45 Anos de História e Muitas Vidas em poucas palavras
O Clube do Pessoal da EDP, fundado em 24 de novembro de 1976, descendeu
diretamente de 54 delegações que, àquela data, existiam nas empresas do setor
elétrico, nacionalizadas em 1975 e integradas, a 30 de junho de 1976, na Eletricidade de
Portugal, Empresa Pública (EDP).
A responsabilidade pela elaboração da estrutura necessária à dinâmica futura do
Clube e pela preparação da eleição dos respetivos Corpos Diretivos foi assumida pela
Comissão Coordenadora Central do Clube do Pessoal da ex-Companhia Portuguesa de
Eletricidade (CPE), que havia sido eleita a 17 de março de 1976 e era composta pelos
senhores Eng.º. Manuel Monteiro de Andrade (Presidente), Manuel Amaral Campos,
Manuel Coelho, Adelmo Guimarães, Rui Paulo e José Ralha.
Foi assim que, em 5 de março de 1977, se efetuou em Lisboa, nas instalações
sociais das ex-Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade (CRGE), na Rua Camilo Castelo
Branco 43 – 8º Andar, uma Assembleia Constituinte que contou com a participação de
cerca de 120 delegados em representação de 46 das já referidas 54 delegações
existentes e que elegeu uma Comissão Administrativa Central formada pelos seguintes
associados:
•

Dr. Laurindo Pinto (ex-CPE);

•

Manuel Casaca (ex-CPE);

•

Julião Pedrosa (ex-União Eléctrica Portuguesa (UEP)/Norte));

•

António Moreira (ex-CRGE);

•

Jorge Vieira (ex-CRGE);

•

Jorge Nogueira Ramos (ex-Companhia Eléctrica das Beiras (CEB));

•

José Maldito (ex-CPE);

•

José Matos (ex-UEP/Sul);

•

Orlando Carvalho (ex-CPE);

•

Domingos Mendes (ex-CPE);

•

Jorge Dinis (ex-Empresa Hidroelétrica da Serra da Estrela (EHESE)).

Esta Comissão, desde que foi eleita até à tomada de posse da primeira Direção
Geral do Clube do Pessoal da EDP para o biénio 1980/1981, procedeu à reorganização
administrativa e financeira da vida do Clube; dinamizou as atividades das Delegações;
preparou Estatutos e Regulamentos; e organizou as eleições para o biénio atrás
mencionado, às quais concorreu uma lista (única) apresentada pela Comissão.
Os primeiros Corpos Diretivos do Clube EDP ficaram constituídos pelos seguintes
associados:
•

•

•

Assembleia Geral:
•

Eng.º. Manuel Monteiro de Andrade (Presidente);

•

Francisco Calado Fonseca (Vice-Presidente);

•

Manuel Simões Melo (Secretário);

•

João Costa Ferreira (Secretário);

Direção:
•

Dr. Laurindo Ferreira Pinto (Presidente);

•

António Batalha Júnior (Secretário);

•

Manuel Amaral Campos (Tesoureiro);

•

Manuel Ferreira Casaca (Vogal/Norte);

•

Domingos Alves Mendes (Vogal/Norte);

•

Rogério Cesar Reis (Vogal/Norte);

•

Jorge Nogueira Ramos (Vogal/Centro);

•

Jorge Figueira Dinis (Vogal/Centro);

•

Jorge Fernandes Vieira (Vogal/Tejo);

•

Vítor Rocha Miranda (Vogal/Tejo);

•

Luciano Toledo Antunes (Vogal/Tejo);

•

Manuel Santa Rita (Vogal/Tejo);

•

Jácome Santos Mira (Vogal/Sul);

•

Luís Osório Pereira (Vogal/Sul);

•

Manuel Bezerra Silva (Vogal/Sul);

Conselho Fiscal:
•

Joaquim Soares da Silva (Presidente);

•

Fernando Costa Leal (Secretário);

•

Manuel Lopes Ferreira (Relator);

A primeira Sede Social do Clube do Pessoal da EDP foi na Rua da Firmeza, nº 582,
S/L, no Porto. Atualmente, e desde 1989, a Sede é na Rua de Sá da Bandeira, nº 562, 2º
esquerdo, na mesma Cidade. Entre a primeira e a atual, a Sede do Clube foi partilhada
com as instalações da Delegação do Porto, primeiro na Rua do Bolhão, nº 85, 2º; depois
na Rua de Sá da Bandeira nº 567 – 5º. O estabelecimento da Sede no Porto resultou do
facto de ser no Norte de Portugal Continental que se registava a maior abundância de
atividades (algumas com profundas raízes), o maior número de delegações e a maior
quantidade de sócios.

