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Caros Associados,

É vital acreditar no futuro pós-pandemia, e nesta convicção ence-
támos a retoma das nossas atividades culturais e desportivas, reco-
mendando o bom senso que se avance com precaução e no estrito 
cumprimento das regras estabelecidas pela Direção Geral de Saúde 
(DGS) e em vigor nas instalações do Grupo EDP.

Assim, conforme já demos conhecimento, reiniciámos algumas mo-
dalidades de grupo, encontrando-se a Secretaria do Clube, a fun-
cionar presencialmente na nova Sede, inevitavelmente com algumas 
restrições nos serviços habitualmente prestados, que esperamos ver 
regularizados brevemente.

Relativamente ao nosso 45º Aniversário, assinalado no corrente mês, 
lamentavelmente os constrangimentos sanitários ainda presentes, 
impedem que a celebração seja efetuada nos moldes tradicionais, no 
entanto além das mensagens institucionais já enviadas pelos vários 
canais de comunicação, está prevista uma cerimónia singela para as-
sinalar o evento, e que oportunamente daremos conhecimento.

Uma breve nota para a situação de reembolso dos vouchers emiti-
dos pelo cancelamento da viagem à Indochina (Vietname, Camboja e 
Laos), que já se encontra em curso e será concluída durante o próximo 
mês de dezembro, conforme informação individualizada já efetuada a 
todos os participantes, estando em preparação a programação para o 
ano de 2022, que será disponibilizada em breve.

Aos poucos, mas em segurança, estamos a caminhar para a retoma 
progressiva de todas as atividades, para que os nossos sócios possam 
usufruir do nosso Clube EDP na sua plenitude.

Clube do Pessoal EDP 
45 anos a servir os sócios

Nesta mensagem de celebração dos 45 anos do nosso Clube do 
Pessoal EDP não podemos deixar de congratular os vários dirigen-
tes que, de forma graciosa, voluntária e despretensiosa, têm vindo 
a dar o seu contributo para o reconhecimento, patente em várias 
modalidades, que o Clube EDP tem vindo a granjear. Refiro-me, par-
ticularmente, aos dirigentes que, a nível das Delegações do Clube, 
espalhadas pelos vários locais onde a EDP desenvolve (ou desenvol-
veu) a sua atividade, têm vindo a lutar para que o Clube EDP figure 
entre os campeões de várias modalidades desportivas amadoras.

Parabéns, também, aos vários trabalhadores do Clube, que desem-
penham as suas funções para garantir que os sócios têm apoio, quer 
para usufruir das melhores condições em protocolos com bancos, 
seguros e viagens, quer para fornecer refeições rápidas nos bares, 
quer para lhes prestar apoio na prática do desporto, na cultura e nas 
atividades recreativas.

Por fim, parabéns aos sócios! Estes sim, são a pedra basilar deste 
Clube que existe por eles, para eles e, que tenta por todas as for-
mas, ser um Clube com eles, potenciando a prática da modalidade 
desportiva que os encanta, a área da cultura que mais lhe apraz, ou a 
possibilidade de viajar, encontrar e conviver, em locais diversos, pes-
soas, amigos e colegas que nos vão sendo próximos ao longo da vida.

Parabéns ao Clube EDP e a toda a comunidade que o forma!
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INFORMAÇÃO

NOVAS INSTALAÇÕES

Bem-vindo ao Clube EDP Lisboa!

A Secretaria do Clube, na nova Sede na Av. Defensores de 
Chaves, nº 52 A, já se encontra a funcionar, presencialmente das 
9h30 às 17h30, sendo possível os nossos associados usufruírem de 
alguns dos serviços habituais, tais como, biblioteca, videoteca e au-
dioteca, ou desfrutarem da nossa mesa de snooker e da sala de TV, 
bem como está disponibilizado o serviço de bar.
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Reinício de Atividades

Foi possível reiniciar algumas atividades desportivas de grupo, 
tais como o Ténis de Mesa, Atletismo e Xadrez, com bastante 
adesão e excelentes resultados. Na área da formação iniciámos 
o Curso de Pintura com duas turmas completas e ainda estão 
disponíveis as inscrições para a turma D, às quintas-feiras, das 
14h30 às 16h45.

