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Nº78 OUTUBRO 2022 

ATIV IDADES 2022—2023

EM OUTUBRO...

As Aulas de Dança de Salão 
regressaram ao Clube

As aulas já iniciaram, mas ainda te po-
des inscrever — às quintas 13h15- 14h45, 
orientadas pela bailarina e profª Joana 
Santos. Para todos os Sócios, com, ou 
sem experiência! Não necessitas de par, 
nem de equipamento especial, só boa 
disposição, roupa e calçado confortável. 
Ao longo do ano lectivo, serão vários os 
ritmos, dos 3 estilos de dança a par: Dan-
ças Salão Latinas: Chachacha, Samba, 
Rumba, Pasodoble e Jive, Danças Afrola-
tinas: Merengue, Salsa, Bachata, Kizom-
ba, etc e Danças Salão Standard: Valsa 
Inglesa e Vienense, Foxtrot, Quickstep, 
Tango.

Curso de Pintura 
esgotado!

As aulas reiniciaram no 
dia 6, na Associação 
Nacional de Professo-
res em Lisboa. Em maio 
estivemos envolvidos 

num projeto, que nos 
levou à Beira-Baixa, para 

uma exposição coletiva, no 
Centro Cultural Raiano, em Ida-

nha-A-Nova, patente até 10 de junho.

Ginástica de Manutenção com 
2 turmas

Nestas aulas de Ginástica, trabalhamos 
força, resistência muscular e fazemos 
trabalho de circuito, para uma ótima 
condição física. Tiveram início em ou-
tubro, com 2 turmas: Turma B: terça e 
quinta 12-12h45 com Ana Alves; Turma 
N: segunda e quarta 18h-18h45 com João 
Melo. Ainda temos vagas. Inscreve-te!

I Liga Padel Clube EDP Lisboa  

Iniciámos o Torneio em setembro, com 18 
duplas. A competição desenrola-se a bom 
ritmo, com conclusão em novembro, em 
ambiente de  companheirismo e competi-
tividade saudável entre os colegas. 

EDITORIAL

Joaquim Simões, Presidente da Direção do Clube EDP Lisboa

CAROS ASSOCIADOS

Apesar das expectativas de todos nós, para 
que este ano fosse o do regresso à norma-
lidade, com a estabilização da crise pandé-
mica, a verdade é que a situação de conflito 
internacional, nos mantém com elevados ní-
veis de preocupação e ansiedade, no entanto 
temos procurado responder aos anseios dos 
nossos associados, regressando aos poucos, 
mas em segurança, à prática das atividades 
desportivas, recreativas e culturais que são 
referência no Clube. Neste contexto, estão 
também as viagens de grupo, que têm regis-
tado uma boa adesão, mas ainda longe do 
número de reservas habituais de anos ante-
riores, mas que acreditamos venha a melho-
rar significativamente, com o fim da situação 
de alerta e a nova campanha de vacinação 
em curso, pelo que já estamos a trabalhar na 
programação para o próximo ano.

Relevamos ainda, que a continuidade do 
atual regime híbrido de trabalho (presencial 
e à distância), nas empresas do grupo EDP, 
tem sido uma das causas de  menor partici-
pação nas atividades na nossa Sede, mas es-
tamos convictos que irá melhorar em breve, 
estando esta direção a trabalhar em projetos 
que possam agregar mais sócios.

Também estamos a viver uma era de transfor-
mação digital, com as empresas e serviços a in-
vestirem nas novas tecnologias da informação, 
para se tornarem mais eficientes e melhoraram 

a comunicação, minimizando 
determinados custos econó-
micos, e o Clube de Pessoal da 
EDP não podia ficar indiferente 
a esta evolução, para melhor poder 
servir os seus associados. É neste contexto 
que, provavelmente, este boletim, terá a sua 
última edição também impressa, pois estamos 
conscientes que é através da comunicação di-
gital, que alcançamos mais sócios e de forma 
mais eficaz, por isso fazemos um apelo a todos 
aqueles (e ainda são umas centenas)  que ainda 
não atualizaram ou forneceram um endereço 
de correio eletrónico, que o façam com a maior 
brevidade, para clubeedp.lisboa@edp.pt, por 
forma a assegurarmos uma comunicação re-
cíproca, mais célere e eficaz, com benefícios 
para ambas as partes.

