Recordar, trinta anos depois
1992, Ano de Encontros
EDP, Unión Fenosa e Petrogal
Em janeiro e novembro de 1992 os clubes da União Fenosa (Espanha), Petrogal (ex-Sacor) e EDP
juntaram-se, primeiro no país vizinho, na região da Galiza (Nigrán, província de Pontevedra);
depois em Portugal, na região da Bairrada (Anadia, Luso, Buçaco e Curia).
A ideia surgiu em conversas “de café” ocasionais, mantidas a título pessoal, entre trabalhadores
da EDP e da Petrogal. Nestas conversas falava-se das atividades do Clube do Pessoal da EDP e do
Grupo Desportivo da Petrogal. E cada um elogiava e “puxa a brasa”, orgulhosamente, à sua
associação, enaltecendo-lhe as atividades, iniciativas e brilhantismo no desempenho…
Aos argumentos dos “adeptos” da EDP, que falavam de grandes iniciativas do seu Clube, de nível
nacional, respondiam os da Petrogal com as que, tendo índole nacional, se realizavam nas
localidades em que a empresa tinha presença física mais forte: Leça da Palmeira, Lisboa e Sines.
A estas últimas realizações acrescentavam os da Petrogal “as duas excelentes jornadas de
convívio e desporto internacionais” que tinham tido lugar em 1976 (envolvendo a então Sacor,
antecessora da Petrogal – Petróleos de Portugal) com a União Fenosa, em Espanha (Galiza) e
Portugal (Porto). E afirmavam que “queremos que esses encontros se repitam, mas pretendemos
alargá-los ao Clube EDP, para que ganhem dimensão acrescida”!...
Os rumores destas conversas chegaram às direções dos Clubes, que não tardaram a tomar conta
do assunto, marcando e fazendo reuniões. Primeiro no Porto, depois em Vigo, os três Clubes
envolvidos fizeram-se representar ao mais alto nível. Pelo Grupo Desportivo da Petrogal: Manuel
Rodrigues (Presidente da Assembleia Geral), Brandão Meirelles (Presidente da Direção), Manuel
Almeida (Tesoureiro) e Carlos Paiva (Vogal dos Assuntos Desportivos); pelo Clube do Pessoal EDP:
Laurindo Pinto (Presidente da Direção), Barroso Pereira (Primeiro Secretário) e Castro Matono
(Tesoureiro); pela União Fenosa: Ramon Fernandez (o homem das Relações Públicas da União
Fenosa e principal impulsionador do projeto).
Da primeira reunião, realizada no Porto, resultou a aprovação da realização das 1ªs Jornadas
Desportivas entre as representações das três empresas, estabelecendo-se que estas teriam lugar
na Galiza, sob a égide da União Fenosa. Ficou, ainda, marcada uma outra reunião, agora na Galiza.
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A segunda reunião teve lugar em Vigo e nela foram acertadas as datas, modalidades e instalações
que receberiam os atletas.
Ficou, assim, decidido que as 1ªs. Jornadas Desportivas ocorreriam entre 10 a 12 de janeiro de
1992, ficando os 175 atletas concentrados e hospedados na Residência de Patos, em Nigrán
(Pontevedra). Ficou também estabelecido que as modalidades em disputa seriam Futebol de 11,
Futsal, Ténis de Mesa, Tiro aos Pratos e Xadrez.
As instalações escolhidas para realização das competições foram o Complexo Desportivo da
URECA – CDU (Clube de trabalhadores bancários), em Nigrán; e o Campo de Tiro O CORTELLIÑO,
em Baiona.

