
CLUBE PESSOAL EDP
Delegação de Lisboa



 2019 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa 1 

Índice 
Índice .................................................................................................................................................................................. 1 

CORPOS DIRETIVOS DA DELEGAÇÃO DE LISBOA TRIÉNIO 2019/2021 .................................. 3 

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL ..................................................................................................................... 3 

DIREÇÃO LOCAL .................................................................................................................................................... 3 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................. 5 

Mensagem do Presidente ................................................................................................................................. 5 

ATIVIDADES CULTURAIS ..................................................................................................................................... 6 

AUDIOTECA .............................................................................................................................................................. 6 

BIBLIOTECA .............................................................................................................................................................. 6 

DANÇAS DE SALÃO ............................................................................................................................................. 6 

EXPOSIÇÕES ............................................................................................................................................................ 7 

GRUPO DE LEITURA ............................................................................................................................................. 7 

PINTURA ..................................................................................................................................................................... 8 

TRAÇO E MANCHA ............................................................................................................................................... 8 

VIOLA ........................................................................................................................................................................... 8 

VIDEOTECA ............................................................................................................................................................... 9 

ATIVIDADES DESPORTIVAS ............................................................................................................................. 10 

ATLETISMO ............................................................................................................................................................. 10 

BTT .............................................................................................................................................................................. 13 

CARDIOFITNESS ................................................................................................................................................... 13 

FUTSAL ..................................................................................................................................................................... 14 

GINÁSTICA DESPORTIVA ................................................................................................................................. 14 

KARTING ................................................................................................................................................................... 15 

PADEL ....................................................................................................................................................................... 15 

PESCA ....................................................................................................................................................................... 16 

TÉNIS DE CAMPO ................................................................................................................................................ 16 

TÉNIS DE MESA ................................................................................................................................................... 16 

TIRO ............................................................................................................................................................................ 18 

TRIATLO .................................................................................................................................................................... 19 

XADREZ .................................................................................................................................................................... 20 

ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS .................................................................................................... 22 

43º ANIVERSÁRIO .............................................................................................................................................. 22 

ALMOÇO COMEMORATIVO ......................................................................................................................... 22 

GRANDE NOITE DO FADO ........................................................................................................................... 22 

BARES ....................................................................................................................................................................... 22 



 2019 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa 2 

BOLETIM “INFORMAÇÃO” ................................................................................................................................ 23 

CAMPISMO .............................................................................................................................................................. 23 

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO E AEROMIX ........................................................................................... 23 

SNOOKER ................................................................................................................................................................ 24 

MASSAGENS CORPORAIS .............................................................................................................................. 24 

PROTOCOLOS ........................................................................................................................................................ 24 

SECRETARIA .......................................................................................................................................................... 25 

TURISMO .................................................................................................................................................................. 25 

VIATURAS ................................................................................................................................................................ 26 

 ................................................................................................................................... 27 

MOVIMENTO DE SÓCIOS ................................................................................................................................. 27 

VOTOS E AGRADECIMENTOS ....................................................................................................................... 27 



 2019 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa 3 

CORPOS DIRETIVOS DA DELEGAÇÃO DE 
LISBOA TRIÉNIO 2019/2021 

MESA DA ASSEMBLEIA LOCAL 

DIREÇÃO LOCAL 

Área Social, Bilhar, Comemorações, Damas, Equipamento Informático, Formação Pessoal, 
Informação, Marketing, Móveis/Utensílios, Padel, Snooker 

Audioteca, Biblioteca, Comemorações, Equipamento Desportivo, Equipamento Informático, 
Formação Pessoal, Informação, Marketing, Massagens/Terapias, Móveis/Utensilios, Ténis Mesa, 
Tesouraria, Triatlo, Videoteca 

BTT, Campismo, Comemorações, Equipamento Informático, Formação Pessoal, Instalações, 
Karting, Sala Fitness, Secretaria, Ténis de Campo, Turismo, Viaturas  

Bilhar, Comemorações, Marketing, Snooker, Tesouraria 

 Artes Decorativas, Exposições, Formação Artística, Fotografia, Grupo Leitura, Pintura 
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Área Desportiva, Comemorações, Equipamento Desportivo, Futebol Onze, Futsal, Ginástica, 
Instalações  

Festas/Eventos, Informação, Turismo, Viaturas 

Damas, Festas/Eventos, Pesca, Xadrez 

Atletismo, Parcerias, Protocolos, Voleibol 

Área Cultural, Artes Decorativas, Exposições, Formação Artística, Fotografia, Ginástica, 
Passeios Pedestres, Pintura, Turismo, Videoteca 

Equipamento Informático, Ginástica, Karting, Tiro, Vela 

Atletismo, Equipamento Informática, Ginástica, Parcerias, Protocolos, 
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INTRODUÇÃO 

Este ano não foi fácil para a Delegação de Lisboa: fomos forçados a “deixar” a 
nossa Sede, deixando para trás umas instalações que nos deram tantas 
memórias e que serviram de palco a tantas manifestações de associativismo, 
de companheirismo, de vários momentos altos em modalidades desportivas, nas 
culturais e nas recreativas. 
São momentos únicos em que um vazio se instala e perdura! 
As instalações provisórias que a EDP nos cedeu, embora num local nobre da 
cidade de Lisboa, não têm condições para que funcione nada mais que a parte 
administrativa da Delegação do Clube e, mesmo assim, sem grandes 
possibilidades que não sejam a de ter uma mesa e computadores para suporte 
destas atividades. 
No entanto, quase a culminar o ano, conseguimos com a ajuda das várias áreas 
da EDP, receber um espaço, próximo daquele que tinha sido a “nossa casa” 
durante tantos anos, com um espaço diferente, mais reduzido mas ainda assim 
generoso, onde irá ser a Sede para a Delegação e que albergará também (como 
já acontecia na anterior Sede) a estrutura da Direção Nacional - Região Tejo. 
É certo que não deverá ter a mesma apresentação, tudo será diferente, o espaço 
é diferente, quer na sua configuração (poi este é repartido por 3 pisos em que 
a área é sensivelmente inferior), quer na sua ocupação; haverá obras, haverá 
espaços diferentes, haverá diferenças no aspeto … 
Enfim! Tudo será diferente. Mas, a nossa preocupação principal é que o novo 
espaço sirva a todos os sócios, a todas as modalidades, a todas as atividades 
de forma a conseguir colocar em prática nesta nova realidade para a Delegação 
de Lisboa. 
Haverá obras que se terão de iniciar e esperamos que sejam o mais breves 
possíveis, mas já sabemos que demoram sempre mais do que o que está 
planeado. Haverá uma alocação de espaços diferente, às modalidades, à parte 
administrativa, a tudo … mas esperamos conseguir ir de encontro aos desejos 
dos nossos sócios na sua generalidade. 
E, como sempre, contamos com as suas ideias e opiniões para melhorar as 
atividades que desenvolvemos e o Clube, prestigiando sempre a nossa empresa 
EDP. 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