ANIVERSÁRIO CLUBE EDP

Comemoramos 45 anos no dia 24 de novembro

No dia 24 de novembro, o Clube de Pessoal EDP comemora o seu 
45º Aniversário, mas em face das condições sanitárias vigentes, a 
delegação de Lisboa não poderá celebrar este dia, com a habitual 
jornada de confraternização com os nossos associados, mas temos 
em preparação uma cerimónia de evocação desta data tão impor-
tante para todos nós e que em breve será divulgada. Relevamos 
também as mensagens institucionais e os testemunhos sobre esta 
data, que têm sido divulgados pelos nossos canais de informação, 
bem como o concurso lançado pela Direção Nacional para a criação 
de uma medalha comemorativa deste aniversário.

Fotos | Arquivo Clube EDP Lisboa

VIAGENS E  TURISMO

Reembolso ou revalidação dos vouchers da 
viagem à Indochina  

O cancelamento da viagem à Indochina (Vietname, Camboja e 
Laos), devido à declaração de pandemia, no ano passado, além da 
frustração da anulação da viagem de sonho, obrigou à devolução 
dos valores já despendidos, que em face da incapacidade económica 
das agências de viagens para efeito, originou a criação de legisla-
ção específica e levou à emissão de vouchers com validade até ao 
fim do corrente ano, para ressarcir os viajantes lesados. Tendo sido 
esta uma das nossas maiores preocupações, congratulamo-nos por 
já estarem em curso as diligências para o reembolso dos vouchers 
emitidos, que será assegurado durante o próximo mês de dezembro, 
existindo a possibilidade de revalidação do mesmo para o ano de 
2022, com uma majoração de 5% assegurada pela agência de via-
gens, caso seja do interesse do nosso associado. Correspondendo à 
vontade de muitos associados, e acreditando num regresso a uma 
nova normalidade, temos em preparação alguns programas para 
2022, que oportunamente serão divulgados.

Foto de Kars Alfrink (https://flic.kr/p/W35nQC)

Baía de Ha Long, Patrimônio Mundial UNESCO

O Ténis de Mesa foi uma das secções que retomou 
atividade. Em cima, Adélio Bastos, Joaquim Simões 
Eduardo Silva e José Antunes no Torneio Corbillon, 
organizado pelo Grupo Desportivo do Pirescoxe no 
dia 11 de setembro. À direita, no mesmo torneio, Paulo 
Malva e Pedro Mendes. À esquerda, Pedro Mendes e 
Rui Vicente, no Torneio Aberto de Ténis de Mesa da 
38ª Seixalíada, 18 setembro.

https://lisboa.clubeedp.pt
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NOVAS INSTALAÇÕES

Bem-vindo ao Clube EDP Lisboa!

A Secretaria do Clube, na nova Sede na Av. Defensores de Chaves, 
nº 52 A, já se encontra a funcionar presencialmente, em horário 
normal (das 9h30 às 17h30), para o normal expediente administra-
tivo, sendo possível os nossos associados usufruírem de alguns dos 
serviços habituais, tais como biblioteca, videoteca e audioteca, ou 
desfrutarem da nossa mesa de snooker e da sala de TV, bem como 
está disponibilizado o serviço de bar, apesar de todos estes serviços 
estarem condicionados às regras impostas pela situação sanitária 
ainda vigente. Relativamente ao ginásio, embora o mesmo já se 
encontre devidamente equipado, a sua utilização só será possível 
numa fase subsequente, que daremos a conhecer oportunamente.

