação para a reforma, gestão de conflitos, gestão 
do stress.  

Assim, este é um contributo para que os nossos Associados possam 
usufruir dos mais variados conselhos na área do Aconselhamento 
Psicológico.  

As consultas realizam-se à 5ª-feira. 
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Em 2018 continuámos a assegurar o serviço de Bar da nossa sede, na Av. 
Defensores de Chaves, 4C. Com pouco movimento, por já não haver 
instalações nem postos de trabalho da Empresa no edifício, continuamos 
a prestar apoio os Sócios e às atividades desportivas, culturais, sociais e 
administrativas, realizadas no âmbito do Clube do Pessoal.  

Em 2018 prosseguimos a publicação do nosso Boletim «Informação», com 
a edição de 3 números, em Março, Julho e Outubro.  

A periodicidade é para manter de futuro, considerando-se o «Informação» 
um importante meio de comunicação e repositório de factos, realizações 
e atividades, com imagens sugestivas e textos diversos, desde notícias a 
entrevistas e calendários ou horários dos nossos programas, desafios aos 
Sócios para incentivar a participação, etc., bem como sinal de presença e 
interação junto de um número elevado de Associados e até relativamente 
a diversas entidades e interlocutores externos. 

Com apresentação gráfica atualizada e uma seleção editorial articulada 
com os outros suportes de comunicação, nomeadamente o correio 
eletrónico e as páginas na internet e no “Facebook”, o boletim 
«Informação» continua a merecer manifestações de interesse por parte 
dos nossos Associados.  

Assim, mantemos o suporte digital para todos os Associados no ativo e 
em papel para outros segmentos em que ainda se justifica, e aprecia, o 
formato físico. Pelas reações obtidas continuaremos a incentivar a 
apresentação de sugestões de ideias, notícias, memórias e imagens para, 
na medida do que for possível e em função dos critérios editoriais 
definidos, aumentar a interação com os nossos Associados, também por 
mais esta via. 

A Secção, apoiada pelos serviços administrativos na Secretaria, manteve 
o seu normal funcionamento no apoio aos Associados.
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De registar a emissão de 1 Carnet Camping International, 11 revalidações 
de licenças desportivas nacionais e a emissão de 3 novas licenças 
desportivas. 

Foi também prosseguido o apoio às atividades organizadas pela Direção 
Nacional do Clube, nomeadamente no referente ao Parque de Campismo 
do Clube, situado na Ribeira do Tomão, Castelo do Bode. 

A Secção de Campismo continuará a apoiar os Sócios praticantes desta 
modalidade, quer administrativamente, quer na participação de eventos 
campistas. 

Atendendo à distância entre os locais de trabalho e as instalações da 
Av. Defensores de Chaves, onde temos o ginásio e funcionam as aulas de 
ginástica e aeromix, verifica-se um decréscimo muito significativo na 
participação dos Sócios nesta modalidade.  

Em 2018, apesar dos atuais constrangimentos, funcionaram 3 turmas de 
Ginástica de Manutenção, com as frequências seguintes: 

� Ginástica de Manutenção A – Professora Ana Alves – Inscreveram-
se 7 alunos;

� Ginástica de Manutenção B – Professora Carina Russo –
Inscreveram-se 13 alunos;

� Ginástica de Manutenção N – Professor João Melo – Inscreveram -
se 16 alunos;

� Aeromix – Professora Helena Nobre – Inscreveram-se 5 alunos;
� Alongamentos e Correção Postural – Professora Carina –

Inscreveram-se 18 alunos.

Porém, trata-se reconhecidamente de um conjunto de atividades muito 
benéficas para a saúde e bem-estar dos Trabalhadores e dos Sócios, 
pelo que a Delegação de Lisboa disponibiliza diversos horários para a 
prática destas modalidades, de forma distribuída ao longo da semana e 
essencialmente à hora de almoço, com possibilidade também de horário 
pós-laboral, atualmente das 18:00h às 18:45h, à 2ª e à 4ª-feira. 
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A secção de Snooker teve como única realização, durante 2018, a participação 
nas Competições Desportivas da Direção Nacional, referentes ao período 2016-
2018. Esta participação teve resultados muito bons para a Delegação de Lisboa 
e mesmo para a Região de Lisboa e Vale do Tejo que representámos, tendo-se 
conseguido as seguintes classificações a nível nacional: 

� 3º classificado: Luís Ricardo Antunes
� 4º classificado: Luís Rebelo Silva

Em 2018, a Delegação de Lisboa manteve a Secção e os serviços de 
massagens corporais para relaxamento mediante um conjunto de 
técnicas específicas para o alívio da tensão física, para evitar tensões e 
stress, que normalmente provocam dores, cansaço e noites mal dormidas. 
Estas práticas destinam-se a evitar as dores musculares e promovem um 
alívio do mal-estar geral causado por pequenas entorses, esforço 
excessivo ou prática desportiva incorreta. 

