
GRÊMIO DE REGATAS ALMIRANTE TAMANDARÉ
SUBsíDIOS HISTÓRICOS

Até fins de 1902, havia em Porto Alegre, apenas dois clubes de remo,
RUDER CLUB PORTO ALEGRE e RUDER-VEREIN GERMANIA, ambos de
tradições germânicas, desde suas denominações, atos administrativos e
instruções esportivas, além do uso exclusivo da lingua alemã em suas
atividades, criando todos estes fatos, com freqüência, situações de
constrangimento para os sócios brasileiros ou de outras origens, que pouco ou
nada conheciam daquele idioma.

A idéia de fundação de um clube de remo, genuinamente brasileiro,
defendida com entusiasmo por Agenor J. dos Santos, obtinha cada vez mais,
maior número de simpatizantes. O movimento foi fortalecido com o
afastamento da GERMANIA dos destacados sócios Gustavo Bier Filho ( rema-
dor e dirigente) e Franz Protzen ( timoneiro e treinador ), e a adesão dos
mesmos à nova agremiação náutica. A solidariedade integral do Capitão do
Porto, Capitão-tenente Gaspar Pinto Fróes de Azevedo, foi decisiva na criação
do novo clube.

Nos primeiros dias de janeiro de 1903, já ultrapassava uma centena o
número de desportistas favoráveis à iniciativa.

" ACTA DE FUNDAÇÃO
As 9 horas do dia 18 de janeiro de 1903, na Capitania do Porto d'esta

cidade de Porto Alegre, presentes muitas pessoas para resolver a fundação de
um gremio de natação e regatas, usou da palavra o snr. L. França propondo
que fosse acclamado o snr. Capitão de Corveta Gaspar Pinto Fróes de
Azevedo para presidir a reunião e escolher a commissão organizadora do
gremio.

Feita a acclamação, o snr. Capitão de Corveta Gaspar Pinto Fróes de
Azevedo assumiu a presidencia e convidou para membros da referida
commissão os srns. Dr. Ricardo Machado, Tenente Waldomiro Lima, Romualdo
Azeredo e Benjamin Torres.

O Dr. Machado pediu a palavra e depois de breves considerações,
propoz que o gremio se denominasse BRASIL, e, pela commissão, solicitou o
prazo maximo de um mez para a presentação do projecto de estatutos e
indagar, si, à commissão eram concedidos plenos poderes, inclusive o de
revisão das listas de socios.

O prazo pedido e os poderes plenos foram concedidos pela assembléa;
quanto, porém, a denominação do gremio foi approvada a proposta do sr. M.
Macalão, que se chamasse ALMIRANTE TAMANDARÉ, em homenagem e
feitos gloriosos d'aquelle inclito rio-grandense.

Essa proposta mereceu os encomios do sr. Presidente e foi approvada
com enthusiasmo.

E por nada haver a tratar-se a sessão foi encerrada.
Gaspar P. Fróes de Azevedo - Ricardo Machado - Alfredo Leyraud -

Joaquim Sant'Anna - Romualdo Mattos de Azeredo - Benjamin Torres -
Waldomiro Lima. "

Estavam presentes 88 pessoas e foram entregues listas de adesões
com mais de 200 candidatos a sócios ..



1903 - 19/01 - A FEDERAÇÃO - " Para confecção de estatutos foi nomeada
uma commissão composta dos sócios: Dr. Ricardo Machado, Benjamin Torres,
Tenente Waldomiro Lima e Romualdo Mattos de Azeredo. "

1903 - 20/01 - CORREIO DO POVO -" noticiou amplamente o acontecimento
na página 2, ano IX, número 16.

O Almirante Tamandaré acolheu, amistosamente aos estrangeiros que a
ele pretendiam se associar, exigindo porém o uso da lingua nacional em todas
as atividades esportivas, sociais e administrativas.

-

1903 - 01/02 - Segunda reunião de Assembléia Geral, realizada na Capitania
do Porto. Discutido o projeto dos estatutos e procedida a eleição da primeira
diretoria, assim constituida:
Presidente - Capitão-tenente Gaspar Pinto Fróes de Azevedo
Vice-presidente - Ricardo Machado
Tesoureiro - Joaquim Sant'Anna
Adjunto - Pedro Gomes
1° Secretário - Alfredo Leyraud
2° Secretário - Alarico Ribeiro
Diretor de Regatas - Franz Protzen.