Depois de dois anos de interregno forçado, 
este ano vamos comemorar condignamente 
o nosso 46º Aniversário, esperando a ade-
são massiva dos nossos associados, fami-
liares e amigos, para um evento que além 
da celebração será mais uma oportunidade 
para juntar as várias gerações de sócios num 
salutar convívio. O evento terá lugar no dia 
26 de Novembro de 2022, Sábado, na Quin-
ta do Paul, na Ortigosa, Leiria, que segura-
mente nos irá proporcionar um excelente 
jornada de confraternização e um serviço 
de excelência, a que já nos habituaram, dei-
xando aqui o convite para que se inscrevam, 
dando o prazer de se juntarem a nós. 
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Aulas de Danças de Salão

Curso de Pintura

Almoço do 46º Aniversário  pág..4 ➳ lisboa.clubeedp.pt

INFORMAÇÃO

Mais Atividades no nosso Site

• xadrez: Formação e competição às segundas

• viola: Início em novembro Inscrições abertas

• massagens: Terça 9-14h; quinta 13-19h, com 

Fernanda Cadima. Marcações na Secretaria

http://lisboa.clubeedp.pt
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/05/xadrez-as-segundas-feiras-16-18h/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/19/aulas-de-viola-a-partir-do-dia-4-de-novembro/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/24/massagem-terapeutica-e-de-bem-estar-relaxamento/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/24/massagem-terapeutica-e-de-bem-estar-relaxamento/
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A evocação desta modalidade já tinha 
sido anunciada para o ano de 2021, 
mas as circunstâncias decorrentes 

da mudança da Sede e os vários períodos de 
confinamento, motivaram o seu sucessivo 
adiamento, existindo agora oportunidade 
para a sua publicação, reiterando o repto 
aos nossos associados para que partilham 
connosco as vossas memórias fotográficas e 
não só, de outras modalidades que tenham 
sido praticadas no âmbito do nosso Clube. 

Assim, como resultado da minha passagem 
pela modalidade de Remo, como praticante 
e seccionista, e do acervo fotográfico que re-
sistiu à marcha do tempo, partilho convosco 
esta memória, daquela que, nos idos anos 80, 
foi uma das atividades desportivas  pratica-
das no âmbito do Clube de Pessoal da EDP.

As regatas a remos no estuário do Tejo, re-
montam ao início do Sec. XIX, com a funda-
ção da Real Associação Naval, atualmente 
Associação Naval de Lisboa e ocorreram, 
na sua maioria, na designada pista da Jun-
queira, compreendida entre a Doca de Sto. 
Amaro e a Torre de Belém.

É neste cenário que está implementada 
a Central Tejo, edifício emblemático da 

arqueologia industrial, classificado como 
Imóvel de Interesse Público, em 1986 (o Mu-
seu da Eletricidade só seria criado em 1990), 
que nos anos 70/80 já estava desativada, mas 
albergava no seu espaço um ginásio - Lisgás, 
precursor do nosso clube - e as secções de 
Vela e de Remo, que aqui estavam num ha-
bitat natural junto ao Rio Tejo e aos Clubes 
Náuticos e graças aos protocolos existentes 
entre algumas entidades – EDP, Clube de 
Pessoal, Banco Espirito Santo, Clube Ferro-
viário de Portugal e Federação Portuguesa de 
Remo – permitiram a prática da modalidade 
em várias embarcações (yolle, double scull, 
skiff). Este intercâmbio permitia também a 
utilização dos tanques de treino e as embar-
cações do Clube Ferroviário na Doca de St. 
Amaro, e a EDP facultava as instalações no 
Gasómetro da Av. Infante Santo, para a au-
toconstrução de caiaques, pequena embar-
cação para lazer, transporte e competição.

