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DEFENSORES
DE CHAVES 52 A

Depois destes longos meses de confinamento, devido à pandemia 
covid-19, o avanço do processo de vacinação está a permitir que 
voltemos gradualmente às nossas atividades, profissionais e sociais, 
apesar dos constrangimentos ainda inevitáveis, ditados pela DGS 
e OMS, mas que o bom senso nos aconselha, pois é latente que 
a pandemia ainda não terminou, e apesar das razões económicas 
e de saúde mental que nos impelem ao regresso à normalidade, o 
mesmo deve ser feito com todos os cuidados e cautelas, para não 
colocarmos em causa todo o trabalho de resiliência que temos feito 
até aqui.

Posto isto, está na hora de voltarmos a devolver o nosso Clube aos 
Sócios e para isso temos a nova Sede (na Av. Defensores de Chaves, 
nº 52 – A) a ultimar os preparativos para a sua abertura, por for-
ma a podermos acolher condignamente os nossos associados, seja 
para algumas das atividades que poderemos iniciar a breve trecho, 
ou eventualmente  alguma confraternização que seja possível, de 
acordo com as regras sanitárias e sociais em vigor, e que daremos a 
conhecer mais pormenorizadamente no próximo boletim. 

Ainda a propósito da nova sede, já tivemos oportunidade de refe-
rir todas as dificuldades na aquisição do atual espaço e das inevi-
táveis limitações, pois fica aquém das necessidades do espólio e 
das atividades do Clube, acresce ainda que as obras necessárias a 
dotar estas instalações das condições necessárias ao acolhimento 
dos associados, ao desempenho dos funcionários e das atividades, 
coincidiu com o período desta crise sanitária, o que dificultou signi-
ficativamente a sua conclusão, que só foi possível graças aos esforço 
de muitos amigos (diretores, funcionários, sócios) que ao longo de 
várias semanas e meses, prestaram de forma voluntária e altruísta a 
sua colaboração e que aproveitamos esta oportunidade para deixar 
aqui um “Grande Bem Haja”.

O regresso às viagens, apesar de já ser possível, vai ficar adiado por 
mais algum tempo, pois no caso dos passeios turísticos no país as 
atuais normas das DGS para a sua realização, são muito limitativas das 
viagens em grupo e no caso das viagens para o estrangeiro, o risco de 
alterações e até de cancelamento, são significativos, pelo que vamos 
aguardar com serenidade, melhores dias para podermos voltar a via-
jar em segurança. Apenas uma ressalva, por estarmos presentemente 
em conversações com a agência com quem tínhamos estabelecido 
um protocolo para a realização duma viagem de sonho à Indochina, 
mas que o início da pandemia obrigou ao cancelamento, forçando à 
emissão parcial de vouchers com validade até ao fim do corrente ano, 
pelo que aguardamos a apresentação de programas alternativos para 
os mesmos possam ser utilizados pelos eventuais interessados, cuja 
pretensão já nos foi manifestada, em algum programa para o corrente 
ano. Relevamos, que caso os referidos vouchers não sejam utilizados 
até ao término de validade, o seu reembolso será assegurado pelo 
Fundo de Garantia das Agências de Viagens, a partir de 1 de Janeiro de 
2022, conforme legislação especial emitida para o efeito.
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As obras de requalificação encontram-se na fase final e, em breve, com 
a normalização da situação sanitária, acontecerá 0 almejado regresso 
às atividades e a disponibilização do espaços e serviços aos sócios 
(secretaria, biblioteca, audioteca, videoteca, ginásio, snooker e bar).
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O topónimo Defensores de Chaves 1 estará para sempre ligado ao 
Clube de Pessoal EDP e à Delegação de Lisboa, pois o número 4 deste 
arruamento acolheu desde 2006, a nossa Sede, mas após a denúncia 
do contrato de arrendamento em 2019, consequência da valorização 
imobiliária 2 desta zona nobre da cidade, foi necessário encontrar 
um novo local com as características necessárias para proporcionar 
o desempenho das atividades e o acolhimento aos associados. E por 
ironia do destino, depois de muitas diligências e visitas efetuadas, foi 
possível estabelecermos um novo contrato no número 52 A da mesma 
avenida 3, cujas obras de requalificação se encontram na fase final e 
que em breve, com a normalização da situação sanitária, permitirá o 
almejado regresso às atividades e a disponibilização do espaços e ser-
viços aos sócios (secretaria, biblioteca, audioteca, videoteca, ginásio, 
snooker e bar). Acresce ainda que além de mantermos uma localiza-
ção privilegiada e bem servida de transportes públicos (Autocarro, 
Metro, Comboio – CP e Fertagus), temos nas proximidade espaços 
de cultura e lazer de qualidade 4, dos quais destacamos o Palácio 
Galveias, a Culturgest e Fundação Calouste Gulbenkian.

