
45 Anos de Muitas Vidas - Fazer Renascer um Passado Memorável 

 

Continuando a nossa História, vamos falar de um acontecimento marcante, 

ocorrido em 1979. 

Onze anos depois, foi possível matar saudades das antigas jornadas desportivas 

realizadas em 1964, 1965, 1966 e 1968 pelas então 

empresas do setor elétrico Hidroelétrica do Cávado 

(HICA), Hidroelétrica do Douro (HED), Empresa 

Termoelétrica Portuguesa (ETP), Companhia Elétrica das 

Beiras (CEB), Empresa Hidroelétrica da Serra da Estrela 

(EHESE), Hidroelétrica do Zêzere (HEZ), Companhia 

Nacional de Eletricidade (CNE) e Companhias Reunidas 

de Gás e Eletricidade (CRGE, através do seu icónico 

Clube, o LISGÁS). 

Aconteceu em 1979, aquando das comemorações do 3º Aniversário da EDP, que 

tiveram lugar em Castelo de Bode, uma oportunidade dada pela Empresa e aproveitada 

pelo Clube para organizar, com base no conhecimento já consolidado, novas competições 

desportivas que foram, para muitos, o reiniciar de alegres momentos de sã convivência e 

união. 

Estas jornadas desportivas realizadas em 

1979 constituíram um impulso definitivo para 

que, em consonância com a Empresa, as 

Estruturas Representativas dos Trabalhadores e o 

Clube EDP, fossem criadas as condições para o 

retorno, devidamente estruturado, à organização 

das Competições Desportivas e Culturais, tão 

ansiadas pelos trabalhadores que já tinham 

vivido essa experiência e tão apreciadas pelos 

mais novos, que obviamente as sentiram como uma motivação para se entregarem de alma 

e coração à sua Empresa e reforçarem s laços de companheirismo e proximidade com os 

seus colegas, literalmente espalhados por todo o território de Portugal Continental. 



Se nas realizações da década de 60 do século passado os então responsáveis das 

empresas (Engº. Machado Vaz, Engº. Ferreira Dias, Dr. Veiga de Macedo, por exemplo) 

viam nestes encontros uma forma de fortalecer o espírito de grupo e coesão e incrementar 

a ligação entre os trabalhadores e a empresa, nesta reedição das Competições, 

impulsionada pelo sempre arguto e saudoso Engº. Fernando Ivo Gonçalves, fortaleceram-

se, de facto, a ideia e o objetivo de ter os trabalhadores da jovem EDP unidos uma sã 

camaradagem em volta de eventos competitivos, mas que melhoravam os índices 

motivacionais e de saúde mental e física. 

A EDP, resultado da fusão de todas as elétricas que 

operavam em Portugal Continental, dava então, os seus 

primeiros passos como grande empresa e esforçava-se, ela 

própria, por criar o espírito de corpo indispensável ao seu 

bom desempenho enquanto responsável pela produção, 

transporte e distribuição de energia elétrica, um setor 

fundamental para o país e para a sua economia. 

O Clube EDP, herdeiro de uma estrutura e de um saber que coincidiam, em termos 

territoriais e ao nível das intenções, com os interesses da Empresa dava, por este meio, o 

seu contributo positivo na criação desse espírito de corpo único e unido. 

Foi nesse sentido, e na sentida urgência que a Empresa tinha de se afirmar enquanto 

entidade una, que o Clube organizou, entre 1979 e 1982, provas desportivas em que se 

envolveram muitas das suas Delegações e cujas finais tinham lugar, depois, nas 

comemorações dos aniversários da EDP. 

Os resultados obtidos com a realização destes eventos desportivos e sociais, a sua 

organização envolvendo a Direção do Clube EDP, colaboradores do Clube, trabalhadores e 

Órgãos Sociais da Empresa, deram um contributo definitivo para a implementação e 

desenvolvimento sustentado do Clube EDP, lisonjeando e motivando as Direções e 

respetivos Colaboradores para um futuro que já todos conhecemos, mas vamos continuar 

a relembrar aos mais saudosistas e apresentar aos mais novos através de futuras 

publicações. 