As sessões de treino iniciavam-se no giná-
sio e continuavam com uma corrida até à 
doca de Stº. Amaro, onde ocorria o treino 
técnico, nos tanques do Clube Ferroviário e 
quando o tempo permitia, as embarcações 
baixavam na doca de St. Amaro, para trei-
nos ou competições. A prática da modali-
dade manteve-se quase toda a década de 

A grande festa da modalidade 
ocorria na Semana do Tejo, 
incluída nas festividades da 
Cidade de Lisboa, que era 
uma verdadeira festa da 
modalidade e não só, através 
duma competição regular, à 
semelhança das regatas entre 
Oxford e Cambridge...

RECORDAR O PASSADO REMO

R E M O

L I S G Á S  ≈  C L U B E  E D P  L I S B O A  C E N T R A L  T E J O
1 9 7 5 — 1 9 9 4

R E M O

L I S G Á S  ≈  C L U B E  E D P  L I S B O A  C E N T R A L  T E J O
1 9 7 5 — 1 9 9 4

Equipa de Remo da EDP em Yolle de 4 com Timoneiro - Varela, 
Eduardo Martins (Voga), Laureano Pereira (Sota), David Cancela 
(Voga) e Vitor António (Sota)

Texto e imagens, do arquivo 
pessoal de David Cancela, 
atual Vice-Presidente do 
Clube EDP Lisboa

Recorte Jornal (CM) Semana do Tejo

Recorte Jornal (CM) Classificação Regatas Cidade de Lisboa

Estas são as minhas 
recordações enquanto 
atleta, seccionista e 
delegado, da modalidade 
de Remo

David Cancela
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80, com a participação regular em provas, 
realizadas maioritariamente no Estuário do 
Tejo e do Sado, mas também em Barragens 
- Cabril e Aguieira, mas a grande festa da 
modalidade ocorria num evento realizado 
anualmente, patrocinado pela Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, designado como a semana 
do Tejo, incluída nas festividades da Cidade 
de Lisboa, que era uma verdadeira festa da 
modalidade e não só, através duma com-
petição regular, à semelhança das regatas 
entre Oxford e Cambridge, onde mais do 
que competir, o que se pretendia era a revi-
talização do Rio Tejo e aproximar as pessoas 
ao mesmo e à prática desportiva, sendo o 
Clube de Pessoal EDP um parceiro privile-
giado, onde as nossas equipas pontificaram 
durante alguns anos,  tendo algumas das 
cerimónias de entrega de troféus ocorrido 
nas instalações da Central Tejo. 

As fotos que aqui partilho são ilustrativas da 
prática da modalidade de Remo, em embar-
cação Yolle de 4, com timoneiro, e em pre-
paração para as regatas da semana do Tejo 
em 1982, cuja equipa principal recordo com 
saudade e cujos nomes destaco: Varela (Ti-
moneiro), Eduardo Martins (Voga) Laureano 
Pereira (Sota), David Cancela (Voga) e Vitor 
António (Sota).

Por circunstância várias, a modalidade extin-
guiu-se, bem como o evento anual, apesar 
de se continuar a realizar o Campeonato 
Nacional de Yolle, com a presença de equi-
pas de todo o país, mas foi com bastante 
agrado que registei a iniciativa realizada em 
Setembro de 2019, em que a Associação Na-
val de Lisboa, organizou uma competição 
de barcos históricos da classe Yolle, que se 
repetiu em 2020, em Outubro, apesar das 
contingências impostas pela pandemia, e 
que além de evocar esta modalidade e a em-
barcação, ajuda a dinamizar o Tejo e Lisboa. 

