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CAROS ASSOCIADOS

O ano de 2020 será sempre recordado pelos efeitos nefastos, que a pandemia da 
Covid-19, provocou no funcionamento das sociedades contemporâneas, desde logo pelo 
elevado número de vítimas, mas também pela necessidade premente de alterações com-
portamentais e inevitavelmente pelos reflexos na atividade económica, que irão perdurar 
no futuro mais próximo e cuja recuperação será lenta, com a necessidade de alternativas 
inovadoras e com o empenho de todos nós.

Efetivamente sendo o Homem um ser social, as restrições à mobilidade das pessoas 
e o distanciamento social forçado e até os condicionalismos aos direitos e liberdades 
individuais, afetam o regresso a uma “nova normalidade”, sendo necessário toda a nossa 
resiliência para ultrapassar esta fase.

Mas temos Esperança e acreditamos no Futuro, sendo as descobertas inovadoras da 
ciência para o tratamento e a vacinação contra o coronavírus, um passo importante 
nesta motivação; mas a mudança só será efetiva com a manutenção e/ou adoção de 
comportamentos preventivos e a nossa determinação.

Neste contexto, a missão do nosso Clube foi afetada significativamente, com a redução 
das atividades junto dos associados, sendo a maior repercussão nas atividades desporti-
vas, no convívio social e na organização de viagens. Fomos forçados ao cancelamento da 
Viagem ao Sudoeste Asiático e à suspensão das outras viagens programadas, além de não 
conseguirmos celebrar condignamente o nosso 44º Aniversário, em 24 de Novembro de 
2020 (face às normas da DGS - Direção Geral de Saúde), com um almoço-convívio que 
reúne habitualmente mais de duas centenas de associados em confraternização.

Neste período, a atividade da nossa Secretaria foi assegurada com recurso ao teletra-
balho, dado ser necessário cumprir as regras em vigor na Empresa e impostas pela DGS.

Também as obras para dotar as novas instalações do Clube do Pessoal EDP, na Av De-
fensores de Chaves, nº 52A, de condições para o desenvolvimento das nossas atividades e 
receção condigna aos nossos associados, sofreram atrasos devido a esta situação, apesar 
de todo o esforço dos vários dirigentes envolvidos neste processo. Salientamos também, 
que este espaço composto por 3 pisos, é menor em área do que a nossa anterior Sede, 
pelo que existiam já algumas limitações ao espaço disponível para as atividades e para o 
importante espólio do Clube (troféus, biblioteca, audioteca/videoteca, etc.), e que sofre-
rá maiores constrangimentos, devido à necessidade de acolhermos a AREP – Associação 
de Solidariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN, a quem foi 
cedido o piso superior (Sobreloja) para que possam dar continuidade à sua atividade.

Nas memórias do passado dos 44 anos do nosso Clube, vamos acalentar a  Esperança  
para continuar no Futuro. Que seja 2021 o ano da recuperação.

ANIVERSÁRIO CLUBE EDP

PARABÉNS CLUBE EDP

O Clube do Pessoal EDP completou no dia 24 de 
Novembro 44 anos de existência.
O aniversário tem sido assinalado, no caso da De-
legação de Lisboa, por vários eventos, tais como a 
tradicional "Grande Noite de Fados" e o "Almoço 
de Aniversário", em que conseguimos reunir, em 
cada um, mais de 200 associados do Clube e fa-
miliares para a celebração de mais um aniversário.
Este ano tivemos uma contrariedade: a pandemia. 
Manteve-nos longe uns dos outros, recatados em 
casa, resguardados do potencial contágio, e sem 
podermos celebrar adequadamente mais este 
aniversário.
Resta-nos ter esperança de poder celebrar o pró-
ximo aniversário, o 45º, com eventos, tais como 
os anteriormente referidos, e outros utilizando o 
espaço da nossa nova Sede, dando a conhecer o 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, neste 
ano atípico, por alguns dos nossos sócios e diri-
gentes, de forma a criar uma nova imagem e as 
necessárias condições de conforto para que o 
possamos receber duma forma condigna, como 
você tanto merece.
Portanto ... Parabéns Ao Clube EDP!
Saúde para si e para os seus familiares.

44 anos de vida de uma Instituição é sempre um feito notável, 
digno de ser adequadamente comemorado.
Ter o mesmo tempo de vida da Empresa para quem 
trabalhamos (ou trabalhámos) é duplamente de realçar.
Fazê-lo no difícil contexto de uma pandemia é doloroso. 
Fazê-lo com os olhos postos no futuro é um sinal de esperança.
Associarmos ao momento o lançamento de um novo portal é 
concretizarmos essa esperança.

Francisco La Fuente Sanchez
Sócio Honorário do Clube EDP
Presidente da Mesa da Assembleia Local
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SITE  CLUBE EDP L ISBOA

Temos um novo Site

Aproveitamos esta altura do ano para lançar uma nova página 
da Delegação de Lisboa num Site (em lisboa.clubeedp.pt) onde 
se concentram todas as Delegações do Clube do Pessoal EDP: 
o Site do Clube EDP (em clubeedp.pt)
Aqui poderá ver as atividades e eventos criados a pensar em si, 
mas também pode ver o que se passa nas outras Delegações do 
Clube do Pessoal.