O Capitão do Porto cedeu ao clube um modesto barracão, junto à sede
da Capitania, na Rua General Portinho, em frente à Praça da Harmonia. Foi
reformado e pintado antes de ser usado como sede provisória.

As primeiras "saídas" foram em escaleres e canoas emprestados.
Adquiridos os primeiros barcos, os gigs a 6 remos - TOCANTINS, e a 4

remos - TRAMANDAHY e TEFFÉ.

1903 - 07/09 - Reunião solene de instalação do Almirante Tamandaré e
inauguração do pavilhão de remo, adornado com galhardetes, palmas e flores.
Inauguração do retratodo patrono, sendo orador oficial o Dr. Arthur Pinto da
Rocha. Homenageada a delegação do Sport Club Rio Grande, que visitava
Porto Alegre, para uma demonstração de futebol;
As 14 horas foi realizada uma regata com 5 páreos, 4 internos e um misto, em
gigs a 4 e 6 remos. A raia foi delimitada entre os trapiches do Porto e do Lloyd
Brazileiro.
1° páreo - Inauguração - vencedor gig Tramandahy com Agenor J. dos
Santos, Affonso Hebert Filho, Hugo Bina, A. Rocha e Franz Protzen, patrão.
2° páreo - Ruder Club Porto Alegre - vencedor gig Tocantins com Henrique
Sommer, O. Mabilde, C. Azambuja, C. Kaiser, R. Maya, A. Mohr e Franz
Protzen, patrão.
3° páreo - Ruder Verein Germania - vencedor gig Tramandahy com A. Mello,
H. Sommer, G. Bier, A. Nielsen e Affonso Hebert Filho, patrão.
4° páreo - empate entre os dois concorrentes:
Gig Tramandahy com I. Fonyat, O. Mabilde, Luiz Backes, H. Bina e Bier,
patrão.
Gig Teffé com A. Araujo, M. Portalet, G. Leyraud, E. Torres e Franz Protzen,
patrão.



5° páreo - Sport Club Rio Grande - misto - vencedor gig Teffé com Nielsen
(Tamandaré), Mohr (Tamandaré), Hugo Issler (Porto Alegre), Rothfuchs I
(Germania) e Franz Protzen (Tamandaré), patrão.
2° lugar - gig Freya com Albano Issler, H. Sommer, Osmundo Panitz, H.
Deppermann e Henrique Huber, patrão.
3° lugar - gig Florentina com A Santos, Pedro Pereira, Becker, Luiz Kessler e
Arthur Mundt, patrão.
O grande laureado da regata foi o patrão Franz Protzen, vencedor de 4 páreos.

1903 - 08/11 - Regata do Wanderpreis - estréia oficial do Tamandaré.
1° páreo - Wanderpreis - gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
2° lugar - Tamandaré.
2° páreo - Gigs a 4, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré - 4' 08" - gig Teffé com Affonso Hebert Filho, Hugo
Bins, Luiz Backes, Gustavo Bier Filho e Franz Protzen, patrão.

1904 - 02/02 - Regata em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes,
promovida pelo Tamandaré. Embora convidados, o Porto Alegre e o Germania
não participaram. Programa com dois provas, o 1° na distância de 2.000 metros
e o segundo em 1.000 metros, ambos com 2 participantes
Tripulando o gig Tramandahy, P. Pereira, Affonso Hebert Filho, Luiz Backes,
Henrique Sommer e Franz Protzen, patrão - venceram os dois páreos.

1904 - 06/09 - Nos jornais: " Por nosso intermedio, a directoria do Gremio
pede ao corpo commercial para fechar as portas de suas casas de negocio, á 1
hora da tarde, para assistir amanhã a Regata do 1° Aniversário de instalação
do clube. "

1904 - 07/09 - Regata interna com 6 páreos , comemorativa ao 1° Aniversário
de Instalação do Tamandaré.
Raia - Trapiche do Lloyd Brasileiro até a Praça da Harmonia, em frente a
garagem do Tamandaré.

1904 - 10/09 - Correio do Povo transcreve a regata, com detalhes, na primeira
página. Participaram da regata mais de 1.000 pessoas.