1   A Avenida dos Defensores de Chaves é uma avenida de Lisboa, 
localizada nas freguesias de Arroios e Avenidas Novas, com iní-
cio na Avenida Casal Ribeiro e fim no Campo Pequeno. Ante-
riormente designada como Avenida Pinto Coelho e Rua Pinto 
Coelho. A atual toponomia homenageia os Combatentes Repu-
blicanos contra a Monarquia do Norte e foi inaugurada durante 
o 2º aniversário da República;

2   Estudos indicam que o aumento desmesurado das rendas decorre 
do incremento do alojamento local e da indústria hoteleira, dos 
Vistos Gold e dos benefícios fiscais para residentes não habituais;

3   Neste local funcionou até 2012 o balcão de atendimento do 
Departamento do Cartão do Cidadão;

4   Palácio Galveias – com a sua biblioteca e jardim interior, a Cul-
turgest – programação regular nas áreas das artes performativas  
e a Fundação Calouste Gulbenkian, com o seu museu e um cen-
tro de arte moderna, biblioteca de arte e arquivo, bem como um 
jardim maravilhoso, verdadeiro oásis da cidade, onde decorrem 
habitualmente atividades educativas.

Fotos de Joaquim Simões e Arquivo Clube EDP Lisboa



Visite 
o site do  
Clube EDP Lisboa 

lisboa.clubeedp.pt

CLUBE EDP L ISBOA

Inscrições abertas para o Curso de Pintura

Estão abertas as inscrições para as Aulas de Pintura 2021/2022 
que têm início no dia 6 de Outubro na Associação Nacional de 
Professores na Av. Duque de Loulé Nº 95—1º Dto em Lisboa.

Nas Aulas de Pintura abordamos os princípios teóricos e práti-
cos das principais técnicas desta disciplina das artes plásticas:

• Aguarela, Óleo, Acrílico, Pastel Seco, etc;
• Compreender e aprofundar os elementos da gramática 

visual;
• Conhecer alguns princípios básicos da história da pintura
• Conhecer os vários suportes na técnica da pintura;
• Aplicar estes conhecimentos na execução de exercícios, 

paisagens, retrato, natureza morta, etc;
• Estimular a criatividade nas diversas realizações;
• Aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos na rea-

lização de temas livres;
• Conhecer os diversos formatos e características dos 

suportes.

Turmas e Horários
Turma A terças 14:30h—16:45h (esgotado)
Turma B terças 18:00h—20:00h
Turma C quartas feiras 14:30h—16:45h
Turma D quintas 14:30h—16:45h

Nº mínimo de participantes: 3
Nº máximo de participantes: 8

Mais Informação e Inscrições
No Site do Clube EDP Lisboa e na Secretaria da Delegação de 
Lisboa do Clube do Pessoal EDP.

TÉNIS  DE  MESA

Finalmente, o regresso! 

O regresso à nossa querida modalidade, após um interregno de ano 
e meio, provocado pela pandemia (covid-19),que se instalou em todo 
o planeta.
Dado esta modalidade ser praticada em ambiente fechado (pavi-
lhões), foi uma das últimas a poder regressar à competição.
Neste momento já se encontram reunidas as condições para a prá-
tica da modalidade, como tal, iniciámos, neste mês de Setembro 
os respectivos treinos, tendo em conta todas as regras sanitárias 
implementadas pela DGS.
A competição, sob a égide da Federação de Ténis de Mesa, terá o 
seu início em Outubro próximo.

Retoma de algumas atividades

Apesar dos restrições impostas pela pandemia 
à prática das atividades de grupo, assim que as 
mesmas foram aliviadas, tivemos oportunidade 
de retomar algumas, tais como o Atletismo e 
Xadrez, que tiveram a participação dos nossos 
atletas, com ótimos resultados e que foram 
um excelente prenúncio para o regresso aos 
treinos e às provas, tendo sempre em conta as 
regras da Direção Geral de Saúde (DGS).

