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EDITORIAL

Joaquim Simões, Presidente da Direção do Clube EDP Lisboa

A LUZ AO FUNDO DO TÚNEL…

Estes dois últimos anos foram inevitavelmente mar-
cados pelos nefastos efeitos da pandemia Covid19, 
principalmente pelas repercussões na saúde, mas que 
alastraram a todos os setores da sociedade - sociais, 

económicos, culturais e até políticos - e que forçosamen-
te tiveram as suas consequências nas atividades do nosso 

Clube. No entanto as medidas de combate implementadas, des-
de as de contenção da mobilidade social (isolamento e quarentena) até 
às profiláticas (testagem e vacinação), e apesar de alguns receios e re-
cuos, podemos encarar o futuro com alguma tranquilidade e voltar aos 
projetos desportivos, recreativos e culturais, que sempre caracteriza-
ram a atividade da Delegação de Lisboa, do Clube de Pessoal da EDP.

Neste contexto, temos regressado aos poucos, mas com segurança, e 
de acordo com as regras sanitárias vigentes, à prática das modalidades 
mais emblemáticas e que mais associados movimentam – Futebol, Té-
nis de Mesa, Atletismo, Tiro, Ginástica, Padel e Xadrez – às atividades 
culturais -  Pintura/Exposições, Grupo de Leitura, Biblioteca, Viola – e 
às tão almejadas viagens, estando já esgotados os destinos Islândia 
(Julho) e Açores (Setembro) e ainda estão as inscrições abertas para a 
visita ao Castelo de Almourol/Almoço Regional, no próximo dia 16 de 
julho, sendo objetivo desta direção, concretizar ainda este ano, outras 
viagens com estas características,  bem como a recuperação dos tra-
dicionais convívios de sócios efetuados ao longo do ano. 

CORPOS DIRET IVOS

NOVA DIREÇÃO

No passado dia 21 de Abril, realizou-se a Assembleia Local Elei-
toral, para eleição dos Corpos Diretivos Locais para o Triénio 
de 2022–2024, cujo processo já tinha sido iniciado através do 
voto por correspondência, e que conduziu ao apuramento da 
Lista A, com o lema “Um Clube a pensar em ti” para um novo 
mandato, com uma Direção renovada e rejuvenescida, pre-
tendendo que a conjugação da experiência com a juventude, 
possa trazer novas ideias e projetos, que possam ir de encon-
tro aos anseios dos nossos associados.

Convictos que não será um desafio fácil, dadas as atuais cir-
cunstâncias, estamos confiantes e acreditamos que é possível 
fazer mais e melhor, para o que contamos com as capacidades 
e dinamismo dos dirigentes, mas também com a colabora-
ção dos associados, amigos e funcionários, na prossecução 
de objetivos que continuem a enaltecer o nome do Clube de 
Pessoal da EDP.

Corpos Diretivos

Mensagem do Presidente

Mesa da Assembleia e Direção Local
Em cima: Pedro Baltazar, Fernando Silva, Nuno  Marques, Pedro Azevedo, David Cancela, Helena Pina, Fátima Menas, Cátia Dias e Filipe Samarra
Em baixo: Carlos Alberto Aniceto, António Rodrigues, Maria Fernanda Silva, Joaquim Simões, Francisco La Fuente Sánchez ¹, António Castro, Victor Manuel Carmo, Maria Helena Vitória,  António Lopes e Manuel Santos ²
¹ Presidente Mesa da Assembleia Local 2019—2021 ² 1º Secretário Mesa Assembleia Local 2019—2021 Ausentes da foto: Edson Oliveira e Francisco Pereira Mendes

Como é do conhecimento dos nossos associados, a atual Direção foi 
eleita para o triénio de 2022-2025, no passado dia 21 de Abril de 2022, 
num processo eleitoral, condicionado, pelas restrições sanitárias, que 
aconselharam à implementação do voto por correspondência, e que 
além da continuidade da experiência anterior, pretendeu rejuvenescer o 
elenco diretivo, para continuar a desenvolver e revitalizar o nosso Clube.

