
 
 

Festas de Natal, Presépios e Tradição 

 

Já passou algum tempo sobre o Natal de 2021, mas 

nunca é inoportuno abordar este tema; Lembrar o 

modo como a época natalícia é vivida, particularmente 

no nosso país; evocar o simbolismo que os presépios 

lhe emprestam e, enfim, falar sobre o trabalho que o 

Clube – e, antes dele, os vários clubes que lhe servem 

de raízes – nesta frente, em estreita colaboração com 

as empresas que lhe deram corpo. 

O facto é que as Festas de Natal foram, para 

quase todas as ex-empresas do setor elétrico, uma 

enorme preocupação.  

E as motivações eram claras: proporcionar aos 

filhos dos trabalhadores um Natal mais alegre e, 

simultaneamente, criar entre os seus 

trabalhadores um espírito de unidade, de 

comunhão, de Família. 

Foi assim no passado, nas várias empresas do setor e nas várias geografias do país; e na EDP 

a tradição manteve-se, sobretudo a partir de 1979, ano em que as Festas de Natal começaram 

a ser realizadas em maior número e a incluir a distribuição de brinquedos e lanches aos milhares 

de filhos dos trabalhadores. 

O Clube manteve, a par desta, uma outra tradição: a de lançar concursos 

para a construção de presépios, oportunamente avaliados por um Júri, 

classificados e premiados. Por norma, estes concursos eram abertos a duas 

categorias: Original (em que, como o próprio nome indica, se apelava à plena 

liberdade de expressão e criatividade) e tradicional.  

As Festas de Natal incluíam espetáculos que iam desde os desenvolvidos 

localmente, com recurso à chamada “prata da casa” e em que se 

empenhavam professores, pais e outros familiares e amigos das crianças; até 

outros para os quais eram contratados artistas profissionais ou, mesmo, os conhecidos circos 

ambulantes. As maiores festas, por razões evidentes que tinham 

fundamentalmente a ver com a centralidade e a quantidade de público 

abrangido, foram feitas nos Coliseus de Lisboa e do Porto e no Teatro Circo de 

Braga. 

Uma das particularidades mais interessantes – e que, diga-se, mais trabalho 

dava ao Clube EDP – era a escolha dos brinquedos, substituídos em 1983 pela 

distribuição de cheques-brinde e em 2021 pelo cartão bancário emitido pela 

Fundação do Gil.  



 
 

É que a aquisição e distribuição dos cerca de 15.000 brinquedos 

obedecia a critérios rígidos pretendendo-se, desde logo, que 

tivessem um cariz didático e que não defraudassem as 

expectativas das crianças, dos zero aos treze anos.  

O Clube sempre se encarregou, obviamente que contando com a 

aprovação da Empresa, de selecionar cuidadosamente esses 

brinquedos, tentando manter um justo equilíbrio entre todos, 

independentemente da idade. Refira-se que as prendas de Natal 

eram unissexo apenas nos escalões dos 0, 8 e 13 anos, sendo nos restantes escalões etários 

escolhas feitas consoante o destinatário fosse menina ou menino. 

Todas estas diferenças e todo este trabalho na seleção e atribuição dos 

brinquedos que, delegados da EDP e do Clube entregavam durante as 

Festas às crianças, ficavam naturalmente esbatidas e “remuneradas” 

pelos aplausos e pelos sorrisos – sempre radiosamente sentidos e 

entusiásticos – dos verdadeiros protagonistas destes natais vividos em 

momentos de magia: os filhos dos trabalhadores da EDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


