O Clube e as Competições Culturais e Desportivas
Agora que estamos em cima da data – 19 a 21 de maio, na Covilhã – da realização de mais umas
Finais Culturais e Desportivas (que a pandemia adiou de 2021 para 2022), cabe recordar, ainda
que de forma breve, o que têm sido estes eventos.
Há, desde logo, um ponto
incontornável a salientar: o
Clube EDP (bem como estas
Competições que, com o
apoio da Empresa, vem
promovendo) tem sido, ao
longo dos anos e da história
do setor energético em
Portugal
continental,
o
estandarte e o garante da
unidade dos trabalhadores
dos Grupos EDP e REN,
agregando-os apesar de todas
as cisões, reestruturações e reorganizações que foram criando e multiplicando estruturas e
empresas.
Foquemo-nos num momento que nos leva há 40 anos atrás.
Estávamos em 1983 e tinham sido já comemorados quatro dos seis aniversários da EDP,
entretanto ocorridos. O modelo destas comemorações assentava num conjunto de provas
desportivas, implementadas pelo Clube; e culturais, coordenadas pela Comissão de
Trabalhadores. Eram eventos que transportavam os mais antigos para as memórias das grandes
jornadas que as ex-empresas do setor elétrico haviam dinamizado nos anos de 1964, 1965, 1966
e 1968!...
E 1983 fica na História por dois
factos diferentes: primeiro, porque
foi o ano em que a EDP começou a
realizar as festas de homenagem
aos
trabalhadores
que
completavam 25 anos ao serviço do
setor; depois, porque, na sequência
de um desentendimento entre
Clube e CT, esta chamou a si a
exclusividade da organização das
comemorações do 7º aniversário da
Empresa, com a realização de jantares em diferentes regiões e a edição de uma medalha
comemorativa.
Por seu lado, o Clube foi chamado – nesse ano e nos seguintes – a dar apoio à Empresa na
preparação e promoção das Sessões Solenes de Homenagem aos trabalhadores com 25 anos de
antiguidade. Foi na sequência destes factos e do reconhecimento, por parte da EDP, das
competências do Clube e da utilidade da realização regular de eventos que criassem e
fortalecessem as relações entre os seus trabalhadores, que a Empresa solicitou ao Clube a
elaboração de um Programa Cultural e Desportivo para o triénio 1984/1986.
Executado este Programa, as finais foram realizadas em Lisboa entre 3 e 6 de julho de 1986,
contando com a presença de 418 atletas em representação de 24 delegações. Nas fases
preliminares, de apuramento para estas primeiras grandes Finais, participaram cerca de três mil

associados, nas modalidades de andebol, atletismo, bilhar livre, damas, futebol de salão, pesca
de mar e de rio, ténis de mesa, tiro reduzido, voleibol e xadrez.
A partir de então, as Competições
Culturais e Desportivas têm-se
realizado sempre, com uma
periodicidade regular, promovendo
o são convívio e a saudável
competição
e
dando,
simultaneamente, visibilidade aos
talentos existentes na Empresa.
Como disse, em 1986, no discurso de
encerramento, um saudoso membro
do então Conselho de Gerência: “Com a pujança demonstrada por estes participantes vamos
fazer uma muito grande EDP!”.