1904 - 13/11 - Regata do Wanderpreis.
1° páreo - Wanderpreis, gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
2° lugar - Tamandaré.
2° páreo - Gigs a 4, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tymbira, 3' 32".Guarnição - Carlos Soares Bento,
Dagoberto Poeta, Raul O. Bordini, Gustavo Bier Filho e Franz Protzen, patrão.

1904 - Dezembro - Inauguração da nova sede na Rua 7 de Setembro nO56,
vizinha ao prédio da Companhia Fiat Lux.

1905 - 07/09 - Regata promovida pelo Tamandaré, comemorativa à
Independência do Brasil e ao 2° aniversário de instalação do clube. Extra
oficialmente, o Tamandaré mantinha a denominação Grêmio de Natação e
Regatas Almirante Tamandaré.
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Regata com 5 páreos - 3 internos, 1 para profissionais e 1 misto.
5° páreo - Sociedades de Remo, misto, gigs a 4, - 800 metros.
Vencedor - gig Tramandahy, do Tamandaré, 3' 02" 4/5.
Guarnição - Rodolpho Kley (Germania), E. Torres (Porto Alegre), Bertholdo
Panitz (Barroso), Arnaldo Mohr (Tamandaré) e Franz Protzen (Tamandaré),
patrão.

1905 - 17/12 - Regata em homenagem à Canhoneira Portuguesa" Pátria".
3° páreo - Vasco da Gama, gigs a 4, 1.000 metros. Exclusivo para remadores
do Tamandaré - 3 concorrentes.
Vencedor - Tymbira com H. Chaves, L. Hebert, Luiz Backes, Gustavo Bier
Filho e F. Nielsen, patrão.

1906 - Setembro - A raia habitual do Tamandaré para treinamentos e regatas
internas era entre a Doca (Praça Parobé) até a Praça da Harmonia, em frente
a garagem do clube.

1907 - 07/09 - Regata comemorativa ao 4° aniversário de instalação do
Tamandaré. Programa com 3 páreos internos.

1907 - 17/09 - Reunião na sede social promovida pelo Tamandaré com os
representantes dos demais clubes de remo, para tratar da fundação da
"Federação das Sociedades de Remo do Rio Grande do Sul ".

1907 - 10/11 - Regata do Wanderpreis.
1° páreo - Wanderpreis, gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tymbira, s.t.
Guarnição - Ernesto Wildt, Adolpho Alencastro, Hugo Bina, Arnaldo Mohr e
Carlos Soares Bento, patrão.
Após esta brilhante vitória e a natural euforia dos tamandaristas, surgiu em
revide o apelido pejorativo de "carvoeiro" para o clube, e de "carvoeiros" para
os remadores, em virtude da vizinhança da sede com o depósito de carvão da
Companhia Fiat Lux.

1907 - 06/12 - Ofício da direção do Tamandaré ao Conselho Municipal
solicitando a relevação do imposto de policiamento de 1906 e 1907, e que seja
extensivo à todos os clubes náuticos.
Em 07/12/1907 teve parecer favorável, aprovado pelo Conselho em
10/12/1907.

1908 - 17/08 - Convidados pela Direção do Tamandaré, reuniram-se em sua
sede social os representantes dos clubes de remo para fundar a "Federação
Rio Grandense de Remo ". Eleito Presidente, por unanimidade, o carvoeiro
Francisco Bento Junior.
O Tamandaré foi representado na reunião por João Francisco Soares Bento e
João C. Freitas.

1908 - 08/11 - Regata do Wanderpreis.
2° páreo - Marinha Brazileira, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
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Prêmio Clássico instituido pela direção do Tamandaré, para ser incluído na
Regata do Wanderpreis, a partir deste ano. Taça de prata - posse definitiva
com 3 vitórias consecutivas.
Vencedor - Tamandaré, gig Tamoyo, 3' 42".
Guarnição - Acylino Dias, Carlos Engelke, J. Travassos, Cícero Ferreira e José
Bina Fonyat, patrão.

1909 - 21/03 - Fundado o "Grupo dos 5", para promover excursões e
piqueniques. Fundadores - Armando Pitta Pinheiro, F. Porto, Carlos Engelke,
Gustavo Bier Filho e José Anthero de Souza Rocha.

1909 - 01/04 - Reunião na sede do Tamandaré para discussão e aprovação
do "Código de Regatas da Federação".