Finalizamos com o convite a todos os associados, familiares e ami-
gos, para que visitem a nossa nova Sede, cujo serviço de secretaria, 
já é assegurado presencialmente, podendo usufruir dos serviços da 
Biblioteca, Videoteca e Audioteca ou desfrutarem da nossa mesa de 
snooker e da sala de TV, bem como do serviço de Bar.

Foto de João Vicente (pisco.pt)

https://lisboa.clubeedp.pt/clube/corpos-diretivos/
https://lisboa.clubeedp.pt/clube/mensagem-do-presidente/


A grande ilha vulcânica, está localizada no norte 
do Oceano Atlântico, a sul do Círculo Polar Ártico, 
com paisagens impressionantes e relevo acidentado, 
glaciares, rios, quedas de água e numerosos lagos, 
géisers e fontes termais.

PASSEIOS E  V IAGENS

Islândia 5—13 julho 

A iniciativa marca o regresso às Viagens do Clube EDP 
Lisboa. A viagem encontra-se esgotada há muito, e 
é já no próximo dia 5, que partimos, rumo à Islândia, 
para uma bela aventura de 9 dias.

O nosso périplo nórdico tem início em Reiquiavique, capital do país. 
Seguimos para oeste e subimos à cratera do Vulcão Grábrók. Ruma-
mos a norte, até Akureyri e visitamos o Jardim Botânico e o Fiorde 
de Eyjafjörður. Nas águas quentes geotermais de Mývatn, tomamos 
um banho natural e relaxante.
Caminhamos no labirinto de lava de Dimmuborgir, com cavernas e 
formações rochosas de origem vulcânica Em Dettifoss, encontra-se 
a mais forte queda de água da Europa, situada na parte norte do 
Parque Nacional de Vatnajokull.
Seguimos a rota panorâmica, ao longo da região dos Fiordes, pas-
sando por pequenas povoações piscatórias e pelo majestoso glaciar 
de Vatnajökull, o maior da Europa.
Ao longo da Costa de Reynisfjara, percorremos as impressionantes 
praias de areia negra e pedra, de enquadramento rochoso, formado 
por colunas de basalto sobrepostas.
Seguimos a Rota do Círculo Dourado e visitamos uma estufa geo-
termal. Geysir com as nascentes de água quente, piscinas naturais 
e o famoso géiser Strokkur, entra em erupção a cada 4-8 minutos e 
liberta água que pode atingir 40mt. Depois, o Parque Nacional de 
Thingvellir, Património da Humanidade.
A Lagoa Azul, está também na nossa rota — um espaço geotermal, 
onde podemos desfrutar de um banho relaxante na natureza. Pas-
seamos pela Península de Reykjanes, repleta de crateras, campos de 
lava, nascentes termais, impressionantes escarpas sobre o Oceano 
Atlântico e praias de areia vulcânica. Encerramos a nossa viagem 
com um incrível passeio de barco para observação de baleias.

Saber mais

PASSEIOS E  V IAGENS 

Visita ao Castelo de Almourol e almoço à beira 
Tejo, 16 julho 

O nosso destino no próximo dia 16 de Julho, será o Cais de Tancos, 
para efetuar a travessia de barco (caso as condições de navegação 
do rio o permitam), para acedermos ao Castelo de Almourol, que 
se ergue magnífico a 18m do nível das águas do rio Tejo, exemplo 
da arquitetura medieval, evocando os primórdios do Reino de 
Portugal e da Ordem dos Templários.
Após a visita, regressamos a Tancos, para um almoço regional no 
restaurante Almourol, onde poderemos degustar a gastronomia 
tipica desta região, desfrutando duma paisagem sublime. Findo 
o repasto, o nosso destino será Vila Nova da Barquinha, onde 
vamos poder visitar o Centro de Interpretação Templário, a 
Galeria de Arte e o Parque de Escultura Contemporânea, como 
complemento cultural da nossa viagem.
Convictos de que será um dia bem passado, na companhia dos 
nossos associados, familiares e amigos, ficamos à vossa espera.

Saber mais

Parque Nacional de Thingvellir, Património da Humanidade, 
uma área de grande valor histórico e geológico.

Rota do Círculo Dourado — o géiser 
Strokkur, entra em erupção a cada 4-8 
minutos e liberta água que pode atingir 
40 metros de altura.

Lagoa Azul, um espaço geotermal, onde podemos desfrutar de um banho relaxante na natureza.