Adquirimos durante este ano cerca de 6 CD dos mais diversos géneros 
musicais. 

Temos como prioridade a satisfação dos nossos Associados, por esse 
motivo temos realizado alguns estudos de satisfação de forma a ir ao 
seu encontro. 

Dispomos neste momento entre CD e DVD de cerca de 1481 títulos. 

Ao longo do ano foram adquiridas 37 obras dos mais diversos autores 
contemporâneos. É relevante constatar que o número de leitores a 
solicitar a requisição das obras existentes na nossa Biblioteca tem 
aumentado de ano para ano. A fidelização dos nossos leitores é uma 
constante para além dos novos aderentes. 

Sempre que algum sócio manifeste a intenção de consultar quaisquer 
obras que não se encontrem na nossa Biblioteca, fazemos questão de 
adquiri‐las de forma a ir ao encontro da satisfação dos nossos 
associados. 

A nossa Biblioteca dispõe de 12 472 livros.

“Vive o teu sonho da dança junto de nós”: foi esta a frase motivadora 
para esta atividade! 

Os professores são os dançarinos profissionais Joana Santos e Bruno 
Tomás. 

As aulas de dança desenvolveram-se, até junho, nas instalações da 
delegação; a partir de setembro passaram a ser realizadas no Ginásio do 
Grupo Desportivo do Instituto Nacional de Estatística (INE).   
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Todas as terças e quintas feiras os nossos alunos dançam ao ritmo da 
salsa, da quizomba, da bachata e do tango argentino, entre outras. 

Devido ao encerramento da nossa sede, só se efetuou uma exposição: 

x Janeiro – “Caminhos do Gesto” de Carlos Vaz

Durante 2019, para além de duas curtas incursões em ambiência Africana 
através das obras de Bruce Chatwin, “Vice-Rei de Ajudá” e de Joseph 
Conrad, “Coração das Trevas”, dedicámos todo o resto do ano à leitura e 
comentário de autores portugueses. 

Assim, entre os clássicos, revisitámos a sociedade oitocentista com 
Camilo Castelo Branco, em ”A Queda de Um Anjo”, e Eça de Queiroz, em 
“o Crime do Padre Amaro”. 

Para nos ajudar na leitura de “Sinais de Fogo” de Jorge de Sena, tivemos 
a presença esclarecida do Professor Jorge Vaz de Carvalho. De Miguel 
Torga lemos uma das suas primeiras obras que nos conta a errância de 
“O Senhor Ventura” e de Agustina Bessa-Luís, que recentemente nos 
deixou, “A Ronda da Noite”, retrato de uma família, tão ao seu jeito. 

Entre os livros publicados mais recentemente, a nossa atenção incidiu 
sobre “Estuário” de Lídia Jorge, uma perspetiva pessoal sobre o mundo 
que nos rodeia e “A Boneca de Kokoschaka” de Afonso Cruz, ficção sobre 
aspetos da vida do pintor austríaco Oskar Kokoschka. 

A meio do ano, fomos surpreendidos pelo fecho da sede onde nos 
habituámos a reunir ao longo de vários anos. O que fazer então? Impôs-
se o gosto pela leitura e encontrámos forma de continuar a fazê-lo em 
locais alternativos, até que surgiu uma nova barca para nos levar a bom 
porto, a sede provisória na Av. Sidónio Pais. 

Iremos prosseguir neste novo ano, para começar, com a leitura de 
“Astronomia” de Mário Cláudio e teremos todo o gosto em que se juntem 
novos participantes com as suas sugestões e comentários. 

Venha juntar-se ao nosso Grupo e dar-lhe ainda mais vitalidade. 
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O curso, ministrado pelo professor José Fernando, foi desenvolvido até 
junho na sede da delegação e a partir de Outubro na Associação de 
Professores, sita na Avenida Duque de Loulé. 

Esta atividade teve durante o ano de 2019 uma grande participação e foi 
distribuída por três turmas.  

• Pintura A - terça feira das 15,00h às 17,30h com a participação de 6
alunos

• Pintura B - terça feira das 18,00h às 20,00h com a participação de
9 alunos

• Pintura C - quinta feira das 15,00h às 17,30h com a participação de
5 alunos

Em março de 2019, 16 alunos e o professor visitaram a cidade de Madrid 
e os Museus mais importantes da cidade, ficou o gosto e o entusiasmo 
para novas viagens e conhecimentos.   

Este curso é também ministrado pelo professor José Fernando (Pintura). 

“Os traços são linhas que formam o desenho e apresentam diferentes 
expressões”, esta é a definição do curso. 

A atividade cresceu muito em 2019 e conta com 10 alunos. 

Este ano a nossa Direção continuou a apoiar as aulas de viola nos locais 
instituídos e possíveis, ou sejam, a nossa sede, a Av. José Malhoa e a sede 
da REN na Av. EUA.  