- 1909 -11/04 -Inauguração da Sala de Ginástica para os remadores.
,...

1909 - 16/05 - Regatas de Resistência com percurso de 9.000 metros, ao
redor da Ilha das Flores. Promoção inédita do Tamandaré, que desafiou o
Porto Alegre, por ser o clube mais antigo.
3 páreos e tríplice vitória do Tamandaré - total dos tempos: Tamandaré -139'
17" 4/5 e Porto Alegre -147' 06" 2/5 ( diferença - 7' 49").
1° páreo - Ruder Club Porto Alegre.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 44' 44" 1/5.
Guarnição - L. Pereira, Arthur Teichmann, Hugo Gerber, Ernesto Wildt e Hugo
Bina, patrão.
2° páreo - Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré.
Vencedor - Tamandaré, gig Tymbira, 47' 07" 4/5.
Guarnição - Armando Pitta Pinheiro, Gustavo Bier Filho, Carlos Engelke,
Arnaldo Mohr e Carlos Soares Bento, patrão.
3° páreo - Sport Náutico.
Vencedor - Tamandaré, gig Tamoyo, 47' 25" 1/5
Guarnição - F. Porto, JúlioTaborda, Lindolpho Gassen, R. Bergallo e José
Anthero de Souza Rocha, patrão.

1909 - 15/11 - Regata do Wanderpreis.
2° páreo - Marinha Brazileira, gigs a 4, juniores, 1.000 metros - 2a realização.
Vencedor - Tamandaré, gig Tamoyo, 3' 46" 3/5.
Guarnição - Armando Pitta Pinheiro, Gustavo Bier Filho, Júlio Taborda, Carlos
Engelke e José Anthero de Souza Rocha, patrão.
3° páreo - Wanderpreis - gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 8' 08" 2/5.
Guarnição - Arthur Teichmann, Adolpho Alencastro, Hugo Gerber, Ernesto
Wildt e Carlos Soares Bento, patrão.
Por ter tido uma atuação decisiva na vitória, o patrão Carlos Soares Bento
passou a ser conhecido como "Almirante".

1909 - 18/11 - A direção do Tamandaré solicitou ao Conselho Municipal a
isenção do imposto de policiamento. Indeferido em 02/12/1909.



1910 - 15/05 - Regata do 1° Campeonato de Remo de Porto Alegre - 15
horas.
1° páreo - Taça Municipal, oferecida pelo Conselho Municipal, além de
medalhas de prata e de bronze. Gigs a 4, juniores que ainda não tenham
tomado parte em regatas, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 4' 02".
Guarnição - R. Alencastro, Zeferino Furtado Bento, Arnaldo Bernardi, Victor
Pavani e José da Costa Dias, patrão.
3° páreo - 1° Campeonato de Remo de Porto Alegre, gigs a 6, seniores, 2.000
metros. Premiação - artístico bronze, escudo comemorativo e medalhas de
prata.
Vencedor - Tamandaré, gig Tijuc, s.t.
Guarnição - L. Alencastro, Adolpho Alencastro, Arthur Teichmann, Hugo Bina,
Hugo Gerber, Ernesto Wildt e Carlos Soares Bento, patrão.

1910 - 13/11 - Regata do Wanderpreis.
2° páreo - Marinha Brazileira ( 3a realização ), gigs e yoles a 4, juniores, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, yole Tamoyo, 4' 05" 3/5.
Guarnição - Júlio Taborda, Zeferino Furtado Bento, José Pojo, Armando Pitta
Pinheiro e M. Vianna, patrão.
Terceira vitória consecutiva e posse definitiva do troféu.

1911 - 14/05 - Regata do 2° Campeonato de Remo de Porto Alegre - 15
horas.
1° páreo - Conselho Municipal, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 3' 55" 1/5.
Guarnição - Hygino Bernardi, Herbert Spalding, Marçal Macedo, Carlos Pinto
Bento e José da Costa Dias, patrão.
3° páreo - 2° Campeonato de Remo de Porto Alegre, gigs a 6, seniores, 2.000
metros. Vitória do Tamandaré, porém desclassificado pelo juiz Archymedes
Fortini. A vibrante torcida carvoeira não aceitou a decisão, causando uma série
de incidentes lamentáveis.

