
45º ANIVERSÁRIO DO CLUB DO PESSOAL EDP 

Estávamos no ano de 1975/76 quando todas as Empresas do sector elétrico foram 

nacionalizadas. Era quadro do pessoal da Companhia Elétrica das Beiras e, ao mesmo tempo, 

estudava direito quando o Eng.º Nogueira Ramos, também quadro da mesma Empresa, me 

solicitou se queria aceitar o encargo de fazer parte da equipa que iria estudar e redigir os futuros 

Estatutos de uma possível organização. Que depois se veio a chamar Clube do Pessoal da EDP. 

Aceitei o repto e logo começamos a trabalhar, depois de constituída a equipa que iria fazer 

nascer à luz do dia o que é hoje o nosso Clube do Pessoal EDP. Dado que já lá vão 45 anos e a 

memória de hoje já não é a mesma, gostaria de registar alguns nomes dessa equipa de trabalho 

que se propôs dar nascimento ao nosso Clube. Assim, alguns nomes me vêm à memória, e desde 

já peço perdão de alguma omissão. À cabeça estava o Dr. Laurindo Pinto, que foi para toda a 

equipa e depois dela o “sal” que temperou quase toda a vida do nosso Clube. Seguem-se os 

nomes de outros colegas deste empreendimento: Carlos Fernandes, Domingos Mendes, 

Fernando Castelo, Jorge Fernandes, José Galeão, Manuel Barroso e Manuel Ferreira Casaca. Esta 

equipa foi comandada pelo Dr. Laurindo Pinto para o Bairro do Pessoal do Aproveitamento 

Hidroelétrico Alto Lindoso, onde permanecemos, quase em confinamento, uma semana, longe 

de qualquer bulício, e onde não se ouvia mais do que as nossas palavras. A proposta de Estatutos 

do Clube foi delineada e realizada e logo a seguir foi levada a uma Assembleia Constituinte, 

sendo aprovados com algumas pequenas alterações, por unanimidade. Tenho muito orgulho de 

ter pertencido a tão ilustre equipa de trabalho.  

E no ano de 1985 o Vice-Presidente da Região Centro resolveu propor à Assembleia Geral, além 

de quase todas as modalidades desportivas e artísticas que já faziam parte do curriculum, a 

modalidade de radioamadorismo, que foi aceite, depois de explicada aos seus pares. Agora era 

preciso pô-la em prática, sendo certo, que iria dar muito trabalho de organização. Esta 

modalidade durou desde o ano de 1985 até 2015. Nunca nenhum concurso de radioamadorismo 

no nosso País durou tanto tempo seguido. O nosso concurso, conhecido pelos radioamadores 

do País e Estrangeiro, por “concurso de radioamadorismo do Clube do Pessoal EDP” marcou 

bastante a matriz radio amadorística portuguesa e estrangeira. 

O que interessa é a vida do nosso Clube que está para ficar, assim os seus sócios o queiram. Não 

podemos esquecer que o Clube do Pessoal EDP, em 24 de novembro de 2021, celebra o seu 45º 

Aniversário da sua fundação. Aos colegas ainda presentes os meus mais sinceros parabéns por 

se encontrarem a celebrar tal evento, nesta muito importante data. E aqueles que já partiram, 

não só dirigentes, como sócios deste grande Clube, o nosso pesar pelo seu desaparecimento, 

não nos esqueçamos, pois, das suas memórias. 
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