De salientar que devido ao encerramento da nossa sede em Junho, os 
alunos que aqui recebiam aulas foram transferidos para a Av. José Malhoa 
e sede da REN na Av. EUA. 

Apesar das contrariedades das instalações, esta iniciativa continua com 
evidente êxito, continuando a traduzir-se num horário com três tempos 
de aulas, sendo dois na sede da REN e um na AV. José Malhoa. São 
frequentadas por 8 alunos. 

De salientar ainda o excelente aproveitamento dos nossos “alunos”. 
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A testemunhar o excelente trabalho desenvolvido nesta formação foram 
as apresentações do nosso grupo em 24 de fevereiro, no Teatro Municipal 
Lurdes Norberto (em Linda-a-Velha, Oeiras), no tributo a Zeca Afonso, 
onde atuaram conjuntamente com o Grupo ComCordas e com os artistas, 
também convidados, Pedro Branco, Carlos Alberto Moniz e Francisco 
Fanhais; também em 13 de outubro, no Palácio dos Aciprestes, 
subordinado ao tema “Itália de Sempre” (também em Linda-a-Velha, 
Oeiras). No mesmo concerto, tomou também parte um subgrupo deste, 
denominado os 4Music, constituído por filhos dos nossos associados e 
também nossos alunos, fazendo a sua apresentação com a interpretação 
de temas denominados “R&B Songs”. Em 17 de dezembro, e no âmbito do 
Voluntariado EDP, ambos os grupos abrilhantaram a Festa de Natal na 
Fundação António Luís Oliveira, em Lisboa. 

Tendo a Direção todo o interesse no aproveitamento e desenvolvimento 
desta atividade, e de outras semelhantes, vai continuar a investir nas 
condições de trabalho e de divulgação desta área para tentar obter cada 
vez mais e melhores resultados. Assim, continuamos a tentar junto da 
Empresa que as aulas nos locais de trabalho possam estender-se aos 
vários edifícios desta, em horários diferenciados e que não interferiram 
com o horário de trabalho. 

Temos verificado que o interesse dos sócios por esta secção ao longo do 
ano tem manifestado algum decréscimo em termos de aquisição de 
vídeos; continuamos atentos às últimas novidades para que a nossa 
videoteca esteja o mais atualizada possível. 

Durante este ano adquirimos cerca de 46 DVD. Continuaremos a investir 
nesta área, de forma a proporcionar bons momentos de prazer aos 
nossos associados. 
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ATIVIDADES DESPORTIVAS 

A Secção de Atletismo, em 2019, foi constituída por 50 atletas, dos quais 
6 do sexo feminino e 44 do sexo masculino.  

No total, registaram-se 233 presenças em 79 provas diferentes, dividindo-
se 168 presenças em 50 provas de Estrada e 65 presenças em 29 provas 
de Trail. Destaca-se a presença de, pelo menos, 10 atletas nas seguintes 
provas: 

x São Silvestre de Lisboa – 18
x EDP Grande Prémio de Natal – 12
x Corrida de Santo António – 11
x Meia Maratona dos Descobrimentos – 10
x Corrida das Fogueiras – 10

Em seguida, apresentam-se, por tipologia de prova, as melhores 
classificações individuais por escalão e em termos gerais: 

Provas de Estrada - Classificações Gerais 
Pedro Amaro Corrida Fim da Europa 27-jan-2019 5º 
João Sousa Corrida Fim da Europa 27-jan-2019 19º 
Pedro Amaro Marginal à Noite 15-jun-2019 16º 
João Sousa Corrida da Linha Cascais 15-set-2019 14º 
Carlos Gomes Corrida Millennium BCP 13-out-2019 20º 
Pedro Amaro São Silvestre Vila Real 28-dez-2019 18º 

Destacam-se, ainda, os excelentes resultados no top-20 de classificações 
gerais em algumas provas de renome a nível nacional, como é o caso da 
Corrida Fim da Europa, a Marginal à Noite, a Corrida da Linha Cascais e 
a Corrida Millennium BCP. 

Em termos coletivos, foi obtido um excelente 11º lugar na Corrida Fim da 
Europa, num total de 165 equipas, contribuindo para tal o 5º, o 19º e o 
661º lugar. de Pedro Amaro, João Sousa e Sérgio Barbosa, respetivamente. 

Provas de Estrada - Classificações Escalão 
Carlos Parente Rodrigues Corrida dos Reis 06-jan-2019 7º M60 
João Sousa Corrida Fim da Europa 27-jan-2019 9º SenM 
Pedro Amaro Corrida Fim da Europa 27-jan-2019 4º SenM 
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Joaquim Epiménio Oliveira 
Grande Prémio do 
Atlântico 

24-fev-2019 8º M50 

Joaquim Epiménio Oliveira Corrida das Lezírias 03-mar-2019 6º M50 
Carlos Gomes Corrida de Santo António 01-jun-2019 1º M55 
Avelino Rodrigues Corrida do Mirante 16-jun-2019 7º M45 
Carlos Parente Rodrigues Sunset Run Ribeirinha 13-jul-2019 3º M60 
Sérgio Barbosa Bonito By Night 27-jul-2019 8º SenM 

Joaquim Epiménio Oliveira 
Meia Maratona São João 
das Lampas 

07-set-2019 7º M50 

Carlos Gomes Corrida Millennium BCP 13-out-2019 1º M55 

Pedro Miguel Amaro 
Meia Maratona de 
Coimbra 

20-out-2019 7º SenM 

Joaquim Epiménio Oliveira 20 km de Almeirim 27-out-2019 9º M50 
Carlos Gomes Corrida Montepio 27-out-2019 1º M55 
Paulo Martins Ferreira Corrida das Castanhas 10-nov-2019 10º M35 

João Sousa 
Meia Maratona dos 
Descobrimentos 

08-dez-2019 10º SenM 

Mário Santana São Silvestre do Sado 14-dez-2019 9º M35 
Carlos Gomes São Silvestre de Lisboa 28-dez-2019 2º M55 
Pedro Amaro São Silvestre Vila Real 28-dez-2019 9º SenM 
Carlos Gomes São Silvestre Amadora 31-dez-2019 2º M55 

Por inúmeras vezes registaram-se classificações no Top-10 das 
classificações por escalão, em diversas provas de grande nível nacional, 
onde se destacam a Corrida Fim da Europa, Corrida de Santo António, 
Meia Maratona São João das Lampas, Corrida Millennium BCP, Meia 
Maratona de Coimbra, Corrida Montepio, Meia Maratona dos 
Descobrimentos, São Silvestre de Lisboa e São Silvestre Amadora. 