1911 - 23/05 - Uma comissão do Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré
compareceu a residência do Presidente da Ruder-Verein Germania para
devolver a bandeira desse clube e pedir desculpas pela atitude de alguns de
seus associados, julgados os principais responsáveis pelos incidentes.

1911 - 24/05 - Reunião do Conselho Superior da Federação Rio Grandense
de Remo. Decisões: anular o páreo de Campeonato e suspender os direitos do
Tamandaré como clube filiiado.

1911 - 23/11 - Fundada a Liga Náutica Rio Grandense com a exclusão do
Tamandaré.

1912 - junho - Um grupo de sócios do Tamandaré acaba de fundar q li Rowing
Foot-Ball Club Tamandaré li, para a prática do futebol.



1912 - 23/06 - Diversas guarnições do Tamandaré realizaram uma excursão
ao Saco dos Navegantes e num terreno marginal do Guaíba, os sócios do
Rowing Foot-Ball Club Tamandaré, disputaram um jogo de futebol.

1912 - 24/11 - Atendendo solicitação da Diretoria do Grêmio Foot-Ball Porto
Alegrense, o Tamandaré realizou uma regata interna com 4 páreos em
homenagem às equipes de futebol representativas do Rio De Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre, participantes das festividades de aniversário do "tricolor".

1913 - 02/02 - Regata interna com 3 páreos em homenagem à padroeira dos
marujos, Nossa Senhora dos Navegantes.

1913 - 07/09 - Regata interna em comemoração a Data da Independência, ao
aniversário de instalação oficial do Tamandaré, além de atender a um pedido
da Direção do Sport Club Internacional para homenagear a delegação de
futebol do Guarany de Bagé, cuja equipe competia em Porto Alegre.

Apesar de afastados das competições oficiais, os remadores carvoeiros
mantinham os treinamentos, orientados pela direção técnica do clube. O
"almirante " Carlos Soares Bento seguia a escola francesa de remo e o
treinador Arnaldo Bernardi a técnica italiana. Por esta razão, foram
encomendados barcos de construtores navais franceses e italianos.

1913 - novembro - Encomendado na França, dos construtores navais Telliers
Fils, Paris, um out-rigger a 8 remos, modelo 1913.

1913 - dezembro - Concluida a rampa especial de "armar e desarmar" para o
barco a 8.

1914 - 29/01 -- Regata interna em homenagem à Nossa Senhora dos
Navegantes.
" às 16 horas, a chata à vapor PETREL, da Companhia Sul Rio Grandense,
atracada no trapiche da família Tavares, recebeu as autoridades e convidados
do Tamandaré. No litoral dos Navegantes grande público aguardava o início da
regata, abrilhantada pela banda de música do Instituto Técnico Profissional.
1° páreo - Nossa Senhora dos Navegantes, gigs a 4 - 4 participantes.
Vencedor - gig Tapajoz.
Prova Humorística - em tinas, provocando boas gargalhadas. Não houve
vencedor- todos os concorrentes remaram alguns metros e naufragaram.
2° páreo - Comendador José Pereira Rojão, gigs a 6.
Vencedor - ~ia Tijuca.
3° páreo - Sport Náutico, gigs a 4,6 concorrentes.
Vencedor - gig Tabajara.
Após a regata, a anciedade do público estava voltada para o match de water-
polo (futebol n'água) que o Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré, oferecia
pela primeira vez aos nossos sportsmen e aos porto alegrenses.
Esse novo gênero de sport conquistou, desde o início do jogo, as simpatias dos
assistentes, que não cessavam de aplaudir os feitos brilhantes deste ou
daquele jogador.
Às 18 horas, tomaram posições os teams organizados da seguinte maneira:



TEAM BRANCO - VENCEDOR

Armando Pitta Pinheiro

Carlos Wallau Filho - Arnaldo Bernardi - Edelberto Mendonça

Gustavo Petau - Humberto Morganti - Hugo AlIgayer
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Team Azul
Armando Koehler Oliveira