Inscrições 

Já temos o nº mínimo 
de participantes 
para esta iniciativa 
e prolongámos a 
data limite para as 
inscrições até sexta, 
8 de julho

Foto de Big Ashb (CC BY 2.0) Foto de Bryan Pocius (CC BY 2.0)

Foto de Greenland Travel (CC BY 2.0)

Foto de Vitor Oliveira https://flic.kr/p/qF8xV

https://lisboa.clubeedp.pt/2022/01/26/viagem-islandia-5-13-julho-inscricoes-abertas/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/06/08/visita-ao-castelo-de-almourol-e-almoco-a-beira-tejo-16-julho/


VIAGENS

Açores 8—17 set

Viagem de 10 dias, por 6 ilhas do arquipélago dos Açores: 
Terceira, Faial, Pico, São Jorge, São Miguel e Flores.

Inscrições: Anunciámos o destino, em fevereiro, com 
muita procura, por parte dos nossos Sócios.

terceira ~ Belas paisagens, das planícies da Achada à 
Serra de Santa Bárbara

Um city tour marca o início da nossa viagem: Jardim Duque da Ter-
ceira, visita à Sé Catedral e Palácio dos Capitães Generais, Câma-
ra Municipal, Museu de Angra e Baía, Cais da Cidade. Segue-se o 
Monte Brasil, Baia da Salga, Porto Martins, Praia da Vitória, Serra do 
Cume e São Sebastião. Caldeira Guilherme Moniz, Vulcão do Algar 
do Carvão, Piscinas Vulcânicas dos Biscoitos, Mistérios Negros, Es-
trada das Doze Ribeiras, Cinco Ribeiras, com prova de queijo e Porto 
de São Mateus. Regressamos a Angra do Heroísmo, donde voamos 
para a Horta, na Ilha do Faial.

faial ~ localmente conhecida por ilha azul

No Faial destacamos: Miradouro do Vale dos Flamengos, Caldeira, 
Vulcão dos Capelinhos, com visita ao Centro de Interpretação e 
Piscinas Naturais do Varadouro. Passeio pela cidade da Horta, com 
passagem pelo Peter Café Sport, Marina, Antigo Colégio Jesuítas 
e Igreja Matriz. Concluímos o nosso périplo pelo Faial, no cais da 
Horta e embarcamos, com destino à ilha do Pico. 

pico e são jorge ~ O Pico deve o seu nome a uma 
majestosa montanha vulcânica, a Montanha do Pico, 
a mais alta de Portugal, com 2 351mt de altitude. São 
Jorge é atravessada por uma cordilheira montanhosa 
que atinge a altitude máxima de 1 053mt. A grande 
particularidade desta ilha são as Fajãs, património 
natural e cultural, áreas de terreno com construções e 
culturas, anichadas nas falésias costeiras, entre a linha 
da preia-mar e a cota de 250mt de altitude.

Chegamos de barco à ilha de São Jorge. Passamos na Ribeira do Nabo, 
Urzelina, visitamos a Torre da Igreja destruída pelo vulcão de 1808 e 
seguimos para a Calheta, onde visitamos o Museu de S. Jorge. De-
pois, Ribeira Seca, Parque Natural, e regresso pela zona norte, com 
paragem no Miradouro da Fajã dos Cubres e seguimos para a Fajã do 
Ouvidor, Fábrica do Queijo, com prova e Parque Natural das Sete 
fontes. Finalizamos o programa do dia no cais das Velas,  para viagem 
de barco, de regresso ao Pico, onde destacamos a Vila de São Roque 
e a Lagoa do Capitão. Seguem-se, Vila das Lajes, Museu dos Baleei-
ros com entrada incluída, Casa de Rendas e Bordados Tradicionais 
e Queijaria Artesanal com prova de queijo. Ao final do dia, voamos 
com destino à Ilha de São Miguel e pernoitamos em Ponta Delgada.

são miguel ~ A maior das ilhas do arquipélago 
dos Açores. De natureza vulcânica, com relevo 
montanhoso, sobretudo no interior, dominado pelo 
pico da Vara. As 60 espécies endémicas de plantas, 
arbustos e árvores são um importante património 
natural da Ilha. O fundo de crateras de antigos 
vulcões extintos, servem de leito a belas lagoas, como 
a Lagoa das Sete Cidades, a Lagoa do Fogo, e a Lagoa 
das Furnas. 

