Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Geral da CME,
Exmo. Senhor Presidente da CME,
Exmo. Senhor Vice-Presidente da CME,
Exmo. Senhor Presidente da FPR,
Exmos. representantes de outras entidades presentes,
Caros companheiros dos órgãos sociais do RCE, atletas e técnicos do RCE, minhas senhoras,
meus senhores, em primeiro lugar agradecer a vossa presença na inauguração da sede do RCE
. Sejam bem-vindos à casa do Rugby em Elvas!
Quando se fala de rugby em Elvas, é incontornável não lembrar o homem que acreditou que seria
possível praticar este desporto em Elvas e que, apenas pelo gosto que tinha por esta modalidade,
há mais de 40 anos, na parte de trás dum quintal, a iniciou na nossa cidade. Refiro-me logicamente
ao Sr. Eng. Francisco Bagulho. Muito obrigado!
Anos mais tarde, e depois de alguns clubes de rugby na nossa cidade, em 3 de maio de 1982,
surge o RCE, essencialmente, para permitir que os atletas mais novos pudessem ter um espaço
para praticar esta modalidade. Deixem-me relembrar aqueles que, na altura, formaram este clube,
muito pouco sabiam desta modalidade, criando esta associação desportiva somente porque
queriam que os seus filhos tivessem um espaço para a prática da modalidade que gostavam.
Foram eles:
- Emanuel Leonardo Dias; Joaquim José Simões Candeias; Jacinto Fernandes Coelho; Francisco
António Canhão Júnior; António José Tripa Abrantes; Valentim José Branco; Sabino José
Conceição Ribeiro; Eurico Ângelo de Lima e D´Assa Castel Branco; Miguel Arménio Cabaceira
Conceição; António Martins Peixoto; Joaquim Manuel Tenreiro Carvalho; António Henriques
Sabino Ferreira; Joaquim José Caeiro Fino.
Desde essa altura até aos nossos dias, esta modalidade passou por alguns períodos bastantes
conturbados, mas, devido ao gosto nutrido por esta atividade desportiva, chamada rugby, sempre
seguiu adiante.
Houve, no entanto, uma altura de “sequia” desta modalidade em Elvas, com os seus atletas, a
passar, por Campo Maior, Badajoz e Juromenha.
Foi durante esta permanência pelo CRJ, que ressurgiu o RCE, somente com um escalão de
formação. Neste período, agradecer a confiança que o João de Deus, depositou em mim,
motivando-me e desafiando-me, para que, juntos, acreditando num grupo de jovens jogadores, se
relançasse a modalidade na nossa cidade com um conjunto muito coeso e com grande apetência
para o rugby. De salientar o João Paiva que chegou a internacional da seleção nacional de
seniores.
Desde o Dr. Emanuel Dias deixem-me relembrar os presidentes deste Clube
- Carlos Dores; Francisco Bagulho; João de Deus Guerra; João Bagulho e por último o João Paulo
Henriques.
Os corpos sociais que agora se encontram em funções, tomaram posse em Julho de 2014 e até
esta data objetivaram como prioridade:
- A aposta em escalões de formação; Divulgação da atividade junto das escolas do concelho;
- Consolidação financeira do clube;

- Assumir da necessidade de maior auxílio e envolvência tanto à FPR, como à ARS;
- O reforço das relações com os outros clubes de rugby (essencialmente aqueles que
geograficamente se encontram mais perto da nossa cidade). Assim como, o reforço das relações
com outras associações (desportivas e culturais) e instituições do concelho (CME, Juntas de
Freguesia, escolas)
- O envolvimento de mais pessoas para a estrutura técnica do clube e a implicação dos familiares
dos atletas.
O resultado esta à vista com mais de 60 atletas federados e mais de 80 praticantes, entre os 5 e os
18 anos.
Assim a inauguração desta sede representa, não o fim dum processo, mais sim o começo duma
nova época, onde a exigência, responsabilidade, rigor, competência e reconhecimento do RCE
aumentaram de forma bastante significativa. A partir deste momento, tanto estes órgãos sociais,
como os que entrarem a partir de Julho deste ano, tem pela frente um desafio muito mais
escrupuloso e onde já foram queimadas algumas etapas evolutivas, tanto do ponto de vista
desportivo, como do ponto de vista administrativo, colocando reptos bastante mais ambiciosos e
auspiciosos.
O RCE tem como Missão, “ Promover a modalidade do rugby, como forma de criar desportistas e
homens com valores.”
A visão desta associação desportiva passa por “Divulgar a prática do rugby, através da
disseminação desta atividade por todo o concelho de forma sustentada, não só na população em
geral, como em todo o parque escolar, assim como, o esclarecimento de todos os temas que ache
oportuno, para poder fomentar aos seus atletas e sócios, uma vida saudável e uma atitude cívica
responsável e inclusa.”
Valores do RCE:
- Valorização do atleta e do indivíduo; Respeito pela diferença; Inclusão do atleta na
sociedade; Amizade; Fomentar o coletivo; Solidariedade; Honestidade; Lealdade.
Mas todas estas palavras seriam estéreis se não fosse o sentido de entreajuda, o apoio, a
dedicação altruísta de técnicos, órgãos sociais, amigos e familiares deste clube. A todos vocês
muito obrigado!
Agradecer ainda todo o apoio da FPR, na pessoa no novo Presidente Dr. Luis Cassiano, assim
como a de todos os técnicos da FPR e, ainda, a disponibilidade da ARS, quer através do seu
Presidente, quer através dos seus técnicos.
Uma palavra de reconhecimento para todas as empresas que nos têm ajudado.
E claro, para terminar, um obrigado de tamanho imensurável para a CME, na pessoa do seu
Presidente, o Dr. Nuno Mocinha.
Para finalizar, deixar somente uma nota de melancolia, pela ausência do Vice-presidente do RCE
(Armando Chouriço) que, por motivos profissionais, não pode estar presente.
A todos um bem hajam!
Esta casa é a casa de todos os amigos do Rugby e do RCE!
Elvas, 29 de janeiro de 2016
Luís Carvalho – Presidente do RCE