De realçar as vitórias de escalão de Carlos Gomes na Corrida de Santo 
António, na Corrida Millennium BCP e Corrida Montepio (para além de 2º 
lugar noutras provas), revelando o excelente nível apresentado ao longo 
do ano. 

Também se destaca o terceiro lugar de Carlos Parente Rodrigues no 
Sunset Run Ribeirinha, que continua, prova após prova, a fazer bons 
tempos. 

Relativamente à participação em grandes provas, os atletas do clube 
participaram em 2 Maratonas: 

Provas de Estrada - Maratonas 
Pedro Amaro Maratona da Europa 28-abr-2019 60º Geral / 13º SenM
Mário Santana EDP Maratona de Lisboa 20-out-2019 2679º Geral / 316º M35 
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Nas provas de Trail, tivemos muito bons resultados: 

Provas de Trail - Classificações Gerais 
Paulo Martins Ferreira Trail das Covas de Ferro 10-fev-2019 16º 
Joaquim Epiménio 
Oliveira 

Trail Várzea de Loures 14-abr-2019 13º 

Avelino Rodrigues Trail Running Calhandriz 25-abr-2019 18º 
Paulo Martins Ferreira Estrela Ursa Minor 11-mai-2019 2º 
Avelino Rodrigues Montepio Sintra Trail X’Treme 07-jul-2019 19º 
Paulo Martins Ferreira Montepio Sintra Trail X’Treme 07-jul-2019 9º 
Paulo Martins Ferreira Trail Real Tapada 29-set-2019 11º 
Avelino Rodrigues Trail MTBA 06-out-2019 13º 
Pedro Amaro Duratrail 18 Km 26-out-2019 2º 

Avelino Rodrigues 
Trail Subida à Serra São 
Macário 

10-nov-2019 9º 

Avelino Rodrigues Hard Trail Montejunto 01-dez-2019 10º 

A participação em provas de Trail tem vindo a aumentar, tendo um 
conjunto de atletas a participar em várias provas obtendo bons 
resultados (Top-20).  

De realçar o 2º lugar obtido por Paulo Martins Ferreira na prova Estrela 
Ursa Minor, entre outras. Avelino Rodrigues também tem participado 
consistentemente em Trail com bons resultados. Pedro Amaro participou 
também no Duratrail onde obteve um 2º lugar. 

De destacar a vitória coletiva obtida no Duratrail fruto do 2º, 21º e 28º 
lugares de Pedro Amaro, Avelino Rodrigues e Paulo Martins Ferreira, 
respetivamente. Esta é uma das melhores classificações coletivas 
obtidas pelo Clube EDP Lisboa. 

Provas de Trail - Classificações Escalão 
Paulo Carvalho Trail das Covas de Ferro 10-fev-2019 5º M60 
Paulo Martins Ferreira Trail das Covas de Ferro 10-fev-2019 3º M35 
José Alves Trail de Palmela 17-fev-2019 7º M55 
António Alberto 
Figueiredo 

Trilhos de Bellas 31-mar-2019 5ª M55 

Ricardo Santos Trilhos de Bellas 31-mar-2019 10º M45 
Joaquim Epiménio 
Oliveira 

Trail Várzea de Loures 14-abr-2019 4º M50 

Ricardo Santos Trail Várzea de Loures 14-abr-2019 9º M45 
Vítor Moreira Trail Várzea de Loures 14-abr-2019 4º M60 
Avelino Rodrigues Trail Running Calhandriz 25-abr-2019 5º M40 
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Ricardo Santos Trilho das Lampas 11-mai-2019 6º M45 
Paulo Martins Ferreira Estrela Ursa Minor 11-mai-2019 2º SenM 
José Alves LX Trail Monsanto 26-mai-2019 9º M55 
Avelino Rodrigues Trail Lagoa de Óbidos 21-jul-2019 6º M45 
José Alves Trail Lagoa de Óbidos 21-jul-2019 5º M55 
Paulo Martins Ferreira Trilhos do Granito 01-set-2019 10º SenM 
Paulo Martins Ferreira Trail Real Tapada 29-set-2019 7º SenM 
Avelino Rodrigues Trail MTBA 06-out-2019 3º M45 
Avelino Rodrigues Duratrail 26-out-2019 5º M45 
José Alves Duratrail 26-out-2019 5º M55 
Pedro Amaro Duratrail 26-out-2019 1º SenM 
Nuno Gomes Alverca Skyrace 03-nov-2019 10º M50 

Avelino Rodrigues 
Trail Subida à Serra São 
Macário 

10-nov-2019 2º M45 

José Carlos Arede 
6 Cascatas Trail 
Experience 

24-nov-2019 10º M45 

Avelino Rodrigues Hard Trail Montejunto 01-dez-2019 4º M40 

Nas classificações por escalão em Trail, destaca-se uma grande 
diversidade de atletas que conseguiram obter bons resultados. Houve 11 
atletas que conseguiram classificações dentro do Top-10 dos seus 
escalões, o que demonstra a grande aposta dos mesmos em provas 
desta modalidade. 

A Secção de BTT esteve este ano suspensa na sua atividade em provas 
organizadas por entidades exteriores, por falta de interesse dos atletas. 