No primeiro dia em São Miguel, destacamos as Furnas e as Lagoas: 
Lagoa do Fogo, Vila da Lagoa, Ribeira Grande, Fábrica do Chá Gor-
reana, Pico do Ferro e Furnas. Almoçamos num restaurante local o 
famoso cozido das furnas. À tarde, visita ao Parque Terra Nostra, 
com entrada incluída, Caldeira das Furnas e Vila Franca do Campo.
No segundo dia, subimos ao topo da Caldeira, donde podemos des-
frutar de uma vista magnífica da Lagoa das Sete Cidades. Visitamos 
uma plantação de ananases em estufa, com observação das várias 
fases de crescimento e prova do seu delicioso licor. Destaque tam-
bém para o Pico do Carvão, Vista do Rei com vista sobre a Lagoa 
das Sete Cidades, Lagoa do Santiago, Freguesia das Sete Cidades e 
Mosteiros. No final do dia, voamos para à ilha das Flores.

flores ~ A ilha cobre-se de hortênsias de cor azul, 
que dividem os campos, ao longo das estradas e nas 
margens das ribeiras e lagoas. Integra, com outras duas 
ilhas do arquipélago, Graciosa e Corvo, a Rede Mundial 
de Reservas da Biosfera da UNESCO.

Iniciamos a nossa visita às Flores, pelo Miradouro dos Caimbros, Cedros 
e Ponta Delgada. Seguimos para o farol de Albernáz, para observarmos 
a Baía do Além e o Ilhéu do Monchique. De seguida, as Lagoas e Fajã 
Grande, Miradouro do Portal e Rocha dos Bordões. Concluímos o pas-
seio, nas Lajes, com visita ao Porto Oceânico, Igreja Nossa Senhora 
do Rosário. No dia seguinte regressamos a Lisboa, via Ponta Delgada.

Saber mais

Montanha do Pico (Foto de Eduardo Manchon - CC BY-SA 2.0)

Cidade da Horta, na Ilha do Faial. 

Foto de D. Stanley ( CC BY-SA 3.0)

https://lisboa.clubeedp.pt/2022/02/17/viagem-acores/


O evento do fim de semana de 7 e 8 de maio, contou com a presença 
dos Alunos do Curso de Pintura e do Prof. José Fernando, elementos 
do Coro EDP, familiares e amigos. Rumámos à Beira Baixa, com des-
tino a Idanha-A-Nova, para a inauguração da exposição de Pintura. 
Na passagem por Castelo Branco, visitámos o Museu Cargaleiro. 

A inauguração da exposição, no Centro Cultural Raiano em Idanha-
-A-Nova, esteve a cargo do Coordenador das Atividades Culturais da 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Paulo Longo, do Vereador da 
Cultura, Carlos Sousa e do Prof. José Fernando, que fizeram as apre-
sentações e guiaram os presentes pelo espaço expositivo.

A mostra, foi composta por um painel coletivo, formado por 20 te-
las, de temática alusiva à região da Beira Baixa e outras trabalhos 
dos Alunos do Curso de Pintura do Clube EDP Lisboa. 

O Coro EDP interpretou 
a Desfolhada, Senhora 
do Almortão, O Ladrão 
do Negro Melro, Make 
You Feel My Love. 
Regido pela Maestrina 
Regina Mostardinha, e 
acompanhado ao piano 
por Vitor Mendes.

As Adufeiras 
interpretaram temas 
tradicionais da Beira 
Baixa.

No sábado, visitámos o Museu 
Cargaleiro em Castelo Branco. 
A inciativa prolongou-se pelo 
fim de semana e no domingo, 
fizémos um passeio pela região.

O Grupo à porta do restaurante do Clube de Tiro da Herdade de Monfortinho

Fotos de António Dias

O grupo, junto ao painel coletivo, no Centro Cultural Raiano, em Idanha-A-Nova. À esquerda: Prof. José Fernando, Marina, Maria José, Ana, Lúcia, Carlos e Teresa. À direita: Manuel, Filomena, Conceição, Odina, 
Paula, Ana e Vitor.