Fotos de José Fernando

Foto de António Dias

Em cima: Aula de Pintura nas 
antigas instalações da Av. 
Defensores de Chaves 4c 

À esquerda: O grupo de 
alunos e professor, junto 
ao Palácio de Cristal do 
Retiro, durante uma viagem 
a Madrid nos dias 16 e 17 
de Março 2019. Visitámos o 
Museu do Prado, o Museu 
Reina Sofia e o Museu 
Thyssen-Bornemisza, 
conhecido por, Triângulo 
de Ouro da Arte. As 
visitas a museus são um 
complemento às aulas de 
pintura — teoria e a prática, 
componentes básicos da 
competência estética.

Ilustração: João Vicente (pisco.pt)
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XADREZ

Participámos no Campeonato Distrital de 
Lisboa - Veteranos e Torneio AX Portugal com 
ótimos resultados

Disputámos o Campeonato Distrital de Lisboa de Veteranos nas 
categorias +50 e +65 anos, onde obtivémos ótimos resultados.
Na categoria +50 anos, Susana Maissa conquistou a geral feminina 
e 4º lugar absoluto. Carlos Gonçalves classificou-se em 5º lugar.
Na categoria +65 anos, vitória para Vítor Morais e 2º para Júlio 
Santos. Os prémios foram entregues pelo Presidente da Associação 
de Lisboa, Fernando Alves e um membro da Direção, Pedro Rego.

No dia 12 de Setembro, estivemos no Hotel Amazônia, no Jamor, 
num torneio de Xadrez organizado pela AX Portugal, semi-rápida 
com prémios individuais e equipas.
O evento contou com 26 jogadores, 22 masculinos e 4 femininos.
O Clube EDP Lisboa marcou presença com 4 Atletas, Bruno 
Andrade,  Hugo Costa, Susana Maissa e Carlos Gonçalves. Con-
quistámos o 1º lugar por equipas e a geral feminina com Susana 
Maissa. Individualmente, estivemos à beira da vitória com o 2º lu-
gar do Bruno Andrade. Hugo Costa foi 4º; Carlos Gonçalves 7º e 
Susana Maissa 13º.

Parabéns aos jogadores e à secção de Xadrez do Clube EDP Lisboa!

ATLETISMO

Pedro Amaro e Paulo Ferreira aventuram-se 
nas Ultras Maratonas 

Pedro Amaro conquistou o 2º lugar na Ultra Maratona Caminhos 
do Tejo 2021, na prova de 57km.
O evento decorreu durante dois dias, 11 e 12 de junho. Nesta dis-
tância, com partida em Santarém e meta em Fátima, foram percor-
ridos os tradicionais caminhos da peregrinação por 46 atletas, com 
o Pedro a representar a secção de Atletismo do Clube do Pessoal 
EDP Lisboa. O calor e o percurso acidentado na segunda metade, 
da subida, antes e após Minde, representaram, segundo o nosso 
atleta, as maiores dificuldades da prova, que não se realizou no ano 
passado devido à pandemia. 
Foi a estreia do Pedro Amaro em ultra maratonas — provas com 
mais de 42 km. Esteve afastado dos treinos durante um longo pe-
ríodo. Seguiu-se a retoma das rotinas desportivas com uma pre-
paração de 2 meses e meio — um ótimo regresso às competições 
desportivas.

Nos dias 5 e 6 de Setembro realizou-se o Penacova Trail do Centro, 
constituído por 3 provas — Ultra 43km, Trail Longo 30Km e Trail 
curto 17km. O Clube EDP Lisboa esteve representado na prova mais 
longa — a Ultra 43km — com o atleta Paulo Ferreira que concluiu 
a prova em 7 horas e 18 minutos no 75º lugar, 27º na categoria M40.
A prova, de elevada dificuldade, teve mais de 2mil metros de des-
nível positivo e negativo, atingindo o máximo de 500 metros de 
altitude. 

Parabéns aos dois atletas e à secção de atletismo!

Rio Mondego, Penacova e percurso 
da prova Ultra de 43km, que teve 
mais de 2mil metros de desnível 
positivo e negativo, atingindo o 

máximo de 500 metros de altitude.
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Pedro Amaro, 2º classificado na 
edição de 2021 da Ultra Maratona 
Caminhos do Tejo, no percurso de 
57kms, com início em Santarém e 
meta em Fátima.

Nas fotos, ao centro: Vítor Morais, Júlio Santos e Susana 
Maissa no Campeonato Distrital de Lisboa - Veteranos.

A nossa equipa 
recebe o prémio 
coletivo: Carlos 
Gonçalves, 
Susana Maissa, 
Bruno Andrade e 
Hugo Costa.


