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A Fundación Gas Natural Fenosa dispõe 
de um dos arquivos históricos de empresa 

mais importantes da Espanha, com 
documentos de 1840 até os dias de hoje

O guardião  
da memória histórica 
do grupo
A Gas Natural Fenosa apresenta uma longa trajetória desde 
sua constituição em 1843 para fornecer a iluminação a gás das 
ruas de Barcelona. E sempre deu uma especial importância para 
a conservação da informação e documentos que tratam dos 
funcionários, das suas atividades e da sua contribuição à sociedade.

Arquivo Histórico da Fundación Gas Natural Fenosa

história

 C
omo já sabemos, 
a atual Gas Natural 
Fenosa provém da 
integração, realizada 
em diferentes 
momentos, de 

um grande número de sociedades 
tanto de gás como de eletricidade 
distribuídas por diferentes regiões 
da Espanha, principalmente 
na Catalunha, Madrid e Galícia.

Os passos fundamentais 
desse desenvolvimento podem 
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contribuir com inovações nos setores 
em que atuou de forma básica: o 
gás e a eletricidade. O setor de gás 
surge na Espanha através da Gas 
Natural Fenosa para desenvolver a 
iluminação pública com gás produzido 
com hulha; também introduz o gás 
produzido com petróleo (naftas leves) 
e, finalmente, será a sociedade 
responsável pela introdução do 
gás natural no país. No terreno 
elétrico, algumas das primeiras 
centrais térmicas e hidráulicas da 
Espanha foram construídas por essa 
companhia na Catalunha, em Madrid 
e na Galícia, assim como a primeira 
linha de transporte elétrico de 
130.000 volts da Europa.

A primeira central nuclear do 
país também foi introduzida pela 
sociedade, assim como o primeiro 
ciclo combinado da Espanha, para 
produzir eletricidade a partir de  
gás natural. Sem a presença  
da Gas Natural Fenosa, a história 
da energia na Espanha não seria 
a mesma, nem teria chegado 
aos níveis de modernidade e 
desenvolvimento tecnológico em 
momentos tão avançados.

Desde o princípio, a sociedade 
teve uma grande relevância para 
a economia espanhola, tanto pela 
cotização na bolsa de valores a partir 
de 1846, como por ser uma das 
únicas 39 sociedades de ações que 
existiam na Espanha em 1866.

Em 1917, quando foi introduzida 
a eletricidade hidráulica, era a 
empresa mais importante do país 
por potência hidrelétrica instalada, 
tendo em conta os valores da 
Catalana de Gas y Electricidad 
e da Unión Eléctrica Madrileña, 
respectivamente a terceira e a sexta 
empresas em termos individuais.

Atualmente, a companhia é 
a sétima empresa industrial do 
IBEX35, e a primeira companhia do 
mundo no setor gasista.

A Fundación Gas Natural Fenosa. 
Uma trajetória tão longa e relevante 
merece ser preservada, pesquisada 
e difundida. Estas funções são 
realizadas pela Fundación Gas Natural 

e sua informação ao acervo comum. 
Atualmente estão disponíveis mais de 
50 acervos de diferentes sociedades, 
coleções de imagens, memórias e 
planos, assim como uma biblioteca 
e hemeroteca de apoio. O Arquivo 
está aberto para qualquer consulta 
ou contribuição de informação que 
permita conhecer melhor a história da 
Gas Natural Fenosa, ou preservar seus 
elementos básicos e característicos.

A culminação de todos estes 
trabalhos e esforços será a 
incorporação do Arquivo Histórico 
como uma das peças fundamentais 
do Museu do Gás que está em 
construção, e que será inaugurado 
antes do final de 2011. ❘❙❚

Fenosa, que dispõe de um dos 
arquivos históricos de empresa mais 
importantes do país, que data de 
1840 e que alcança praticamente até 
os dias atuais, com mais de 3.000 
metros de estantes catalogadas de 
acordo com normas internacionais, 
estimulando os trabalhos de pesquisa 
realizados por grupos universitários 
através do Centro de História, com as 
publicações correspondentes.

Uma das funções mais importantes 
da Fundación é a preservação da 
documentação com valor histórico, 
tanto escrita como gráfica e/ou 
audiovisual, das sociedades que foram 
sendo adquiridas ao longo da história, 
e que incorporaram seu conhecimento 
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ser resumidos em três grandes 
operações: a fusão de Catalana de 
Gas com Gas Madrid em 1992, dando 
lugar a Gas Natural sdg; a fusão 
de Unión Eléctrica Madrileña com 
Fenosa em 1982, que constituiu a 
Unión Eléctrica Fenosa; e finalmente 
em 2009, o aparecimento de Gas 
Natural Fenosa, através da fusão de 
Gás Natural sdg e de Unión Fenosa.

Um dos principais atributos da Gas 
Natural Fenosa é a grande capacidade 
demonstrada ao longo da história de 

❚❙❘ Dois documentos que estão guardados no Arquivo 
Histórico da Gas Natural Fenosa.

❚❙❘ Escritura de constituição da Sociedad 
Catalana para el Alumbrado de Gas.