Um Clube (sempre) acarinhado pela empresa
Desde a primeira hora que o clube EDP tem contado com um inequívoco apoio
da Empresa, nomeadamente através dos seus mais altos responsáveis, os quais sempre
viram e tiveram o Clube, como um parceiro para colaborar em tudo o que fosse
necessário. Dentro da sua vocação, transposta nas disposições estatutárias que o regem,
o Clube sempre colaborou com a Empresa e cumpriu com os objetivos culturais,
desportivos, recreativos e sociais, quer ao nível da sua Direção Geral (agora designada
Direção Nacional), quer através das Direções Locais.
Foram, também, muitos os quadros da Empresa que, a nível nacional, muitas vezes
ajudaram o clube a suprir as suas necessidades, nomeadamente na cedência de espaços
e em especial na sua conservação, razões pelas quais merecem o maior reconhecimento
do Clube.
Numa singela homenagem, e em jeito de agradecimento, ficam aqui os nomes
das personalidades que superintenderam aos destinos da nossa Empresa, na sua
qualidade de Presidentes do Conselho de Gerência, do Conselho de Administração, da
Comissão Executiva ou do Conselho de Administração Executivo:
•

1976 a 1982 – Eng.º. Fernando Ivo Gonçalves

•

1983 a 1987 – Eng.º. Raúl Bessa

•

1988 a 1990 – Dr. José Castro Rocha

•

1991 a 1995 – Eng.º. Joaquim Silva Correia

•

1996 a 1997 – Dr. António de Almeida

•

1998 a 1999 – Dr. Mário Cristina de Sousa

•

2000 a 2002 – Eng.º. Francisco de la Fuente Sanchez

•

2003 a 2005 – Eng.º. João Ramalho Talone

•

2006 a 2020 – Dr. António Mexia

•

2021 a

– Eng.º. Miguel Stilwell d’Andrade

De salientar, ainda, que a Assembleia Geral do Clube EDP distinguiu, até agora,
como seus Sócios Honorários, os Presidentes da EDP Eng.º. Fernando Ivo Gonçalves,
Eng.º. Francisco de la Fuente Sanchez, Eng.º. João Ramalho Talone e Dr. António Mexia.
Também foram alvo dessa distinção a própria EDP, o Administrador Eng.º.
António Pita de Abreu, o Diretor de Recursos Humanos Eng.º. Eugénio de Carvalho, o
Presidente da Direção Dr. Laurindo Ferreira Pinto e o Diretor Manuel Alberto Barroso
Pereira.
Distinguidos como Sócios de Mérito foram Aníbal de Jesus Afonso, Orlando
Pereira de Carvalho, Manuel Alberto Barroso Pereira e José Barros Alves, que se
distinguiram e honraram o Clube e a EDP nas Artes, no Desporto e em outras atividades,
realizadas interna e externamente.

A Direção do Clube - da continuidade à dinâmica de mudança
(ou “um passado recente marcado pela inquietação”)
Entretanto, e desde a primeira tomada de posse em 1980, durante 16 mandatos, que
corresponderam a 36 anos, o Clube teve como Presidente da Direção o Dr. Laurindo
Pinto. Nesse período foram, contudo, passando vários nomes por todos os Órgãos do
Clube, nomeadamente pelas presidências da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho
Fiscal. De facto, durante todo este tempo (à exceção das eleições realizadas em 1982,
às quais se candidataram duas listas), os atos eleitorais foram marcados pela
circunstância do surgimento de uma lista única, proposta pela Direção em exercício.
No decurso de todo este passado, o Clube cresceu e desenvolveu inúmeras
atividades, desdobrou-se em iniciativas e eventos, promovidos centralmente ou pelas
suas (muitas) delegações. E assumiu e cumpriu realizações para que foi solicitado pela
EDP como, por exemplo, organização de Festas de Natal para os trabalhadores;
montagem de presépios e árvores de Natal em instalações da Empresa; participação nas
Sessões Solenes de Homenagem aos Trabalhadores que completam 25 anos de
antiguidade; gestão de Bares e Refeitórios, etc.

