Carta aberta à Comunidade CDUP Rugby
Como Presidente da Associação CDUP Rugby cumpre-me saudar entusiasticamente toda a
Comunidade CDUP Rugby nesta época festiva que remata um ano extraordinário. Desde o mês de
Março que o Clube passou a enfrentar, como tantas outras associações desportivas, enormes
dificuldades na sua missão: promover e desenvolver a prática do rugby federado, em particular
junto dos mais novos.
Nesse mês, não só foram suspensas todas as competições, mas também cessaram todas as
actividades desportivas no campo, para regressarem apenas em Junho e de forma altamente
condicionada pelas restrições impostas nos sucessivos estados de excepção decretados pelo
Governo, e que duram até à data. Notícias recentes relatam que mais de 170 mil jovens deixaram
de praticar desportos colectivos federados durante este ano...
Mas... Como recentemente bem nos recordou o presidente do World Rugby, Bill Beaumont: “o
rugby é físico, mas também aberto e inclusivo, e isso faz-me acreditar que o trabalho e o
crescimento como parte de uma equipa são fontes de energia positiva para a vida de todos”. Foi
mesmo assim que, não obstante as dificuldades, durante este ano fomos capazes de fantásticas
conquistas, algumas das quais não tão evidentes, mas todas conseguidas com o esforço e dedicação
daqueles que integram a nossa Comunidade.
Desde logo devemos destacar o nosso regresso ao Estádio Universitário do Porto, resultado da
parceria que retomámos com a Universidade do Porto, e que nos permitiu, quase uma década
depois, juntar todos os escalões do clube num único campo, para mais naquela que foi a nossa casa
desde a fundação, o “Inferno da Arrábida”, agora com um relvado de última geração.
Pela primeira vez na sua história, o CDUP apresentou às competições oficiais da FPR 3 equipas
senior: Campeonato Nacional de Honra, Taça Challenge e Campeonato Nacional II. Também
integrámos o escalão de Veteranos na Associação, que contam com um novo main sponsor (Glen
Moray): os Porto Old Greens passaram a treinar no EUP aos sábados de manhã, e estão já a planear
participação em torneios na cidade do Porto no novo ano 2021. Fruto de todo o trabalho realizado,
a nossa Associação tem hoje em dia cerca de 240 associados (entre sócios fundadores e sócios
efectivos) e cerca de 230 atletas em todos os escalões.
Consolidámos a nossa colaboração com patrocinadores de longa data, como a JOP Land Rover,
Milaneza, Vinho Com Moderação, Presto Pizza, Quinta do Mondego e Portonda. E mais
recentemente iniciámos novas parcerias que já provaram ser benéficas e relevantes para toda a
Comunidade, como o Banco BiG, a Sofarma, a Erdinger, Unilabs, Lactogal, Peco no Mercado, Van
Zellers & Co. e também a Beurol, a Oval e a LCN Têxtil. A todos sem excepção endossamos os nossos
sinceros agradecimentos pelos seus apoios, certo de que a nossa Comunidade saberá também
retribuir.
O maior destaque no entanto, deverá ser dado às conquistas que são menos visíveis. Durante o
ano 2020 reforçámos as nossas equipas de apoio e reorganizámo-nos internamente para
conseguir responder aos desafios extraordinários do ano. Com a liderança do Dr. Gonçalo Borges
o departamento médico foi reforçado, incorporando o Dr. Vasco Marques e o Dr. Francisco
Marrana, bem como também o Terapeuta Manuel Ruivo para encabeçar a fisioterapia. Criámos a
função de Gestor do Clube em regime permanente, bem como reactivámos a secretaria do Clube,
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a funcionar no Estádio Universitário desde Setembro. É finalmente de assinalar que todos os
escalões contam hoje com equipas de direcção de equipa altamente motivadas e orientadas,
compostas por ex atletas e/ou pais de admirável dedicação, resiliência e, enfim: competência!
Conseguimos assim criar um ambiente seguro e controlado para benefício de todos os atletas e
treinadores, que se traduziu em mais de 300 testes covid-19 feitos até agora e zero contágios
dentro da nossa esfera de acção, um feito só equiparável ao apuramento com brilhantismo (100%
vitórias) da nossa equipa principal para a fase final do CN Honra!
Para finalizar, tomamos a liberdade de nos inspirarmos de novo no Bill Beaumont, afirmando
veementemente que o CDUP Rugby não é uma simples associação ou organização, é uma
Comunidade. Uma Comunidade feita de milhares de pessoas que amam o rugby. Somos atletas,
árbitros, treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, adeptos, voluntários e pais.
Nesta época festiva, agradecemos a todas as pessoas e famílias que são – corajosamente -- CDUP
Rugby, e desejamos a todos, em nome de toda a Direcção, um feliz Natal e um próspero Ano Novo!
Pedro Meireles, 24 de Dezembro de 2020
#EuSouCDUP
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