Quanto às Competições Desportivas, a Direção Nacional não promoveu 
a sua organização. 

As nossas instalações dispuseram até ao seu encerramento, em Junho 
de 2019, duma sala de cardiofitness e de máquinas para fruição dos 
Associados. O seu uso e funcionamento em boas condições, quer a nível 
de logística, quer nos aspetos materiais de manutenção de 
equipamentos e pavimento, foi especialmente cuidado. 

Atualmente, e por as instalações provisórias o não permitirem, esta sala 
não se encontra ativa. 
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Neste semestre, as atividades foram realizadas, com regularidade, por 6 
Sócios, totalizando cerca de 122 (cento e vinte 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 aquém das nossas espectativas, apesar das boas condições 
disponibilizadas, mas é uma área que importa incentivar, uma vez que 
permite uma articulação com a prática de outras modalidades e contribui 
para a manutenção de uma boa condição física geral de saúde. 

A equipa de futsal da Delegação de Lisboa do Clube Pessoal EDP, 
continuou a efetuar treinos no pavilhão do Agrupamento de Escolas 
Mães d´Água na Falagueira, às 5ªs feiras das 19:00h às 21:00h. 

Efetuou vários jogos de treino com equipas convidadas para efeito. 

A modalidade teve um interregno de uma época no torneio Sideline (de 
junho 2018 a outubro 2019). 

Reiniciou a participação no referido torneio em novembro de 2019. 

Com o terminar do ano de 2019, perfazendo o 20º ano em que este Grupo 
representa o Clube EDP, apraz-nos registar a inteira disponibilidade dos 
alunos e do Professor João Melo para a sua continuidade. 

O ano de 2019 pautou-se pela representação em nome do Clube em 
diversos saraus e manifestações desportivas organizadas pela Secretaria 
de Estado do Desporto, Federação Portuguesa 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 ética desportiva, sob a égide do Ministério de Educação e da Secretaria 
da Estado do Desporto e da Juventude. 

Foi também participante no 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 Lisboa Ginásio 
Clube, sendo de sua responsabilidade toda a coordenação e feitura do 
guião do espetáculo, que teve a participação de cerca de 600 atletas.  

A mudança de instalações levou a que o grupo tenha grande dificuldade 
em locais próprios para ensaios, andando de local em local, mas iremos 
apresentar trabalhos já no início do próximo ano. 

Esta seção, devido a vários motivos, tem vindo a denotar um menor 
interesse pelos associados, levando a que, neste ano, nada tenha 
acontecido que seja relevante. 

A Direção irá procurar validar o interesse junto dos associados e analisar 
o que deverá fazer no futuro.

A atividade tem vindo a desenvolver-se com encontros esporádicos de 
atletas desta modalidade nos campos existentes em Alcântara, durante 
o ano de 2019.

O resultado continua a ser muito positivo, dado o nível de participação e 
de interesse que os vários participantes demonstram na modalidade. 

Temos cerca de uma dezena de atletas inscritos para esta modalidade 
nas Competições da Direção Nacional e esperamos continuar a apostar 
no desenvolvimento desta modalidade, nomeadamente através da 
divulgação da modalidade no nosso site. 
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A seção de Pesca, também por motivos diversos, tem vindo a reduzir o 
número de associados com interesse nesta modalidade desportiva, 
fazendo com que, pelo segundo ano consecutivo, não tenha tido 
atividade. 

À semelhança de outras modalidades, a Direção irá procurar validar o 
interesse junto dos associados e analisar o futuro desta Seção. 

A Secção de Ténis teve este ano a sua atividade reduzida às 
Competições Culturais e Desportivas do Clube, e à tentativa de organizar 
um torneio interno como vínhamos pretendendo. 

Este teria a colaboração do CT Belas, e desenrolar-se-ia em três sábados. 

Infelizmente, não correu da melhor maneira, pois a saída das instalações 
da sede da delegação fez abortar as nossas intenções por falta de 
disponibilidade.  

Quanto às Competições Culturais e Desportivas do Clube, não houve 
participação por falta de organização da Direção Nacional. 

Quanto à escola de ténis, esta contínua com a sua atividade suspensa 
devido à seção não encontrar uma solução válida para a sua reativação, 
mas não deixando, por isso, de se continuar a tentar.  

Apesar das contrariedades resultantes da falta de local para treinar, 
concluímos mais uma época com resultados altamente satisfatórios.  

Esta modalidade demonstrou uma vez mais que a entrega, o entusiasmo 
e a dedicação dos atletas em prol do Clube tem sido exemplar, daí os 
bons resultados alcançados ao longo da época. 

Seguidamente, discriminamos a atividade desta secção: 

• Campeonato Individual da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
(FPTM) - 1º e 2ª escalão;

• Campeonato por Equipas da Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa - 1º e 2ª escalão;
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• Campeonato Distrital de Equipas da Associação Ténis de Mesa de
Lisboa;

• Torneios de Challenge Ranking List da FPTM;

No campeonato Nacional Individual, temos a registar as excelentes 
prestações dos nossos atletas Susana Schmitz 5º lugar; Tiago Penedos 
5º lugar e Pedro Mendes 8º lugar. 

Nos campeonatos nacionais por equipas, sob a égide da Federação 
Portuguesa de Ténis de Mesa – Departamento Lazer, obtivemos o 5º 
lugar por equipas. 

Nos campeonatos distritais de equipas sob a égide da Federação 
Portuguesa de Ténis de Mesa – Departamento Lazer, obtivemos também 
o 5º lugar.

Disputámos o campeonato Distrital de Equipas, no âmbito da Associação 
de Ténis de Mesa de Lisboa. Na primeira fase da competição, o Clube EDP 
integrou a série A onde terminou na terceira posição, com um registo de 
treze vitórias e quatro derrotas e que lhe conferiu o direito de integrar na 
segunda fase a Divisão 1. 