José Pojo - Hygino Bernardi
Miguel Castro

Echenique - F. Bento - Teichmann

Team Branco
Humberto Morganti

Carlos Wallau Filho - Hugo AlIgayer
Arnaldo Bernardi

Gustavo Petau - Armando Pitta Pinheiro - Borralho (Edelberto Mendonça)
Após o signal dado pelo referee (juiz) sr. Pavani, começou o jogo que correu
animado, de princípio a fim.
Não obstante possuirem poucos trainings, os teams combatentes
desenvolveram bom jogo, mostrando os jogadores já conhecerem os principais
segredos do water-polo.
Terminou o 1° half time com o empate de zero a zero.
Passado o descanço regulamentar, recomeçou o jogo.
Aos 5 minutos, AlIgayer aproveitando um passe de Petau marcou o 1° e único
goal para o team branco.
O primeiro feito dos jogadores desse team foi saudado com uma salva de
palmas.
Depois de ataques violentos de parte a parte, terminou o match com este
escore:
Team Branco - 1 goal e Team Azul- O goal.
A saida dagua dos teams contendores, o povo prorrompeu em aplausos e vivas
aos vencedores e ao Tamandaré.
No team azul destacaram-se Castro, Echenique e Bento, e no branco, G.
Petau, um water-polista de muito valor, AlIgayer e Bernardi. "

1914 - 02/02 - Festa Veneziana em homenagem à Nossa Senhora dos
Navegantes.
"As 20 horas partiu da garagem do Tamandaré, o cortejo náutico capitaneado

pelo gig Tupy.
O gig Tijuca todo iluminado com pequenas lampadas multicores representava

um palhabote em miniatura, e conduzia a imagem de Nossa Senhora dos
Navegantes.
O gig Teffé, transformado numa gondola, estava iluminado com lanternas e
lampadas coloridas.
Mais 7 gigs, todos ornamentados e iluminados, participavam do desfile:
Tapuya, Toropy, Tapajoz, Tymbira, Tamoyo, Tapyra e Tabajara.
Seguiam-se o escaler da Alfandega, conduzindo uma banda de música sob a
direção do sr. Octavio Outra, dois escaleres da Companhia Hamburguesa,
artísticamente decorados e a lancha Marechal Deodoro, iluminada em arco,
conduzia sócios e familiares.
No Cais do Porto, todos os vapores apitavam saudando a passagem do cortejo
nautico e uma verdadeira multidão aplaudia com entusiasmo o belo espetáculo
e vivas ao Tamandaré.
A chegada em Navegantes, nas imediações da Igreja, foi assistida por um
publico numeroso.



Nos barcos eram queimados fogos de bengala, alem de foguetes e fogos. Na
Praça dos Navegantes, um grande e potente holofote projetava luzes
multicoloridas sobre as embarcações.
Os aplausos ao Tamandaré eram cada vez maiores.
Após algumas evoluções no Largo dos Navegantes, os barcos regressaram à
sede, onde foi encerrado o desfile.

1914 - 17/02 - Chega da França, o primeiro out-rigger a 8, modelo 1913.
Comprimento - 17,75 metros e boca - 56 centímetros.

1914 - abril-Inauguração da 1a rampa e flutuante em Porto Alegre.

1914 - 03/05 - Festa comemorativa à data do Descobrimento do Brasil, a
assinatura do contrato de construção do cais da cidade e a abertura dos canais
interiores.
12 horas - Ato cívico seguido de revista naval.
15 horas e 30 minutos - regata interna.
Assistência extraordinária, calculada em mais de 5.000 pessoas.
1° páreo - Compagnie Française de Drage et Travaux Publics., gigs a 4, 5.000
metros, ao redor da Ilha do Chico Inglês - 6 participantes.
Vencedor-gig Tymbira, 19' 37".
Guarnição -Mário Cardoso, C. O. Weidmann, Pizzo, Angelo Provenzano e
Agenor Santos, patrão.
2° páreo - Praça do Comércio, gigs a 4, 1.000 metros - 3 concorrentes.
Vencedor - gig Tapajoz, s.t.
Guarnição - Júlio Taborda, Gustavo Bier Filho, Arnaldo Bernardi, Victor A
Pavani e Zeferino Ribeiro, patrão.

1914 - 12/11 - Na sessão da Liga Náutica é aceito o reingresso do
Tamandaré, sendo o mesmo considerado" club instalador da entidade ".

1914 - 15/11 - Desfile náutico de confraternização dos filiados. Barco
capitanea - out-rigger a 8 Tupinambá, do Tamandaré.