CURSO DE P INTURA

Alunos de Pintura expõem no Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova

Num excelente exemplo de intercâmbio artístico, a inauguração, 
teve a apresentação do Coro EDP, que interpretou A Desfolhada, 
Senhora do Almortão, O Ladrão do Negro Melro e Make You Feel My 
Love, regido pela Maestrina Regina Mostardinha, e acompanhado 
ao piano por Vitor Mendes. Tivémos também a oportunidade, de 
assistir a uma atuação das Adufeiras, grupo de raízes populares, que 
interpretaram temas tradicionais da Beira Baixa.

No domingo, fizémos uma visita guiada pela região, com um vasto 
património natural, paisagístico, arquitetónico e cultural — Idanha-
-a-Velha, Aldeia de Monsanto, com Miradouro e Igreja, Ponte Roma-
na, etc. Almoçamos no Clube de Tiro da Herdade de Monfortinho. 

A Exposição esteve patente no Centro de Cultura Raiano em Ida-
nha-A-Nova até ao dia 10 de junho.

Saber mais

Fotos de António Dias

https://lisboa.clubeedp.pt/formacao/curso-de-pintura/


COMPETIÇÕES CULTURAIS  E  DESPORTIVAS 2019/2021

Delegações do Clube EDP de todo o país 
encontram-se na Covilhã

As finais, das Competições Culturais e Desportivas 2019/2021, rea-
lizaram-se, no mês passado, 19 a 21 de maio, na Covilhã. O evento, 
promovido pela Direção Nacional do Clube EDP, teve a participa-
ção, na fase de apuramento, de cerca de 1100 sócios, pertencentes 
à maioria das delegações, do país. A nossa Delegação competiu em 
vários Torneios Desportivos e Culturais. Vencemos em Padel, Atle-
tismo e Ténis de Mesa e fomos terceiros em Tiro Reduzido. Nas Ar-
tes, os trabalhos dos nossos associados, integraram a exposição no 
Hotel D. Maria. Vencemos nas disciplinas de Fotografia e Escultura 
e fomos distinguidos e premiados em Desenho, Pintura e Literatura. 
Parabéns a todos os participantes! 

Atletismo: Em cima, o pódio com 2 atletas da nossa Delegação,  
João Gomes (ao centro) e Joaquim Oliveira (à esquerda)
Nas imagens à direita: Partida da prova e em baixo à direita, 
atletas da nossa Delegação — Sandra Joaquim e João Gomes, 
vencedor da prova.

Padel: Pereirinha Fernandes 
(de branco)/ João Silva 
(de laranja) da Delegação 
de Lisboa foram a dupla 
vencedora, frente à dupla 
do Porto

Pintura: “Vendedor de Castanhas" de Luis Neves, 
obteve o 2º lugar 

Fotografia/ Cor: 
"Olhos Grandes" 
(pormenor), 
de Maria Alice 
Gaspar, 2º lugar

Fotografia Preto e Branco: "Sob Escrutínio", de 
Orlando Castro , 1º lugar

A final do Torneio de Padel foi entre 
as duplas de Lisboa e Porto. Pereirinha 
Fernandes/ João Silva da Delegação de 
Lisboa foram a dupla vencedora.

Cultura

Em Poesia Orlando Castro obteve o segundo lugar 
com “Vou Fazer Um Poema”. Em Quadras, a mesma 
classificação com “Calçada Portuguesa II”

Luís Neves foi premiado em 3 áreas: Escultura, 
Desenho e Pintura. Obteve o 1º lugar em Escultura 
com a peça intitulada “Pianista”, menção honrosa com 
“Cantora de Jazz”. Em Desenho, ficou em 2º lugar 
com “Natureza Morta”. Em Pintura, 2º lugar, com 
“Vendedor de Castanhas”.

Em Fotografia Preto e Branco, conseguimos 2 pódios. 
Orlando Castro venceu com “Sob Escrutínio” e Maria 
Alice Gaspar conquistou o 3º lugar, com “Cusquice”.

Na competição artística de Fotografia Cor, 3 
premiados. Maria Alice Gaspar, 2º lugar, com “Olhos 
Grandes”, Orlando Castro,  4º lugar,  com “Faina Ao 
Entardecer – Barreiro” e António Fonseca, 5º lugar, 
com “Inspiração”.