1ªas Jornadas Desportivas
O Programa cumprido nestas 1ªs. Jornadas foi o seguinte:
Dia 10 (sexta-feira)
19:00 – Chegada, receção; jantar e sorteio das competições.
Dia 11 (sábado)
10h00/Tiro aos Pratos – Campo de Tiro O CORTELLIÑO;
10h30/Futebol, Ténis de Mesa e Xadrez – Complexo Desportivo de Ureca;
12h30/Futsal, CLUBE EDP vs. GD PETROGAL – Complexo Desportivo de Ureca;
18h30/Futebol, U. FENOSA vs. C. EDP – Complexo Desportivo de Ureca;
Pelas 21h30, teve lugar um Jantar de Gala, no Parador do Conde de Gondomar, em Baiona.
Dia 12 (Domingo)
10h30/Futebol, Vencedor Clube EDP/GD PETROGAL vs. U. FENOSA – Complexo D. de Ureca;
10h30 /Ténis de Mesa e Xadrez – Complexo Desportivo de Ureca;
12h30/Futsal, GDPETROGAL vs. U. FENOSA – Complexo Desportivo de Ureca;
14h30/Almoço de Encerramento e entrega de prémios – Restaurante ROCAMAR (Baiona).
Os representantes do nosso Clube, que tiveram um desempenho notável, foram selecionados
pelos critérios ao tempo considerados mais equilibrados e competitivos: Futebol de 11: regiões
Tejo e Sul; Futsal: regiões Norte e Centro; Ténis de Mesa: regiões Centro e Tejo; Tiro aos Pratos:
das 4 regiões; Xadrez: região Norte.
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Relativamente às Jornadas, disputadas com grande empenho e desportivismo, resultaram as
seguintes classificações:
Classificação
Modalidade
1º
2º
3º
Futebol
U. Fenosa
G. D. Petrogal
Clube EDP
Futsal
U. Fenosa
Clube EDP
G. D. Petrogal
Ténis de Mesa
Clube EDP
U. Fenosa
G. D. Petrogal
Tiro aos Pratos
Clube EDP
U. Fenosa
G. D. Petrogal
Xadrez
Clube EDP
U. Fenosa
G. D. Petrogal
Os participantes nesta muito bem conseguida jornada desportiva ficaram a recordá-la pelo jogo
limpo (fairplay, como costuma dizer-se) e a competitividade, que foram omnipresentes; pelo bom
acolhimento da Organização; pela visita proporcionada aos acompanhantes dos participantes a
parte das principais Praças de Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Corunha, que
incluíram almoço e lanche memoráveis; pela inesquecível Gala no Parador do Conde de
Gondomar e, claro, pelo almoço de encerramento no Restaurante Rocamar, que fechou o evento
com chave de ouro e terminou em apoteose.

Para além dos representantes dos Corpos Sociais e Direções dos clubes participantes, pontuaram,
em representação de cada uma das três empresas envolvidas, José Carlos Torrado, Subdiretorgeral do Comércio e Distribuição da União Fenosa; Jaime Fonseca, Diretor da Petrogal Norte e
José Silva Neto, Diretor da Área do Trabalho na Direção Operacional de Distribuição Norte, em
representação da EDP – Eletricidade de Portugal. Em nome da Junta da Galiza esteve o Secretário
Geral Técnico da Concelhia de Trabalho e Serviço (de cujo nome não se guardou registo).
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Nas intervenções que fizeram, dirigidas aos participantes, na cerimónia de entrega de prémios e
troca de recordações, sublinharam o benefício deste tipo de encontros desportivos e culturais
entre empresas de um e do outro lado da fronteira, colocando em aberto a possibilidade de
alargar estes eventos a colegas franceses e de outros países da Comunidade Económica Europeia.
De referir o destaque dado a esta iniciativa por quatro jornais da Região (O Diário de Pontevedra,
Jornal de Pontevedra, Correio Galego de Santiago de Compostela e Faro de Vigo) O Correio
Galego fez, mesmo, da boa vizinhança existente, referindo-se ao modo como decorriam as
negociações para as indemnizações devidas pelo enchimento da albufeira da barragem do Alto
Lindoso, que começava a acontecer justamente naquele ano e viria a submergir a Aldeia de
Aceredo (Ourense, Galiza).