Face ao nosso apuramento, fomos disputar a fase de qualificação 
Nacional Zona Sul que teve lugar em Viana do Alentejo e atribuía 4 vagas 
para disputar o campeonato nacional da 2ª Divisão. Integrado na série A, 
o Clube Edp, averbou uma vitória, por 4:3, diante dos açorianos do CED
Arrifes, e consentiu três derrotas: 1:4, perante o Vitória de Setúbal “B”; 2:4,
frente ao SL Águias; e 3:4, perante o CIR Laranjeiro.

De registar o excelente comportamento do Clube EDP Lisboa que, sendo 
uma equipa estreante nestas “andanças” conseguiu apurar-se para a 
fase final, a qual daria acesso à subida de divisão. A nossa equipa foi 
constituída pelos seguintes atletas: Adélio Bastos; Eduardo Silva; Joaquim 
Simões; Luís Esteves; Paulo Malva; Pedro Mendes e Rui Vicente. Tivemos 
como orientador técnico o nosso atleta Luís Silva.  

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

Abaixo se indicam alguns resultados e respetivos torneios: 

• 1º lugar - Bombeiros de Alverca
• 2º lugar - IFC Torrense e Câmara Municipal de Lisboa
• 4º lugar - Sinapsa
• 5º lugar - EDP Lisboa e Siemens
• 6ª lugar - Câmara Municipal Caldas da Rainha e Desportivo de

Monte Real
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• 7º lugar - Valongo

Os nossos atletas, apesar de alguma veterania, continuam empenhados 
em obter os melhores resultados em prol do nosso Clube sendo 
respeitados por todos aqueles que privam connosco no âmbito da 
modalidade de ténis de mesa.   

Nesta época alcançámos um conjunto de resultados que elevaram bem 
alto o nome do Clube EDP.  

A Secção de Tiro desenvolveu a sua atividade ao nível das provas da 
Federação Portuguesa de Tiro (FPT) e no Troféu de Regularidade a nível 
Distrital e Nacional do Inatel, reforçada com um novo atirador (Marco 
Candeias). 

Representou-se ainda, esta Delegação, participando em provas 
particulares organizadas pelos vários clubes federados e que fazem parte 
do calendário de provas da FPT em conformidade com o proposto no 
Plano de Atividades do ano anterior nas modalidades: Carabina Recreio 
(CRecreio - Bala), Carabina cano articulado ar comprimido (CCART), 
Carabina Precisão ar comprimido (CAC) e Pistola Precisão ar comprimido 
(PAC). 

Devido a motivos de saúde e de agendas pessoais não foi possível marcar 
presença no Nacional do Torneio de Regularidade do Inatel. 

9 Torneio 43º Aniversário ARDBA
9 Campeonato Regional Centro de PAC e C50 – bala
9 Campeonato Nacional Absoluto P10 – bala
9 Troféu ST2 Produção
9 Torneio Augusto Condesso
9 II Rimfire Match CZ - Cacicambra
9 Troféu FPT Carabina Prod. Peq. Calibre a 50m
9 Campeonato Regional Centro em PAC e CCART

Classificação Final do Campeonato Distrital 

Carabina de Cano Articulado (ar comprimido) 



19 

Classificação Nome Pontos 

4º Miguel Costa 1381 

10º Nuno Marques 1339 

9º António Costa 1274 

17º José Coelho 527 

18º Abílio Coelho 510 

20º Jaime Anacleto 480 

Classificação Nome Pontos 

5º Francisco Silvestre 1230 

12º Marco Candeias 997 

Pistola de ar comprimido 

Classificação Nome Pontos 

26º Abílio Brito Costa Coelho 1062 

29 José Brito Costa Coelho 809 

32º Jaime Anacleto 440 

Durante o ano de 2019 a seção de Triatlo do Clube de Pessoal EDP Lisboa 
teve uma atividade menos participada, mantendo-se o apoio à inscrição 
dos atletas no Campeonato Nacional de Clubes, onde estivemos 
representados. 

Também estivemos representados nas seguintes provas: 

• Campeonato Nacional de Clubes – Triatlo de Portimão. 

2019 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa
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• Campeonato Nacional Individual - Douro.

A época iniciada, ainda em 2018, relativa à nossa participação nesta 
modalidade foi a seguinte: 

Janeiro 

Dia 5 - Começo do Campeonato Nacional da 2ª divisão, defrontámos o 
clube Barreirense e perdemos por 1/2 a 3/5. 

Dia 11 - Jogámos a 1ª eliminatória da taça de Portugal, tivemos como 
adversário o G.X. "Os Cavadas" perdemos por 3 a 1, sendo o nosso clube 
eliminado da competição. 

Dia 21 - Open organizado pelo G.X. Coruchéus, onde obtivemos um 2º 
lugar na classificação geral por equipas. 

Dia 26 - Campeonato Nacional de semirrápidas, que foi disputado na 
Marinha Grande, num total de 49 equipas, o nosso clube obteve o 17º 
lugar. 

Fevereiro 

Dia 2 - Open de Cascais, onde o nosso clube obteve um honroso 1º lugar 
por equipas. 

Dia 16 - No torneio organizado pelo G.X. Alekine, o nosso jogador Victor 
Morais ficou em 1º lugar. 

Dia 23 - 2ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª divisão, em que 
defrontámos o C.X. Mata de Benfica e perdemos por 2,5 a 1,5. 

Dia 24 - Mais um Open organizado pelo G.X. Coruchéus, onde o nosso 
clube mais uma vez obteve um 1º lugar por equipas. 

Março 

Dia 16 - 3ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª divisão, defrontámos 
o Ferroviários do Barreiro e perdemos por 2,5 a 1,5.

Dia 17 - Open do Mercado de Arroios, onde mais uma vez obtivemos o 1º 
lugar por equipas. 