1914 - 29/11 - Regata oficial da Liga Náutica promovida pela Ruder Verein
Freundschaft ( União) - Primeiro páreo de Estafetas, Volta da Ilha do Pavão, 2
guarnições por equipe, gigs a 4, remadores juniores - 6 clubes participantes.
Vencedor - Tamandaré, 38' 11" 2/5.
Gig Tabajara - Júlio Taborda, Miguel Castro, Angelo Provenzano, Oscar
Teichmann Sobrinho e José da Costa Dias, patrão.
Gig Tapajoz - Hygino Bernardi, Zeferino Soares Bento, Arnaldo Bernardi, Victor
A Pavani e Carlos Soares Bento, patrão.

1914 - 30/12 - Assembléia Geral para tratar da aquisição de um terreno de
100 palmos de frente, no litoral da Rua Pantaleão Telles, entre o Gasômetro e
a Casa de Correção. Discutida a proposta de compra deste terreno, foi mesma
aceita por unanimidade. Para tratar da questão foi nomeada a seguinte
comissão - Alberto Hartlieb, Reynaldo Lehmann e Hugo AlIgayer.



1915 - março - Movimento liderado pelo Tamandaré, para no próximo
campeonato transferir a raia oficial de remo dos Navegantes para o Cais do
Porto. A idéia não teve êxito.

1915 - março - Convite da " Union de Remeros " (atual FUR), para participar
em abril da Regata Internacional de Montevideo, no páreo " Comission de
Educacion Physica ". out-riggers a 8,2.500 metros, na Baia de Montevideu.
O Tupinambá foi transportado para o Uruguai por via marítima, acompanhado
pelo carvoeiro Carlos Wallau, tendo chegado em perfeitas condições.
Era a segunda participação de um clube de remo do Brasil em regata no
exterior. O Esperia de São Paulo, em 1.908 havia participado dos" Jogos de
Montevideo ". no páreo de out-riggers a 2.

1915 - 26/03 - A delegação do Tamandaré, viajou por via férrea, sob a chefia
de Zeferino Bento, sendo integrada por:
JúlioTaborda - 57 quilos
Armando Koehler de Oliveira - 65 quilos
Miguel Castro - 68 quilos
Chrispim de Souza - 74 quilos
Zeferino Furtado Bento - 70 quilos
Oscar Teichmann Sobrinho - 68 quilos
Arnaldo Bernardi - 73 quilos
Victor A. Pavani - 72 quilos
Mário da Rocha Mariante - 50 quilos ( patrão ).
Média de peso dos remadores - 68,4 quilos.
Acampanhou a delegação o desportista Celestino Cardoso.

1915 - 03/04 - Regata Internacional de Montevideo - 15 horas.
12° páreo - Comission de Educacion Physica - 17 horas, out-rigger a 8, 2.500
metros. Inscritos:
1 - Montevideo Rowing Club - 625 quilos
2 - Club Nacional de Regatas (Montevideu) - 626 quilos
3 - Club Canotlieri Italiani de Buenos Aires - 655 quilos
4 - Rowing Club Argentino de Buenos Aires - 644 quilos
5 - Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré - 597 quilos.
Durante a tarde, havia um vento muito forte, prejudicando bastante a regata,
especialmente os últimos páreos.
Não se apresentaram aos juízes, as guarnições do Canotlieri de Buenos Aires
e do Montevideo Rowing Club.
O Tamandaré largou bem e na altura dos 1.000 metros, em frente ao Molhe
Maciel, liderava o páreo com voga de 28 remadas por minuto. Os barcos
uruguaio e argentino corriam mais próximos à costa e eram melhor protegidos
contra o vento. Percorridos 2.200 metros, os carvoeiros passando por fora da
enseada, em virtude das grandes ondas, naufragaram. O barco uruguaio, 50
metros após o brasileiro, também naufragou, e o argentino apenas ultrapassou
a linha de chegada e naufragou.
Houve um susto enorme, porém, os 24 remadores e 3 timoneiros foram todos
assistidos e salvos pelas lanchas dos juízes, perfeitas no atendimento de
urgência.
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Em consequencia dos naufrágios, a "Comission Directiva da Regata
Internacional ", decidiu estudar a possibilidade de transferir a raia oficial
uruguaia para Santa Luzia, um local aprazível, de águas tranqüilas, próximo à
capital e com fácil transporte ferroviário.