Ténis de Mesa: Tiago Penedos (1º), Costa Faro (3º), Joaquim Simões (4º) e José Antunes (3º) 

A prova de ténis de mesa, contou com a participação 
de 12 atletas, que foram divididos em duas séries. 
A Delegação de Lisboa obteve os quatro primeiros 
lugares, sendo que o brilhante vencedor foi o Tiago 
Penedos. 2º lugar Costa Faro, 3º lugar José Antunes e 
4º lugar Joaquim Simões. 

Desporto

Vencemos a prova de Atletismo com o João Gomes. 
Joaquim Oliveira ficou em segundo lugar.

Tiro Reduzido: À direita, António 
Costa da Delegação de Lisboa, 
3º lugar

Na prova de Tiro Reduzido, entre 14 atiradores, 
António Costa da delegação de Lisboa obteve um 
honroso 3º lugar.

Saber mais

Fotos: Arquivo Clube EDP Lisboa

https://lisboa.clubeedp.pt/desporto/competicoes-culturais-e-desportivas/


DIREÇÃO NACIONAL

O Parque Social Ribeira do Tomão faz 28 anos

A Direção Nacional aproveitou esta oportunidade para, em singela 
cerimónia descerrar uma placa homenageando sócios que com a sua 
dedicação e principalmente mão de obra, foram fundamentais tanto 
no nascimento como no crescimento do nosso Parque em Castelo 
de Bode. Foi um obrigado do Clube a António Reis, João Sousa, 
Joaquim Amador, José Barros, Leopoldo Amador, Hernâni Ramos 
e Tinoco Paiva. Estes 2 últimos, homens bons que infelizmente já 
não estão fisicamente entre nós, deixaram tanta saudade, que do 
Algarve vieram as adoradas filha e viúva do nosso saudoso Arlindo 
Tinoco para participar nesta cerimónia, assim como da direção da 
delegação de Lisboa vieram 5 dos seus dirigentes, grandes amigos 
do extraordinário Hernâni, numa linda homenagem bem sentida.

Mais tarde foram chamados ao improvisado palco, para lhes ser en-
tregue publicamente a medalha comemorativa do 45º aniversário 
do Clube como agradecimento, assim como a mais 5 associados 
presentes nesta festa, também pelo seu inexcedível apoio ao nosso 
Parque de Campismo. Foram eles, o Carlos Aniceto, Fernando Silva, 
Joaquim Simões, José Diniz e Orlando Carvalho. Houve ainda tempo 
para lembrar o Carlos Piedade e o Cabral Ribeiro, como grandes 
responsáveis do atual estado do Parque.

O 10 de Junho não é somente o Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, mas é também o dia de aniversário do 
nosso Parque Social em Castelo de Bode, inaugurado em tal data no 
ano de 1994, pelo saudoso Eng. Teles de Meneses.

E se já lá iam 3 anos sem comemorarmos esta data devido à pande-
mia que nos assolou, decidimos este ano convidar todos os sócios a 
nível Nacional para estarem presentes nesta iniciativa, a qual tinha 
como aliciante o habitual almoço de porco no espeto, uma animada 
tarde com o humorista Nani Nadais e seus músicos, alem das já 
mencionadas homenagens.

Com espaço possível, mesas e cadeiras para uma lotação máxima 
de 160 pessoas, rapidamente esgotamos as inscrições de sócios que 
iam surgindo de todo o País. 

Infelizmente nem tudo correu como desejávamos, porque tivemos 
de recusar muitas dezenas de inscrições e, no fim, sem qualquer 
aviso, acabaram por faltar perto de 40 associados e familiares que 
tinham marcado, inviabilizando assim a presença de outros que já 
não aceitamos a inscrição. É uma situação que prometemos rever 
em próxima organização.

O habitual almoço de porco no espeto

Descerramento da placa comemorativa

Homenagens

Convidámos todos os sócios 
a nível Nacional para estarem 
presentes nesta iniciativa, a qual 
tinha como aliciante o habitual 
almoço de porco no espeto, uma 
animada tarde com o humorista 
Nani Nadais e seus músicos, 
alem das homenagens.