Com os serviços de massagens corporais, contribuímos para que os 
nossos Associados possam desfrutar de uma melhor qualidade de vida, 
pessoal e profissional, apostando também na prevenção, e exercer a sua 
atividade profissional duma forma mais tranquila e saudável. 
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Ao longo do ano, foram ministradas 372 massagens, das quais 240 
massagens gerais e 132 massagens locais, sempre através da nossa 
profissional especializada, D. Fernanda Cadima. 

Mantemos acordos com diversas entidades para prestação de serviços 
ou aquisição de bens pelos nossos Sócios, em condições favoráveis, em 
muitas áreas, abrangendo sectores como Automóveis e Motos, Bancos e 
Serviços Bancários, Casa e Decoração, Obras de Arte, Desporto e 
Manutenção, Ginásios, Piscinas, Eletrodomésticos, Estética e Cuidados 
Pessoais, Cabeleireiros, Hotelaria e Restauração, Saúde e Bem-Estar, 
Artigos Ortopédicos, Clínicas, SPA, Farmácias, Oculistas, Psicologia, 
Seguros e Tintas, entre outros. 

Em 2018, a Delegação de Lisboa do Clube do Pessoal EDP prosseguiu a 
análise de propostas, no total de 52, de novos protocolos ou atualizações, 
na maioria referentes a espetáculos. Apenas foi possível ou consideradas 
de interesse concluir 5 dessas propostas. 

A lista atualizada com os Protocolos em vigor e respetivas condições e 
benefícios, pode ser consultada na Secretaria da Delegação de Lisboa e 
através da nossa página internet:  

http://www.clubeedp-del-lisboa.com.pt/protocolos.html 

A Secretaria da nossa Delegação desenvolveu normalmente todas as 
atividades inerentes ao seu funcionamento administrativo, e apoiou 
sempre que possível e dentro das suas possibilidades e competências, 
todas as outras Secções do Clube, assim como os Sócios que de algum 
modo solicitaram os seus préstimos.  

Este trabalho consiste no atendimento presencial, telefónico ou por 
correio postal e eletrónico dos Sócios e no fornecimento de dados, 
consultas, e execução de tarefas e apoio logístico, solicitados pelas 
Seções através dos respetivos diretores.  

Em especial, continua a ser assegurado um serviço de itinerância, de 
modo a assegurar maior proximidade dos nossos serviços aos locais de 
trabalho, obviando a deslocações de Colegas em horário laboral, assim 
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otimizando os tempos de trabalho da Empresa em conciliação com o 
desenvolvimento dos procedimentos relativos às atividades associativas. 

É de salientar a continuação da atualização de processos e métodos de 
trabalho e as ações de formação dos profissionais administrativos. O 
parque informático da secretaria continuou a ser melhorado. 

Assinalamos, ainda, que nas instalações da sede da Delegação de Lisboa, 
funciona também o apoio de secretaria da estrutura regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do Clube do Pessoal EDP. 

O ano 2018 foi planeado com prudência, face ao interesse de assegurar 
equilíbrio na relação custo/qualidade, tendo em conta a viagem ao Japão, 
que implicou naturalmente custos elevados e foi a “grande“ saída neste 
exercício. 

Japão – De 20 de Abril a 1 de Maio, uma visita ao Oriente que deixou todos 
extasiados. Além de paisagens lindas, o contacto com uma cultura 
completamente diferente da nossa, uma gastronomia “estranha”, ainda 
se viajou a velocidade “ultrassónica” no comboio bala. É pena não estar 
mais perto, disseram os que viveram estes momentos. Participaram 60 
Sócios. 

Minho e Galiza – De 9 a 13 de Junho, uma saída temática onde se 
privilegiou a monumentalidade e gastronomia, principalmente a galega. 
Aderiram 18 Sócios. 

Itália – De 1 a 10 de Setembro. Foi uma saída fora dos roteiros mais 
populares neste país, privilegiando-se a região sul. Sendo uma região 
menos monumental, é ainda assim arrebatadora com os parques naturais 
e os seus vulcões. Visitou-se o Vesúvio e as consequências das suas 
erupções, as Grutas de Pertosa, a Costa Amalfitana e ainda tivemos 
tempo para visitar alguns dos ex-libris de Roma. 

Tenerife – De 2 a 9 de Julho, foi uma semana de praia que dois dos nossos 
Associados muito apreciaram. 
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Entretanto, estão a decorrer as inscrições para as viagens que 
preparámos para os Sócios para o ano de 2019, com destinos na Europa, 
Mediterrâneo e Norte de África.  

A Delegação de Lisboa do Clube EDP dispõe de três viaturas: 

� Citroen Jamper - Ano 2000;
� Renault Kangu – Ano 2001;
� Mercedes-Benz Vito – Ano 2001.