Entre, por favor, e sinta-se em casa!

lisboa.clubeedp.pt

NOVAS INSTALAÇÕES 

Visitámos as novas instalações

Como já tivemos oportunidade de comunicar aos nossos associados, 
após um difícil processo de seleção e escolha, foi possível a identi-
ficação de um local com condições para instalarmos a nossa Sede, 
que se situa na Av. Defensores de Chaves, nº 52-A. Após ultrapassa-
das as variadas burocracias associadas e autorizações, foi iniciado o 
processo para dotar esta instalação das necessárias condições para 
o desenvolvimento das nossas atividades e recepção condigna aos 
nossos associados, mas as obras necessárias para o efeito sofreram 
alguns atrasos, devido à situação de pandemia. 
Contudo, esperamos poder comunicar no início do próximo ano, 
uma data para a inauguração, a qual estará sempre condicionada 
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pela evolução do surto epidemiológico em curso.
Salientamos, que apesar do espaço ser composto por 3 pisos, a área 
total é menor que a nossa anterior Sede, pelo que existiam já algu-
mas limitações ao espaço disponível para as atividades e para o im-
portante espólio do Clube (troféus, biblioteca, audioteca/videoteca, 
etc.), e que sofrerá novos constrangimentos, devido à necessidade 
de partilharmos parte do espaço com a AREP – Associação de Soli-
dariedade Social dos Trabalhadores e Reformados da EDP e da REN, 
a qual ficará instalada na Sobreloja. 
A nossa expetativa é que o Novo Ano nos permita concretizar o mais 
rapidamente este projeto e a retoma das nossas atividades, para 
podermos voltar a receber condignamente os nossos associados.

Entrada com a Secretaria à esquerda e o espaço da Biblioteca, Sala de Convívio e Bar ao fundo 

As novas instalações do Clube EDP Lisboa situam-se 
na Av. Defensores de Chaves, nº 52-A
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AULAS DE P INTURA

Desafio à criatividade com base na técnica da 
fita de papel colante. Curioso? Ainda temos 
inscrições ...

Começo das aulas de pintura
As aulas começaram dia 6 de Outubro com dez alunos inscritos. Foi 
proposto um desafio à criatividade. 

Proposta de trabalho para iniciar o próximo ano lectivo
Com base na técnica da fita de papel colante, conseguir espaços 
paralelos ou outros com aplicação de cor. Estas tiras obtidas podem 

DIREÇÃO NACIONAL

Competições Culturais da Direção Nacional do 
Clube com inscrições abertas

As inscrições para as Competições Culturais de 2019/2021, organiza-
das pela Direção Nacional do Clube, já estão abertas!
Os sócios do Clube EDP poderão concorrer com trabalhos em Ar-
tes Plásticas (Escultura e Pintura), Desenho Livre, Conto, Poesia e 
Quadras (Literatura) e Fotografia (a “preto e branco” e a “cores”).
Os trabalhos mais originais destas competições serão expostos e 
premiados. Ao participante que, no conjunto de todas as especiali-
dades obtenha os melhores resultados, ser-lhe-á atribuído um pré-
mio suplementar e uma Menção Honrosa.

Os sócios do Clube EDP poderão concorrer com trabalhos de 
Escultura, Pintura, Desenho Livre, Conto, Poesia, Quadras e 
Fotografia.
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ter larguras diferentes, e comprimentos diferentes, o espaço ob-
tido entre elas podem ter diversas dimensões. Os seus contornos 
podem ser regulares ou irregulares, assim como a mancha de cor 
contidas nos seus interiores. O movimento dessas tiras pode ser 
horizontal, vertical, oblíquo ou todos. Existe uma multiplicidade de 
variáveis nas soluções plásticas. Depende da sensibilidade estética 
de cada aluno o arranjo conseguido.

Foto | Amador Loureiro/ Unsplash Foto | Thought Catalog/ Unsplash

Horários e local das Aulas de Pintura
Terças 14h30 - 16h45 ; Quartas 14h30 - 16h45 ; Quintas 14h30 - 16h45
Associação Nacional de Professores, Av. Duque Loulé, 95, 1º dto, Lisboa
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Recordar o Passado 

No próximo boletim iremos incluir uma rubrica com o título em 
epígrafe, que será dedicado à modalidade de Remo, praticada no 
âmbito do Clube do Pessoal da EDP, Delegação de Lisboa, durante 
os anos 80, cuja atividade registou bastante adesão dos nossos as-
sociados, principalmente da instalação do Marquês de Pombal, com 
os departamentos de desenho e de leitura e cobrança, a fornecerem 
jovens para a representação do Clube e da Empresa, em provas no 
Estuário do Tejo e do Sado, mas também em Barragens, como Cabril 
e Aguieira.
Aproveitámos o confinamento para rebuscar o baú das memórias, 
e encontrámos alguns recortes e fotos que documentam esta ativi-
dade e que será gratificante recordar.
Aproveitamos o ensejo, para desafiar os nossos associados a parti-
lharem connosco algum do vosso acervo fotográfico/documental 
sobre atividades praticadas no âmbito do nosso Clube e que possam 
vir a ser incluídas em próximas edições.

Santo Natal e Feliz Ano Novo

Nesta altura em que se aproxima mais um Natal, o qual será celebrado em moldes completamente 
diferentes dos que temos tido em anos anteriores, em que o ambiente familiar irá ficar mais restrito, 
mas não sem o sentido humano que o identifica, a Direção da Delegação de Lisboa do Clube do 
Pessoal EDP deseja a todos os sócios do Clube, aos seus familiares, amigos e a todos os que aqui 
colaboram, um Santo Natal e que 2021 seja um ano pleno de sucessos pessoais, profissionais e 
familiares, e repleto de saúde!

SECÇÃO DE REMO

Na próxima edição do 
Boletim Informação
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