A talhe de foice, registo o aparecimento de 
uma nova modalidade designada por Remo 
de Mar, reconhecida pela FISA (Federação 
Internacional de Remo), candidata a integrar 
os Jogos Olímpicos, que tem dado os primei-
ros passos em Portugal, e mais uma vez o 
estuário do Tejo foi palco, em Novembro de 
2020, da primeira regata, sendo mais um ele-
mento que ajuda a manter viva a atividade.

Registo ainda a existência da modalidade 
de Remo Indoor, também reconhecida pela 
Federação Internacional de Remo, como 
modalidade oficial, que durante os tempos 
de confinamento, ganhou destaque e pos-
sibilitou o treino intenso sem sair de casa, 
pois as opções técnicas são variadas e pro-
porcionam um treino completo.

As fotos que aqui partilho 
são ilustrativas da prática da 
modalidade de Remo, em 
embarcação Yolle de 4, com 
timoneiro, e em preparação 
para as regatas da semana 
do Tejo em 1982, cuja equipa 
principal recordo com saudade 
e cujos nomes destaco: Varela 
(Timoneiro), Eduardo Martins 
(Voga) Laureano Pereira 
(Sota), David Cancela (Voga) e 
Vitor António (Sota). 

Central Tejo, edifício emblemático da arqueologia industrial

Equipa de Remo da EDP em Yolle de 4 com Timoneiro.  
Em cima: Pedro Dias, Afonso (Monitor), David Cancela e Laureano 
Pereira. Em baixo: Varela, Vitor António e Eduardo Martins

Embarque na Doca de Stº. Amaro

David Cancela, Laureano Pereira, Eduardo Martins, Varela e Vitor 
António

Em treino na pista da Junqueira

Foto de Elmf, CC-BY-SA-3-0-license

Recordar o Passado - Remo, no nosso site

https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/19/recordar-o-passado-seccao-de-remo/
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VIAGEM |  8  A  17  DE  SETEMBRO

Viagem aos Açores

Os nossos viajantes, recentemente regres-
sados de uma fantástica viagem ao Arqui-
pélago dos Açores (8 a 17 de Setembro), 
onde visitaram 7 das 9 ilhas, são unânimes 
em destacarem as paisagens deslumbrantes 
e as intermináveis paisagens, entre as mon-
tanhas e o oceano, mas também a tranquili-
dade e serenidade de muitos dos locais que 
visitaram, não esquecendo a hospitalidade e 
a gastronomia tradicional, que complemen-
taram um passeio, que para muitos superou 
as expectativas. Partilhamos aqui convosco 
algumas das fotos que nos disponibilizaram, 
mas fica o apelo para que nos façam chegar 
mais fotografias e os vossos testemunhos.

Passeios

e viagens
Passeios

e viagens

PASSEIO |  24  DE  SETEMBRO

Visita a Arraiolos

Realizámos um magnífico passeio à vila de 
Arraiolos. De manhã visitámos à Herdade do 
Vale do Pereiro, que alberga a antiga estação 
de comboios desativada, mas recuperada. E 
foi daqui que partimos em comboio turístico 
para uma visita guiada através do tradicional 
montado, pejado de sobreiros e azinheiras, 
muitos deles plantados pelo avô Pepe, pa-
triarca da família, e pudemos observar o an-
cestral processo de extração da cortiça. Mais 
surpreendente foi a visita aos pomares de Fi-
gueiras da Índia, projeto agrícola biológico, 
com o designação de Pepe Aromas, e pela 
adaptação perfeita, deste cacto, originário 
das regiões desérticas do México, ao clima do 
Alentejo, estando em plena expansão nesta 
zona, e que está a implementar-se no merca-
do nacional, com produtos com certificação 
biológica, desde o fruto fresco, às geleias e à 
cosmética. Tivemos oportunidade de efetuar 
um prova de azeites do olival tradicional e 

Experiência do Viajante

Testemunho de um dos participan-
tes do passeio, Ricardo Cartaxo, 
devidamente ilustrado — disponível 

no nosso site

Aprendemos a distinguir um bom 
azeite de um azeite com defeito e 
também qual o tipo de azeite indi-
cado para tempero e para fritura de 
alimentos. Depois do azeite, prová-

mos os figos da Índia, 
não tendo havido 
convergência quanto 
à cor mais saborosa.