Abril 

De 13 a 17 - Foi disputado o Campeonato Nacional de Veteranos sub-50 
anos, a classificação dos nossos representantes foi a seguinte: 

Manuel de Almeida - 3º lugar 
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Victor Morais - 5º lugar 

Amilcar Miranda - 6º lugar. 

No Campeonato Nacional de semirrápidas, Manuel Almeida obteve o 4º 
lugar, Amilcar Miranda 6º lugar e Victor Morais 7º lugar. 

No Campeonato Nacional de partidas rápidas, também de veteranos, mas 
com mais de 65 anos, o nosso Mestre Júlio Santos obteve o 1º lugar e no 
Nacional de semirrápidas obteve um 2º lugar, também respeitante ao 
Campeonato Nacional, mas de partidas lentas, Júlio Santos obteve o 1º 
lugar. 

Maio 

Dia 11 a 12 - Foram disputadas no Barreiro as duas últimas jornadas, 
respeitantes ao Campeonato Nacional da 2ª divisão. 

Defrontámos o Santatoniense e verificou-se um empate 2 a 2, jogo este 
que foi disputado durante a tarde do dia 11; no mesmo dia, á noite, 
jogámos com o C.X. "Os Cavadas” e perdemos por 2,5 a 1,5. 

No dia 12, jogámos com o G.X. Alekine e empatámos 2 a 2. 

Junho 

Dia 1 - No Open de Odivelas, obtivemos mais um 1º lugar por equipas. 

Dia 8 - No Distrital de Lisboa de partidas rápidas obtivemos um 4º lugar. 

Julho 

Dia 20 - 2º Open de Cascais, onde obtivemos o 1º lugar por equipas. 

Agosto 

Dia 10 - 3º open de Cascais, desta vez obtivemos o 3º lugar por equipas. 

Setembro 

Dia 21 e 29 - Foram organizados pelo G.X. "Os Coruchéus", dois opens,  em 
ambos o nosso clube arrebatou o 1º lugar por equipas. 



 2019 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa 22 

ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS 

ALMOÇO COMEMORATIVO 

A comemoração do 43º aniversário do Clube de Pessoal EDP – Delegação 
de Lisboa, foi assinalada no dia 24 de Novembro de 2019, com um almoço, 
animação musical e lanche na Quinta do Paúl, em Ortigosa, Leiria, no qual 
participaram cerca de 250 associados, familiares e amigos, tendo sido 
precedida de uma visita ao Museu do Vidro, na Marinha Grande. 

Foi uma excelente jornada de convívio para os nossos associados, do 
agrado da maioria dos participantes, sendo nossa intenção manter este 
evento para o corrente ano – 2020 – dentro do mesmo padrão de 
qualidade, pelo que se deverá assegurar a dotação de verba para o efeito. 

GRANDE NOITE DO FADO 

A habitual e muito frequentada Grande Noite de Fados, pelos motivos já 
amplamente focados neste Relatório de ausência de instalações, não se 
realizou. 

Tendo em conta a sua grande aceitação por parte dos nossos associados 
e a possibilidade de termos instalações condignas para receber esta 
iniciativa em 2020, esperamos poder vir a preencher esta “lacuna” das 
nossas atividades no próximo ano. 

A atividade dos Bares resumiu-se aos primeiros 5 meses de 2019, dado 
que, posteriormente, tivemos de encerrar os Bares, de modo a 
desmantelar todo o seu material, embalar e transportar para um armazém 
da EDP, onde se encontram arrumados todos os equipamentos. 

Contamos poder disponibilizar este serviço nas novas instalações, 
eventualmente em moldes diferentes dadas as condições existentes 
naquelas, mas com o mesmo objetivo de poder satisfazer as 
necessidades dos associados que nos visitam e usufruem das atividades 
na nova Sede. 
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O Boletim “Informação” teve apenas 2 números editados durante o ano 
de 2019 (em Junho e Novembro), dado que se privilegiou as notícias no 
Site da Delegação (em https://www.clubeedp-del-lisboa.com.pt/ ) e no Facebook. 

No entanto, continuamos a manter o esforço de edição deste veículo de 
comunicação devido ao grande número de sócios que preferem receber 
as notícias principais da Delegação neste suporte. 

A Secção, apoiada pelos serviços administrativos na secretaria, manteve 
o seu normal funcionamento no apoio aos sócios.

Foi também efetuado o apoio às atividades da Direção Nacional do Clube, 
mormente o referente ao parque de campismo do Clube, situado na 
Ribeira do Tomão, Castelo do Bode. 

Quanto à movimentação de sócios há a registar 13 revalidações de cartas 
de campismo nacionais. 

Não foi possível participar em eventos campistas nacionais, quer por falta 
de informação, quer por desinteresse dos nossos sócios. 

Foram nestas modalidades, e face ao encerramento da nossa sede, que 
se verificou uma menor participação dos nossos associados. 

Até 16 de Junho as modalidades de Ginástica de Manutenção A, B e N, 
foram desenvolvidas no ginásio das nossas instalações, a partir desta 
data passaram para o Estúdio Jazz. O mesmo aconteceu com a prática 
de Aeromix e Correção Postural. 

As aulas do professor João Melo passaram a ser exercidas no Lisboa 
Ginásio Clube. 
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A partir de setembro foram canceladas as modalidades de Aeromix e 
Manutenção A. 

A secção de Snooker durante o ano de 2019, tal como outras modalidades, com 
o encerramento da Sede, não teve qualquer atividade.

A nossa profissional especializada Fernanda Cadima, garante o 
relaxamento através de 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. 

Este conjunto de técnicas são ótimas para evitar as dores musculares, 
promovendo um alívio do mal-estar geral causado por pequenas 
entorses, esforço excessivo, prática desportiva incorreta. 

Contribuímos assim para que os nossos associados possam desfrutar de 
uma melhor qualidade de vida e exercer a sua atividade profissional 
duma forma mais tranquila.