2ªs Jornadas Desportivas
Para não deixar esmorecer o entusiasmo e as ideias lançadas nos discursos de encerramento das
1ªs Jornadas, as direções do Grupo Desportivo da Petrogal, do Clube do Pessoal da EDP e da União
Fenosa efetuaram, no Porto, uma reunião de avaliação da jornada de Espanha e estudo da sua
continuidade, em função do entusiasmo de todos os que nela participaram.
Aproximava-se o mês de novembro e, por motivos de calendário e disponibilidade financeira, o
G. D. Petrogal prontificou-se a organizar as 2ªs Jornadas, a disputar entre as mesmas três
representações e num local apropriado, em Portugal. Ficou, ainda, acordada a inclusão no
programa de provas envolvendo mais modalidades.
Foi assim que a escolha recaiu sobre a estância do INATEL, no Luso, onde ocorreria a
concentração e estadia de atletas e acompanhantes, sendo ainda necessário o apoio do Hotel
Eden, do Bussaco Palace Hotel e do Grande Hotel da Curia.
As modalidades acrescentadas foram o Basquetebol, a Pesca de Rio e o Ténis perfazendo, assim,
um total de oito. As provas seriam disputadas no Pavilhão Municipal de Desportos de Anadia
(Basquetebol e Futsal); Centro de Férias do INATEL (Ténis de Mesa e Xadrez); Estádio Municipal
4

de Cantanhede (Futebol de 11); Senhora da Ribeira, na albufeira da barragem da Aguieira (Pesca
de Rio); Campos de Ténis do Luso (Ténis) e Campo de Tiro Gilinho, na Mealhada (Tiro aos Pratos).
Acertados todos os detalhes de organização para este evento, procedeu-se à elaboração do
respetivo regulamento e calendarização das atividades, que tiveram o seguinte programa:
Dia 20 (sexta-feira)
18h00 – Chegada, receção, jantar e sorteio das competições.
Dia 21 (sábado)
07h30/Pequeno-almoço (Centro de Férias do INATEL- Luso);
08h00/Partida para as Competições;
1ª Jornada
Horários
Basquetebol

Futebol

Futsal

Pesca

09:00
09:15

T. Mesa

Tiro

Xadrez

X

X

X

X

09:30
11:00

Ténis
X

X

X

X

10h00/Partida dos Acompanhantes do INATEL para visita às Caves de Sangalhos (almoço); à
Coimbra histórica (museus, monumentos, mosteiros, igrejas e Coimbra estudantil (Repúblicas);
13h00/Almoço (Centro de Férias do INATEL – Luso);
15h00/Competições Desportivas;
2ª Jornada
Horários
Basquetebol

Futebol

Futsal

X

X

Pesca

Ténis

15:30
16:00

T. Mesa
X

Tiro
X

Xadrez
X

T. Mesa
X

Tiro

Xadrez
X

X

17:30

X
21h00/Jantar de Gala, no Bussaco Palace Hotel;
Dia 22 (domingo)
07h30/Pequeno Almoço (Centro de Férias do INATEL – Luso);
08h00/Competições Desportivas;
3ª Jornada
Horários
Basquetebol

