
21º Concurso de Pesca 

Durante os últimos anos, a pandemia forçou-nos, a todos, a adiar várias festas de 

família e convívios de amigos e colegas que, sem sombra de dúvidas, fazem muita 

falta para o cultivar dos bons relacionamentos e das amizades que criamos ao longo 

do tempo. 

É com muita alegria que, passado esse tempo em que tivemos privados de partilhar 

momentos, a Delegação de Penafiel organizou o 21º Concurso de Pesca que, ano 

após ano, tinha vindo a ser adiado. 

Foi no dia 02 de julho de 2022, junto à Barragem do Torrão em Marco de Canaveses, 

que o convívio juntou 23 participantes que, com muita alegria e diversão à mistura, 

desafiaram-se na procura de obter o melhor resultado possível na competição. 

Rivalidades à parte, foi contagiante e muito evidente a partilha de momentos e 

histórias entre colegas que não tinham oportunidade de, entre eles, confraternizarem 

já há bastante tempo e, em conjunto, praticar uma atividade que tanto apreciam. 

Penafiel, Porto, Gondomar, Régua e Santo Tirso foram as Delegações do Clube do 

Pessoal da EDP presentes neste concurso, contando ainda com a participação de 

vários colegas em representação dos Prestadores de Serviços da empresa E-Redes. 

Nunca colocando a amizade de lado, a competitividade corre-nos nas veias, e por 

isso tivemos concursos individuas e em equipa para os quais foram apurados os 

melhores classificados para a atribuição de prémios. Para além disso, foi também 

atribuído um prémio para o participante com o peixe mais pesado e ainda, distribuídos 

por todos os restantes participantes, prémios de participação. 

Após o concurso, como não 

poderia faltar, foi à volta das 

mesas do Restaurante Adega 

da Fonte, em Paredes, que se 

juntaram todos os 

participantes e organizadores 

para culminarem este 

convívio em grande. Foram 

34 os almoços servidos e 

muitas as histórias e risadas 

que se fizeram ouvir e sentir 

em redor daquelas mesas. 

Por fim, a Delegação do Clube do Pessoal da EDP de Penafiel agradece a confiança 

depositada no nosso trabalho e o apoio prestado na realização das atividades. A 

realização do 21º Concurso de Pesca só se tornou possível graças ao trabalho e 

empenho dos envolvidos e o apoio e patrocínio com que contribuíram várias 

empresas. 



Aprendemos que algo se torna 

muito mais fácil quando as 

pessoas envolvidas acreditam 

no projeto e principalmente na 

coerência das ações e 

pensamentos dos envolvidos. 

Nada se faz sem apoio, sem 

recursos e sem crédito. 

Agradecemos ainda a todos 

que trabalharam na 

organização e ainda aqueles 

que se ofereceram para ajudar no decorrer do evento. 

Esperamos ter a honra de continuar a contar com a participação e o apoio de todos 

para desenvolvermos todos os projetos e atividades para o futuro. 

 

  



1º Torneio de Ténis de Mesa da Agra 

O ressuscitar dos convívios e atividades 

pós-pandemia trouxe para a Delegação 

de Penafiel uma nova modalidade 

interna: o ténis de mesa. 

Com o intuito de cativar e unir relações 

entre todos os colaboradores e sócios do 

Clube do Pessoal da EDP, surgiu o 1º 

Torneio de Ténis de Mesa da Agra, no 

qual participam colegas sócios do Clube 

do Pessoal da EDP, mais precisamente, 

pertencentes à Delegação de Penafiel.  

Com isto, é pretendido fomentar as boas relações entre colegas de trabalho e ainda 

promover a realização de atividades que tão bem fazem para o rejuvenescimento, 

principalmente após um duro dia de trabalho. 

O torneio conta com 20 participantes que, 

desde o mês de maio, disputam a fase de 

grupos que conta com 4 grupos de 5 

elementos cada, jogando os participantes 

entre si para apurar os 2º primeiros 

classificados de cada grupo para a fase 

final. 

A perspetiva é concluir a fase de grupos 

até ao fim do mês de agosto para que, 

posteriormente, seja possível agendar o 

dia para a realização da fase final, que culminará com um convívio entre todos os 

participantes. 

A Delegação do Clube do Pessoal da EDP de Penafiel agradece a todos os 

participantes e, principalmente, à Direção Nacional que contribuiu para a aquisição 

de uma mesa de ténis de mesa e restante material com o objetivo de nada faltar para 

o sucesso do torneio. 