Apesar de já termos manifestado o nosso agradecimento, a todos 
aqueles que voluntariamente trabalharam connosco, para garantir-
mos que a Sede do Clube de Pessoal EDP - Delegação de Lisboa, 
reunisse as condições necessárias para o acolhimento aos nossos 
associados, não podemos deixar de destacar o trabalho do cole-
ga José Cabral Ribeiro, membro da Direção Nacional, que desde 
o primeiro momento colaborou de forma inexcedível nas soluções 
técnicas para dotar estas instalações dos requisitos imprescindíveis 
à sua operacionalidade e ao necessário conforto, para recepção aos 
sócios e prática de atividades. Imbuído de um espírito colaborativo 
incomparável, aliado ao seu profissionalismo e cordialidade, foi ful-
cral para a concretização deste projeto. 

Obrigado!

José Cabral Ribeiro, nas novas instalações do Clube do Pessoal da EDP — Delegação de Lisboa, na 
Av. Defensores de Chaves, 52A.

Novas instalações do Clube do 
Pessoal da EDP — Delegação 
de Lisboa, na Av. Defensores de 
Chaves, 52A. 

A Secretaria do Clube, na nova Sede, já se 
encontra a funcionar, presencialmente das 
9h30 às 17h30, sendo possível os nossos 
associados usufruírem também da biblioteca, 
videoteca e audioteca, snooker, sala de tv e bar. 
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AULAS DE V IOLA

Aulas de viola reiniciam em dezembro 
Inscrições abertas!

Retomamos as Aulas de Viola no dia 3 de dezembro — nas novas 
instalações da Clube EDP Lisboa, na Av. Defensores Chaves, 52A. 

Inscrições abertas!
Início de aulas: 3 dezembro
Inscrições e mais informações na Secretaria do Clube EDP Lisboa

Turma A segunda, 12h30—13h30 
Turma B segunda, 13h30—14h30
Turma C sexta, 16h30—17h30
Turma D sexta, 17h30—18h30

COMPETIÇÕES CULTURAIS  E  DESPORTIVAS 2019—2021

Futsal 

No dia 13 de novembro, realizou-se a 1ª jornada das Competições 
Desportivas de Futsal, no Pavilhão da Juventude da Castanheira do 
Ribatejo. A Equipa da Delegação de Lisboa defrontou a Equipa da 
Delegação de Abrantes e venceu por 8-1.

Neste sábado, dia 20 de novembro, realizou-se a 2ª jornada. Nova vi-
tória, desta vez frente à equipa da Delegação de Portalegre, por 6-1.

PROTOCOLOS |  ESPETÁCULOS 

Parcerias com o Teatro Politeama 
com descontos para Sócios do Clube EDP

Foto de 42 North (unsplash.com)

A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um dos mais belos contos da história da 
humanidade, que encerra uma mensagem profunda sobre 
os valores fundamentais do ser humano como a liberdade, 
a aceitação e a força absoluta do amor, baseado no célebre 
conto de Hans Christian Andersen que apaixonou desde 
sempre todas as gerações. Viagem ao fundo do mar num 
espetáculo memorável para toda a família.

Sábados e domingos, às 11h e 15h
Preços para Sócios Clube EDP: Plateia/1ª Tribuna: 11,25€; 2ª Tri-
buna: 9€. Reservas: Os Sócios deverão reservar pelos telefones 
213 405 700/ 964 409 036, mencionando a parceria Clube EDP

Espero por ti no Politeama

Espero por ti no Politeama é um espetáculo de revista sobre 
a atualidade social, política, desportiva e artística. Conta com 
um elenco de estrelas: Paula Sá, FF, Filipa Cardoso, Filipe de 
Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade, Jonas Cardoso, 
entre outros.

Descontos para Sócios (máx 4 entradas)
15% quintas e sextas; 10% sábados e domingos
Reservas: Os Sócios deverão reservar por telefone (213405700/ 
964409036), mencionando a parceria Clube EDP. No levantamento 
dos bilhetes devem apresentar o comprovativo de Sócio Clube EDP.
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