Estas viaturas encontram-se em estado de conservação considerado 
satisfatório. No entanto, face à pouca utilização e, sobretudo, à idade já 
considerável das viaturas, foi necessário proceder a diversas reparações. 

A Secção de Viola manteve atividades nas instalações da Delegação de 
Lisboa e em vários locais de trabalho dos nossos Sócios, nomeadamente 
na Rua D. Luís I, na Av. José Malhoa e na Av. EUA (sede da REN), ou seja, 
em 4 locais distintos onde há interessados em frequentar as nossas 
aulas. 

Os cursos continuam a dirigir-se a 22 alunos, com excelente 
aproveitamento, repartidos por dez períodos letivos, sendo três deles na 
REN.  

A testemunhar o excelente trabalho desenvolvido nesta formação, estão 
os convites efetuados pela EDP para complemento de atividades 
realizadas pela Empresa e a apresentação realizada no início de 
Dezembro, na sede da nossa Delegação, onde até os Alunos mais 
recentes se evidenciaram e se proporcionou um excelente espírito 
associativo de convívio e integração. 

Assumindo-se todo o interesse no aproveitamento e desenvolvimento 
desta atividade, e de outras semelhantes, continuaremos a investir nas 
condições de trabalho e de divulgação da modalidade para tentar obter 
cada vez mais e melhores resultados. Assim, continuaremos a tentar 
junto da Empresa que as aulas nos locais de trabalho possam estender-
se a outros edifícios, em horários diferenciados e que não interferiram 
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com as atividades laborais, antes reforcem a promoção da conciliação 
que é timbre da natureza associativa do Clube do Pessoal EDP. 
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Registamos, em 2018, a entrada de 87 Sócios efetivos e 18 Sócios 
auxiliares, tendo saído 12 Sócios efetivos. Estas saídas têm os mais 
variados motivos, salientando-se a deslocação do local de trabalho. 

Procurou-se, no entanto, motivar os Colegas a maior participação e 
fruição das atividades culturais e desportivas do Clube do Pessoal, 
assinalando em especial os benefícios próprios do carácter associativo – 
somos nós os autores, os realizadores e os destinatários dos nossos 
projetos e atividades – e do espírito de entreajuda, do reforço da 
perspetiva humanista e da cultura da Empresa, bem como da respetiva 
responsabilidade social, para a qual todos somos chamados a interpretar, 
contribuir e desenvolver. 

Com o saldo positivo alcançado e na expectativa de um 
rejuvenescimento do nosso Clube, continuaremos a incentivar a 
captação de novos Sócios, apelando à dinamização e passa-palavra de 
todos, até porque muitos Colegas praticam atividades desportivas e 
culturais de modo individual, competindo explicitar as vantagens de uma 
abordagem coletiva e associativa, com mais e melhores meios, além do 
ânimo especial inerente ao espírito de equipa e ao sentido de pertença 
ao Clube do Pessoal da nossa Empresa, com o seu prestígio, tradição e 
preparação para os desafios do futuro.  

Um dos desafios em que temos de tentar acompanhar a evolução 
verificada na sociedade portuguesa e na Empresa é a diversidade de 
género: incentivamos e apelamos em especial às Colegas para uma 
participação associativa mais ativa, nas diferentes atividades 
organizativas, recreativas, desportivas e culturais. 

Cumpre dedicar uma palavra solidária, de atenção e apreço pelos Sócios 
que “partiram”, deixando o Clube do Pessoal da EDP mais pobre e triste, 
mas reconhecido e sensibilizado. Às suas famílias apresentamos sincero 
voto de pesar, bem como a nossa consideração, a nossa manifestação 
de conforto e o nosso espírito de entreajuda associativa. 
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Em 2018, infelizmente, houve Colegas nossos e familiares afetados por 
catástrofes, como o furacão Leslie. A todos, o nosso profundo e sentido 
pesar e solidariedade. 

Mas também importa assinalar o esforço e dedicação de muitos Colegas 
que intervieram tecnicamente na resolução de problemas e no 
restabelecimento do serviço de abastecimento de energia elétrica, bem 
como aos Colegas voluntários que participaram em iniciativas solidárias 
individuais e das nossas empresas, a EDP e a REN, para recuperação da 
segurança, reparação material e conforto moral das pessoas e 
comunidades em apreço. Nestas alturas, mais importa reconhecer que 
unidos conseguimos realizar as mais nobres tarefas e superar os desafios 
mais difíceis. 

Por outro lado, o conjunto de iniciativas e atividades constantes deste 
Relatório de atividades relativo ao exercício findo só foi possível devido à 
boa conjugação de esforço e boa vontade de muitos Associados, de 
responsáveis e Colegas das nossas Empresas, funcionários do Clube, 
Direção Nacional e outras Delegações com quem nos relacionámos e a 
quem renovamos sinceros agradecimentos e justo reconhecimento. O 
nosso “muito obrigado”! 