Ponta Delgada à noite e o 
Vulcão dos Caplinhos

O nosso Torneio de Snooker 
tem início no dia 26 de outubro

O Torneio Comemorativo do 46º aniversá-
rio, realiza-se na Sede da Av. Defensores de 
Chaves, 52A em Lisboa, e tem início no dia 
26 de outubro — de segunda a sexta, das 9 
às 18h. Participa!

Comemoramos o 46º Aniversário no dia 26 nov. na Quinta do Paul

Voltamos a comemorar o Aniversário do Clube EDP, com o tradicional almoço, esperando a adesão 
massiva dos nossos associados, familiares e amigos, para um evento que além da celebração será 
mais uma oportunidade para juntar as várias gerações de sócios num salutar convívio. O evento 
terá lugar no dia 26 de Novembro, Sábado, na Quinta do Paul, na Ortigosa, Leiria. Increve-te!

Torneio Snooker

identificar as principais diferenças organo-
lépticas. Uma visita surpreendente e bom 
exemplo da conjugação do empreendedoris-
mo com a preservação do tradicional.
O almoço foi realizado no restaurante "Par-
que dos Leitões", que satisfez os comensais e 
os preparou para a visita da tarde.
Para a tarde ficou a inevitável visita ao Centro 
Interpretativo do Tapete de Arraiolos, ex-libris 
desta vila alentejana e património nacional, 
onde o grupo pode apreciar a técnica artesa-
nal do ponto de arraiolos, bem como a sua 
evolução técnica e artística. Num passeio pe-
las ruas da vila foi possível visitar muitas das 
lojas, onde os artesãos executam os bordados 
em lã, sobre tela de juta ou de algodão, como 
se tratasse de um regresso ao passado. O pe-
culiar Castelo circular, a 410m de altitude, que 
alberga a Igreja Matriz, apenas foi contempla-
do à distância, ficando prometida uma visita 
mais dedicada num futuro próximo.

Ricardo Cartaxo

Quinta do Paul, Ortigosa, Leiria

Fotos de António João Amaral 

Aos nossos Associados: Deem-nos  a conhecer as 
vossas histórias, experiências e expectativas das 

viagens com o Clube do Pessoal EDP

No comboio turístico em visita guiada aos pomares de Figueiras 
da Índia, projeto agrícola biológico, com o designação de Pepe 
Aromas 

O grupo com a guia, na visita à Herdade Vale do Pereiro e à 
direita o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. 

Fotos de Ricardo Cartaxo

Viajem aos Açores no nosso site

Passeio a Arraiolos no nosso site

Torneio de Snooker no nosso site

Almoço do 46º Aniversáiro no nosso site

EDIÇÃO Clube EDP Lisboa, Av. Defensores de Chaves, 52A 1000-120 Lisboa TEL. 210 017 173 | 210 017 174 E-MAIL clubeedp.lisboa@edp.pt SITE lisboa.clubeedp.pt  
FACEBOOK www.facebook.com/clubeedp.lisboa COORDENAÇÃO EDITORIAL David Cancela DESIGN, ILUSTRAÇÃO, FOTOGRAFIA João Vicente | pisco.pt  

https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/24/passeio-a-arraiolos-relato-e-a-experiencia-do-viajante/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/24/passeio-a-arraiolos-relato-e-a-experiencia-do-viajante/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/25/viagem-aos-acores-8-17-setembro-relato/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/24/passeio-a-arraiolos-relato-e-a-experiencia-do-viajante/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/17/o-torneio-de-snooker-foi-adiado-para-dia-26/
https://lisboa.clubeedp.pt/2022/10/19/almoco-de-comemoracao-do-46o-aniversario-clube-edp-26-de-novembro/