Placa Comemorativa 
do 28º Aniversário do 

Parque Social

Foto Arquivo Clube EDP Lisboa

Quanto ao resto, foi um grande dia, bem passado, com o tempo 
a ajudar. O porco no espeto estava excelente, nada faltou e, toda 
a gente muito satisfeita com o nosso Parque. Alguns dos nossos 
sócios a quererem já marcar, ou saber das datas ainda livres em 
caravanas e bungalows, para uns dias ali bem passados.



INSTALAÇÕES

Estamos no centro de Lisboa, perto do Campo 
Pequeno, na Av. Defensores de Chaves 52 A 

A Secretaria do Clube já se encontra a funcionar presencialmente, 
em horário normal, 9—17h30 (terças até às 18h), 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. 
No Ginásio, têm lugar as aulas de Ginástica de Manutenção, treinos e 
jogos da secção de Ténis de Mesa. Às terças e quintas — Massagens 
(terapêutica e de Bem-estar/relaxamento). 

TÉNIS  DE  MESA

Encerrámos no dia 22 de junho as competições 

da época 2021/ 2022 

Realizámos, no dia 22 de junho, o jogo para disputa do 3º e 4º lugares 
do Campeonato Distrital por equipas, sob a égide da Associação de 
Ténis de Mesa de Lisboa.
O encontro disputou-se no Salão Polivalente do Sobreiro, em Mafra 
e estiveram, frente a frente, as equipas do Mafra Academia e do Clu-
be EDP Lisboa. Após uma boa entrada no jogo, em que estivemos 
a vencer por 2-0, seguiram-se momentos menos bons e acabámos 
por sucumbir, por um resultado tangencial de 2-3.
Parabéns aos vencedores e a nós resta-nos a consolação de tudo 
termos feito para alcançar o 3º lugar. Há que dar valor ao esforço e 
dedicação desta briosa equipa, que foi constituída pelos seguintes 
atletas: Eduardo Silva, Paulo Malva, Pedro Mendes e Rui Vicente 
(ausente deste jogo) e a colaboração técnica de Luís Silva.

Foto de Joaquim Simões

À esquerda, a equipa do Mafra Academia, à direita a nossa equipa, constituída pelos atletas, Eduardo 
Silva, Paulo Malva, Pedro Mendes e Luís Silva (colaboração técnica). O nosso atleta Rui Vicente não 
esteve presente neste jogo.

PADEL

Bárbara e Mafalda, campeãs, no Torneio Padel 
W Country Club 

As nossas atletas, Bárbara Rosário e Mafalda Machado, participaram 
no torneio de Padel, organizado pelo W Country Club, no passado 
dia 12 de junho. Jogaram na categoria de Masculinos 4, não tendo 
conseguido ser apuradas para o quadro final.
No entanto, na categoria de pares mistos, o seu desempenho foi no-
tável, tendo chegado à final como adversárias. A Mafalda (e parceiro) 
venceram com os parciais 9-7. Parabéns a ambas, pela sua prestação 
e dignificação do nome do Clube EDP!
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PROTOCOLOS

Travessia para as Berlengas, visitas e passeios 
com descontos

Celebrámos um protocolo com a Viamar, que faz a travessia Pe-
niche-Berlengas, passeios e outras atividades. 10% desconto para 
Sócios na travessia e preços especiais, nas atividades. A reserva deve 
ser feita, através da Viamar, mediante identificação com o cartão 
de sócio do clube (na sua ausência deverá apresentar declaração do 
clube para o efeito).
Sendo o Arquipélago das Berlengas, uma Reserva Natural, com um 
ecossistema muito frágil, foram impostas algumas condições — 
Taxa Turística e Berlengas-Pass — aos seus visitantes, pelo Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)

Foto de Vitor Oliveira (https://flic.kr/p/6HmSnM)

Forte de São João Batista, na Ilha da Berlenga

Ginástica de 
Manutenção nas 
nossas instalações 
— Força, resistência 
muscular e trabalho de 
circuito para uma ótima 
condição física!

Profas Carina Russo (na 
foto, em cima) e Ana 
Alves (ao centro, na 
foto da esquerda) 
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Fotos de João Vicente (pisco.pt)


