A importância das Delegações na vida do Clube
Pode dizer-se que as Delegações do Clube EDP são as veias por onde corre o
sangue que alimenta o seu sistema circulatório.
Em boa verdade, o Clube é – ele próprio e desde o seu início – o resultado da
“soma” das suas Delegações, uma vez que nasceu da vontade associativista
que animou aqueles que, em cada Delegação, buscaram fazer crescer, alargarse, o âmbito das competições em que se envolviam e do convívio que os
estimulava e reunia em torno de atividades e ideias.
Existiram já, ao todo e ao longo dos tempos, 129
Delegações do Clube, distribuídas por todo o território de
Portugal Continental, do Algarve a Trás-os-Montes e ao
Minho; do Litoral ao Interior – e não apenas em capitais
de Distrito e sedes de Concelho, mas também em
localidades das mais diversas dimensões e densidade
populacional.
Algumas sobreviveram pouco tempo, extinguindo-se ou
então fundindo-se com outras, por questões orgânicas
tão naturais como a própria vida: sem associados que
lhes conferissem vigor e autonomia não faziam sentido
e a sua existência tornava-se injustificável.
Foi o caso da Delegação de Alqueva, criada em 1977 e extinta em 1978; como
a de Estremoz, que surgiu em 1981 e desapareceu em 1981; ou então
Salamonde, cuja atividade se estendeu desde 1956 a 1996. Mas há também
tantas outras que não apenas cimentaram a sua longevidade como continuam a
dar sinais de vitalidade! A Delegação da
Régua, ativa desde 1965; e a da Caniçada,
desde 1956, são exemplos disso…
Ainda assim convém lembrar que a extinção
de algumas Delegações não significa
enfraquecimento do Clube, mas apenas
algum abrandamento pontual, decorrente
também, as mais das vezes, da evolução da
própria
empresa.
Por
exemplo,
aproveitamentos hidroelétricos que outrora concentravam dezenas de
trabalhadores são, agora, telecomandados e alvo apenas de manutenção
preventiva ou de emergência, o que obviamente dita o desaparecimento de
qualquer atividade associativa local.
O que interessa reter é que as Delegações são o coração do Clube; e que os
Associados e a dinâmica que criam são o coração das Delegações.
Analisando a História do Clube é possível perceber, também, a evolução do
Grupo EDP (e, mais recentemente, do Grupo REN) e o modo como vai alterando
a sua implantação no território.
É importante fazê-lo. Bem como é importante cativar cada vez mais
trabalhadores para atividades clubísticas, associativas, rejuvenescendo as
Delegações e adicionando-lhes energia e criatividade.

Uma história pitoresca
Entre as primeiras Delegações do Clube esteve Paradela do Rio.
Criada em 1956 e extinta em 1959 (fim da
construção
do
Aproveitamento
Hidroelétrico de Paradela), foi reaberta
entre 1967 e 1969 (realização de obras
complementares).
Conta-nos quem sabe que o empregado da
Delegação (CAT - Centro de Alegria no
Trabalho do Pessoal da HICA –
Hidroelétrica do Cávado) era o Sr. Manuel
Esteves,
simpático
e
respeitado
funcionário encarregado do serviço de bar, serviço que o ocupava à hora do
almoço e a seguir ao jantar, sobrando-lhe tempo para outras atividades, entre as
quais sobressaía cantar uns fadinhos do Fernando Farinha, que muito apreciava.
Contudo, foi seu “fado” que se apaixonasse perdidamente e, não vendo por parte
da pessoa amada a desejada correspondência, pediu apoio ao Enfermeiro
Honorindo, dizendo-lhe que se sentia débil e já havia pensado no suicídio.
Assustado, o Enfermeiro tentou serená-lo e, de seguida, telefonou ao Dr.
Ricardino Batista, que na primeira oportunidade se deslocou a Paradela do Rio
e chamou para consulta o nosso Esteves:
- Então, Manel? Que tens tu para andares com essas ideias? Não te vejo motivos
físicos para andares assim deprimido! Vou receitar-te uns calmantes que te vão
relaxar e levar a abandonar esses malfadados objetivos…
O Esteves ouviu tudo isto desalentado e em silêncio. Mas quando o Médico (que
era também o Responsável do CAT) terminou, retorquiu com firmeza:
- Senhor Doutor! O Senhor é a pessoa que mais respeito no mundo, mas deste
meu problema não percebe nada! É que a minha doença é de amor e o Senhor
Doutor nisso não é formado!
Só para descansar o leitor: o Manuel Esteves abandonou os seus trágicos
projetos e viveu ainda muitos anos! Fica dele esta história, que o eterniza.