Futebol

09:30
10:00

Futsal
X

Pesca

Ténis
X

X

11:00

X
13h00/Almoço de Gala e Distribuição de Prémios, no Grande Hotel da Curia
Os participantes do Clube EDP foram selecionados nas Delegações após as pré-seleções
disputadas nas 4 regiões do Clube (Norte, Centro, Tejo e Sul).
Em resposta à extraordinária jornada proporcionada pela União Fenosa, também neste evento a
organização ofereceu aos acompanhantes dos participantes um programa diversificado, que
incluiu uma vista guiada às Caves de Sangalhos, onde foi saboreado o Leitão à Bairrada e o
obrigatório “champanhe”; bem como uma visita à cidade de Coimbra (bibliotecas, museus,
monumentos) e à Coimbra estudantil, com as suas relíquias académicas como as Repúblicas. Algo
que mereceu o aplauso de todos os que usufruíram deste programa.
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Quanto ao Jantar de Gala, levado a efeito no magnífico Monumento Nacional que é o Bussaco
Palace Hotel, foi um prazer, depois de um dia pleno de competição, ver todos os circunstantes
aperaltados a participar numa brilhante festa em que marcou lugar a Tuna da Universidade do
Porto.
Na cerimónia estiveram presentes todos os cerca de 300 participantes, respetivos
acompanhantes e responsáveis pelas três empresas (administradores, diretores, etc.) envolvidas,
tendo todos parabenteado efusivamente a organização.
Terminada a última jornada, disputada na manhã de domingo, foram apuradas as classificações
e, novamente todos bem aprumados (pois às 13 horas ia efetuar-se o almoço de encerramento
(e, nele, a obrigatória e esperada distribuição de prémios) no Grande Hotel da Curia.
Além de vencer cinco das oito modalidades coletivas, também individualmente os participantes
do Clube EDP se destacaram, tendo Raúl Rodrigues (em Pesca de Rio), Carlos Canhão (em Ténis),
Joaquim Simões (em Ténis de Mesa) e Fernando Nunes (em Xadrez), sido os brilhantes
vencedores. De realçar que no Tiro aos Pratos, que teve a participação de 30 atiradores, o 3º
lugar foi obtido pelo nosso associado João Duarte.
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Classificação
Modalidade
Basquetebol
Futebol de 11
Futsal
Pesca de rio
Ténis
Ténis de Mesa
Tiro aos Pratos
Xadrez

1º
Clube EDP
G.D. Petrogal
G.D. Petrogal
Clube EDP
Clube EDP
Clube EDP
G.D. Petrogal
Clube EDP

2º
G.D. Petrogal
Clube EDP
Clube EDP
U. Fenosa
G.D. Petrogal
G.D. Petrogal
Clube EDP
G.D. Petrogal

3º
U. Fenosa
U. Fenosa
U. Fenosa
G.D. Petrogal
U. Fenosa
U. Fenosa
U. Fenosa
U. Fenosa

Foi animada a conversa, no decurso do Almoço de Encerramento no belo Grande Hotel da Curia,
com os participantes a falar das muitas peripécias dos jogos e os convidados a cumprimentar-se
e a conversar sobre a dinâmica de cada empresa.

Após os discursos da organização, intervieram os membros presentes das administrações das três
empresas (Eng.º. Athayde de Carvalhosa – EDP; Eng.º. Cardoso Pinto – PETROGAL e Dr. Carlos
Esteves – União Fenosa).
Para sublinhar as preocupações de proximidade que as empresas e instituições, à época, tanto
valorizavam, estiveram também no encerramento o Eng.º. Nascimento Rodrigues (Presidente da
Assembleia Geral do Clube EDP); o Eng.º. António Taborda (Diretor de uma das Áreas da Direção
Operacional de Distribuição Centro da EDP; o Eng.º. Ferreira do Amaral (Diretor do Órgão Central
Assuntos Sociais da EDP) e o Eng.º. Jaime Fonseca (Diretor da PETROGAL Norte).
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Terminado o almoço, a entrega de prémios e as intervenções, foi dado por encerrado este
magnífico evento que juntou às bem conseguidas competições desportivas um inestimável
intercâmbio e uma extremamente agradável convivência.
Estes encontros não voltaram a realizar-se, mas ficaram na História dos Clubes envolvidos (e na
Memória dos participantes) como momentos de são relacionamento; de descoberta de
territórios e de adição de conhecimento sobre as culturas dos dois países vizinhos que, nestes
Encontros, se tornaram invisíveis.
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