
A Atividade Campista do Clube EDP 

- E o caso específico do Parque Social da Ribeira do Tomão 

 

As atividades de Campismo e Caravanismo no Clube EDP remontam aos finais 

dos anos 70 do século passado, pouco após a criação do Clube e no âmbito da 

estruturação das suas atividades. 

Uma vez entendido haver lugar – e interesse – para o desenvolvimento desta 

atividade, o Clube apressou-se a promover a sua filiação na Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), um primeiro passo para que os 

associados do Clube pudessem obter a “Carta de Campista”, essencial para 

aceder à prática desta modalidade de forma organizada e segura – atendendo 

às excelentes condições oferecidas pelos parques e espaços disponibilizados 

pela FCMP. 

Da crescente adesão a este “estilo de vida”, que propicia o contacto com a 

Natureza e, logo, abre portas a um alargado e são convívio entre os amantes da 

modalidade, foi nascendo um sonho: o de vir a conseguir um espaço próprio do 

Clube EDP, em que esta atividade pudesse ser realizada. 

Do estudo, análise e contactos promovidos nesse sentido surgiu, enfim, em 

1990, o espaço que reunia todas as condições para se transformar nesse 

“paraíso ambicionado”. 

Ali, a jusante da barragem de Castelo de Bode e banhado pela serpenteante 

Ribeira do Tomão, estava o terreno apropriado para tornar o sonho em realidade. 

E nasceu o denominado, ainda em projeto, Parque Social da Ribeira do Tomão, 

após um trabalho conjunto da Direção do Clube e da Gestão, ao mais alto nível, 

da EDP. Salienta-se, por parte desta, o apoio incondicional recebido através do 

Conselho de Gerência (salientando-se naturalmente o nome do Engº. Athayde 

de Carvalhosa, detentor do Pelouro de Recursos Humanos) e da Direção 

Operacional de Produção (muito concretamente pela mão do Engº Telles de 

Menezes, na altura responsável pelo Aproveitamento Hidroelétrico de Castelo 

de Bode. 

Estabelecidos os limites da parcela de terreno – com cerca de 13 mil metros 

quadrados – foi esta cedência de terreno formalizada entre a EDP e o Clube. 

Deste entendimento partiu-se para a preparação do terreno e das condições 

necessárias ao estabelecimento do equipamento essencial – o que, entre muitas 

coisas, implicou o levantamento topográfico imprescindível à preparação e 

ordenamento do terreno para que se ajustasse ao fim pretendido; e a 

implantação das infraestruturas elétricas essenciais que, simultaneamente, 

suprissem as necessidades do Parque e não tivessem um impacto ambiental 

negativo. Para tanto, foi apresentado à Câmara Municipal de Tomar um 

anteprojeto integralmente concebido e elaborado pela Direção do Clube, em que 

se assinalava toda a movimentação de terras a efetuar; e onde ficava claro o 

resultado final pretendido – e depois obtido. 



Aprovado este plano pelo Gabinete de Apoio Técnico da autarquia tomarense, 

foi a vez de avançarem, em sintonia com a Direção-Geral do Clube EDP, as 

estruturas da Empresa especializadas na execução das obras necessárias. 

Do lado das áreas de Produção e Distribuição da EDP foram graciosamente 

cedidos ao Clube os meios técnicos e humanos que permitiram a implantação 

de circuitos de abastecimento de água potável; construção de fontanários, 

duches e instalações sanitárias; rede de esgotos; vedação exterior delimitadora 

de todo o perímetro do Parque; rede de Baixa Tensão para iluminação e 

suprimento das necessidades dos campistas. 

Para que tudo se pudesse considerar a funcionar e em segurança, a Empresa 

criou um ponto de ligação à rede de Baixa Tensão exterior ao Parque através de 

uma baixada e respetivo quadro de comando e contador, colocados em poste de 

betão (contrariamente aos da rede interior, de Iluminação Pública, que – por 

razões de impacte ambiental – eram em madeira) implantado em local fronteiro 

à entrada principal do Parque. 

Várias foram as melhorias implementadas neste complexo, após a sua 

inauguração e entrada em funcionamento, em 1994 que foi, desde logo, muito 

procurado por todos os amantes da prática campista (e não só!). Algumas 

dessas melhorias – salientamos, a título de exemplo, , foram a instalação de 

nove bangalôs (alguns dos quais substituíram caravanas inicialmente 

instaladas); a construção de uma piscina e de um balneário de apoio nas suas 

imediações.  

Sempre atenta à ação extremamente positiva do Parque e às razões e 

necessidades que o Clube vem tendo para o manter, a EDP respondeu, 

invariavelmente, de modo muito positivo aos pedidos que lhe foram sendo 

endereçados. 

Foi assim que, há sensivelmente uma dezena de anos, a EDP Distribuição 

procedeu à substituição integral dos pontos de iluminação pública existentes por 

outros de nova geração, bem como à construção de uma rede de BT 

subterrânea, que passou a alimentar de forma ainda mais eficiente as diversas 

instalações existentes no Parque – nomeadamente o edifício denominado “Casa 

100”, sito nas imediações do Parque e que quase desde o arranque deste 

funciona como Sala de Convívio, de Jogos, Cozinha e Refeitório. 

Por todas estas razões, o Parque Social da Ribeira do Tomão é um exemplo 

claro, vivo e gritante da excelente colaboração que a Empresa e o Clube têm 

alimentado, na sua vontade unívoca e natural de responder às expectativas 

pessoais e sociais dos trabalhadores, do Clube e da Empresa – que ali realiza, 

episodicamente, reuniões e eventos. 

Quando, a 10 de junho de 2022, nas comemorações do 28º aniversário da 

inauguração do Parque, se descerrou uma placa que perpetua os nomes dos 

sete sócios que ao longo dos anos mais contribuíram para que o Parque Social 

da Ribeira do Tomão se tornasse e mantivesse uma realidade, era de gratidão 

que se falava. 

Entre estes sobressai, logicamente, o de Manuel João Sousa que, além de 

grande entusiasta e obreiro, foi seu Diretor Responsável desde 1990 a 2015. 