A Delegação de Lisboa, durante o ano de 2019, continuou a reformulação 
e atualização desta Seção, tendo eliminado alguns acordos, por terem 
terminado e outros porque alguns dos parceiros deixaram de existir. 

Recebemos 20 propostas de protocolos, tendo concretizado 5 e sendo a 
sua maioria relativas a espetáculos (descontos nas participações, 
individuais ou em grupo). 

Algumas das restantes propostas não foram consideradas com interesse 
ou ficaram “pendentes” à espera de esclarecimentos adicionais. 
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A mudança da Sede da Delegação para instalações provisórias gerou 
algumas dificuldades, pois ficámos sem condições de trabalho para 
prosseguir com este trabalho. 

Continuamos a aguardar por um local onde possamos continuar, em 
condições, a atividade desta Secção. 

Apesar da contrariedade de termos ficado sem instalações, e estarmos 
atualmente numa sala que a Empresa nos cedeu na Av. Sidónio Pais, a 
Secretaria da nossa Delegação desenvolveu dentro do possível todas as 
atividades inerentes ao seu funcionamento administrativo, e apoiou, 
sempre que possível e dentro das suas possibilidades e competências, 
todas as outras Seções do Clube, assim como aos sócios que de algum 
modo solicitaram os seus préstimos. 

Este trabalho traduziu-se no dia-a-dia com o atendimento presencial dos 
sócios e no fornecimento de dados, consultas, e execução de tarefas e 
apoio logístico, solicitados pelas seções, através dos seus diretores. 

É de salientar a continuação da atualização de processos e métodos de 
trabalho apesar das alterações verificadas. 

Em 2019 procurou-se dar seguimento à consolidação da atividade de 
modo a oferecer viagens de cariz diversificado e não descurando as 
componentes até então assumidas e confluentes na sua etimologia. 

Assim, 2019 foi planeado com saídas mais de encontro com o desejado 
pelos nossos sócios, tendo em atenção um custo mais moderado, embora 
não se descurando a relação custo/qualidade. 

A corroborar a nossa ideia está o número de aderentes em cada saída. 

De seguida passamos a descrever as saídas efetuadas. 

•  – Saída a 25 de Maio. Mais uma visita a 
um encanto do nosso país, de onde destacamos a visita ao Centro 
Cristóvão Colombo e pelo caminho também se viu o curioso Museu 



 2019 Relatório de Atividades da Delegação de Lisboa 26 

do Chocalho, em Alcáçovas, entre outras visitas. Participaram 52 
sócios. 

•  – Saída de 9 a 13 de Junho. Foi uma saída temática 
onde se privilegiou a monumentalidade e a História. Aderiram 20 
sócios. 

•  – Saída de 14 a 23 de Julho. Esta saída comtemplou 
um roteiro pelo norte de Itália e Suíça para se poder observar todas 
as belezas naturais inerentes aos Lagos Alpinos. Em complemento, 
e por exemplo entre outras, também se visitou cidades importantes 
como Veneza, Verona e Milão em Itália, e Berna, Lausanne e 
Genebra na Suíça. Participaram 41 sócios. 

• – Saída de 15 a 22 de Setembro. Foi uma saída exótica,
pois todo o ambiente e natureza no norte de África assim a definem.
Foi um roteiro muito equilibrado, pois visitámos as principais
cidades, o deserto e a praia sem descurar a monumentalidade, o
artesanato e a típica alimentação. Participaram 42 sócios.

•  – Foi a nossa saída específica e teve a sua 
realização no fim-de-semana de 19 e 20 de Outubro. O objetivo 
principal era visitar o Maciço da Gralheira e os Passadiços do Paiva, 
não descurando outras visitas efetuadas. No seu conjunto estas 
visitas contribuíram para o sucesso deste passeio, tendo sido 
elogiado por todos. Aderiram 17 sócios. 

Durante este ano foi assegurada a operacionalidade das 3 (três) viaturas 
existentes na Delegação de Lisboa do Clube de Pessoal da EDP, a saber: 

• Citroen Jumper – 2000
• Renault Kangoo – 2001
• Mercedes Benz – 2001
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Quanto à movimentação de sócios há a registar a entrada de 35 efetivos 
e 9 auxiliares, tendo saído 17 efetivos e 22 auxiliares. Estas saídas têm os 
mais variados motivos, sendo, no entanto, de salientar nos sócios efetivos 
a passagem à situação de reforma. Nos auxiliares, o motivo principal foi 
a eliminação devido à falta de pagamento de quotas. 

Por fim, queremos dedicar uma palavra solidária, de atenção e apreço 
pelos Sócios que deixaram de estar entre nós, fazendo com que o Clube 
do Pessoal da EDP fique mais pobre e triste, mas reconhecido e 
sensibilizado. Às suas famílias enlutadas apresentamos o nosso sincero 
voto de pesar, bem como a nossa consideração, a nossa manifestação 
de conforto e o nosso espírito de entreajuda associativa. 

Uma palavra dirigida, também, aos novos membros do Clube do Pessoal 
pela confiança que depositaram nesta Direção e pela sua disponibilidade 
para apoiar e desenvolver novas atividades, pela sua participação 
empenhada e pelos resultados que obtiveram e que notabilizam o nome 
do Clube do Pessoal EDP. 

Queremos, também, agradecer a todos os sócios, aos trabalhadores do 
Clube, aos dirigentes da nossa Delegação e das Delegações congéneres 
que nos apoiaram, bem como da Direção Nacional do Clube do Pessoal 
EDP, pois foi graças à conjugação do seu esforço, da sua dedicação, da 
sua boa vontade, do seu voluntarismo e do seu empenho que o 
conjunto de iniciativas e atividades constantes deste Relatório de 
Atividades, relativo ao exercício findo, foi possível. 

Finalmente, uma palavra de reconhecimento aos responsáveis e Colegas 
das nossas Empresas por todo o apoio dado. 

A todos, o nosso “obrigado”! 