Este ciclo do Clube terminou em dezembro de 2015 quando, pela segunda vez e
para as eleições para o biénio 2016/2018, surgiu a candidatura de uma segunda Lista,
apresentada de acordo com as normas estatutárias e que se propunha assumir a Direção
dos Órgãos Diretivos Nacionais. Esta Lista, que saiu vencedora com 97 votos (contra os
43 obtidos pela Lista A, proposta pela Direção em exercício) era liderada pelo Eng.º.
Fernando Pais Rocha, para a Mesa da Assembleia Geral, pelo Eng.º. José Martins das
Neves, para a Direção e pelo Dr. Luís Paiva, para o Conselho Fiscal.
Para o mandato seguinte (2019/2021) voltaram a candidatar-se duas listas para
os Órgãos Diretivos Nacionais. Contudo, uma série de irregularidades detetadas em uma
delas originou a convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária que, analisada a
questão à luz das disposições estatutárias, aprovou a sua exclusão do ato eleitoral.
Em consequência, foi eleita a Lista que incluía os nomes que constam dos atuais
Órgãos Sociais, presididos pelo Dr. Joaquim Rocha Gomes (Direção Nacional), Eng.º. José
Sousa Ribeiro (Mesa da Assembleia Geral) e Dra. Maria Alice Almeida (Conselho Fiscal).

Muitos Anos de Vidas
O Clube do Pessoal da EDP tem, atualmente, cerca de 15.000 associados,
distribuídos por 65 Delegações, dispersas pelo território continental português e, como
desde o seu início, agrupadas em 4 Regiões: Norte, Centro, Tejo e Sul (um modelo
organizativo que decorreu da divisão geográfica em que assentava a estrutura orgânica
da EDP, à data da sua criação, e que, entretanto, evoluiu para outras formas). É
coordenado centralmente pela Direção Nacional e, nas Delegações, pelas respetivas
Direções Locais. Algumas centenas destes sócios são trabalhadores do Grupo REN,
sendo a maioria deles ainda do tempo em que as atividades deste agora grupo
empresarial estavam integradas na EDP.
Ao longo dos seus 45 anos de existência, o Clube EDP desenvolveu inúmeras
atividades, culturais, desportivas, recreativas e sociais. Estas são o objetivo da sua
génese, que tem cumprido graças à dedicação dos seus associados e à perseverança dos
seus dirigentes.
Feitas as contas, o Clube EDP já teve 152 membros nos seus Órgãos Diretivos
Nacionais e muitas centenas de Dirigentes Locais, das muitas Delegações criadas em
vários locais de trabalho da EDP.

Em toda a sua existência foram criadas 129 Delegações. Algumas, contudo, tendo
sido criadas por via de protocolos assinados no âmbito de negociações de integração de
Serviços Municipalizados na EDP, tiveram uma existência efémera por não terem
conseguido estruturar-se, acabando por se fundir com outras já existentes. O máximo
de delegações simultaneamente em atividade atingiu as 112 em 1989, altura em que o
Clube tinha cerca de 18.700 sócios. Foi graças ao empenho de todos (Dirigentes e
Sócios), que o Clube EDP cumpriu a sua função de acompanhamento e apoio à
comunidade clubística que herdou e multiplicou, quer pelos atletas no desempenho das
suas muitas atividades; quer pelos autores literários e os artistas plásticos no
desenvolvimento dos seus trabalhos; quer, também, pela participação dos cônjuges,
filhos e amigos dos associados nas mais diversas atividades, com especial relevo na
ocupação dos Tempos Livres, Iniciação Desportiva, participação em Jogos Florais, acesso
a bibliotecas, apoios escolares e outros.
Em cada Região existe uma Secretaria Regional (Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal) ao
serviço das Delegações e dos Sócios para apoio às muitas iniciativas da Direção Nacional
e das Delegações. É nestas Secretarias, através dos contactos disponíveis, e no sítio do
Clube na Internet (www.clubeedp.pt), que qualquer trabalhador dos grupos EDP e REN
se pode inscrever como sócio efetivo e qualquer familiar ou cidadão com afinidade e
interessado em frequentar as atividades disponíveis, pode preencher a sua proposta
para sócio auxiliar do Clube EDP.
Um Clube que se assume frontalmente como o elo de ligação entre todos os
trabalhadores das diversas empresas que integram, no território continental português,
os grupos EDP e REN.