1915 -11/04 - Regata do 1° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul (?),
8 horas e 30 minutos - 3 páreos. Raia dos Navegantes.
1° páreo - Liga Náutica Rio Grandense, gigs a 4, noviços, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 37".
Guarnição - Hercules Mancuso, W. Fontoura, Carlos Bento Filho, Angelo
Provenzano e José da Costa Dias, patrão.
2° páreo - Conselho Municipal, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 3' 38" 2/5.
Guarnição - Zeferino Furtado Bento, Oscar Teichmann Sobrinho, Arnaldo
Bernardi, Victor A Pavani e José da Costa Dias, patrão.
O Tamandaré não concorreu no páreo de campeonato, em virtude de que
seus melhores remadores haviam regressado há dois dias de Montevideu.

1915 - 03/05 ( Segunda-feira) - Regata em homenagem ao Dr. Lauro
Severiano Müller, Ministro de Relações Exteriores do Brasil, 3 páreos e tríplice
vitória do Tamandaré.
1° páreo - Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, gigs a 4, juniores, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 35".
Guarnição - Hercules Mancuso, Armando Koehler de Oliveira, Chrispim Souza,
Oscar Teichmann Sobrinho e José da Costa Dias, patrão.
2° páreo - Barão do Rio Branco, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 3' 28" 2/5.
Guarnição - Calos Bento Filho, Miguel Castro, Hygino Bernardi, Oscar
Teichmann Sobrinho e José da Costa Dias, patrão.
3° páreo de Honra - Dr. Lauro Severiano Müller, gigs a 4, seniores, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 3 ' 38" 1/5.
Guarnição - Angelo Provenzano, Zeferino Furtado Bento, Arnaldo Bernardi,
Victor A Pavani e Carlos Soares Bento, patrão.

1915 - 23/08 - Lavrada a escritura de compra do terreno na "Volta da Cadeia",
adquirido do sr. Frederico Bier Sobrinho, e destinado a construção da nova
sede.

1915 - 04/09 - A bordo do Itaquera, seguiu para Rio Grande a delegação do
Tamandaré, para competir no Páreo de Honra da Regata Comemorativa ao 50°
Aniversário da Regata Imperial. ~
O prefeito municipal de Porto Alegre, Dr. José Montaury de Aguiar Leitão foi à
bordo, levar as despedidas e os votos de sucesso.
Atracados no cais do porto, os vapores Itaquy e Guarany saudaram os
viajantes com apitos e silvos, enquanto que o Assú sinalizou" Club Tamandaré
Boa Viagem - Victórias ".
A delegação carvoeira foi integrada por:
Chefe - Major Alberto Bins



Remadores - Angelo Provenzano, Zeferino Furtado Bento, Arnaldo Bernardi,
Victor A. Pavani e José da Costa Dias, patrão
Acompanhantes - Adel Carvalho, Archymedes Fortini, Coriolano Carvalho,
Hugo Allgayer e Napoleão Gonçalves.

1915 - 07/09 - Regata do 50° Aniversário da Regata Imperial em Rio Grande.
Mau tempo, vento forte e muitas ondas.
Realizados os primeiros 4 páreos do programa.
O Páreo de Honra teve de ser transferido para as 17 horas do dia seguinte, por
motivo de ter o barco do Tamandaré sido jogado contra os molhes e sofrido
avarías.

1915 - 08/09 - Páreo de Honra Independência do Brasil, 17 horas - gigs a 4,
seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tamoyo, 6' 26" 1/5 ( record).
Guarnição - Angelo Provenzano, Zeferino Furtado Bento, Arnaldo Bernardi,
Victor A. Pavani e José da Costa Dias, patrão.
2° lugar - Club de Regatas Rio Grande
3° lugar - Club de Natação e Regatas Pelotense.
Cronografista - Carlos Bornhorst Junior
Fotógrafo - Jean Grafand.

1916 - 03/01 - Concurso Tabacaria Marino.
Prêmio - um gig fabricado na Alemanha, ao club de remo que apresentasse o
maior número de carteiras de cigarros marca Tamandaré.
Vencedor - Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré.
O barco foi conduzido festivamente da Tabacaria Marino, localizada na Rua
dos Andradas (proximidades da atual Avenida Borges de Medeiros) até a sede
do clube na Rua 7 de Setembro, 56.
O barco foi registrado na capitania com o nome Tupã.

1916 - março - Conclusão do projeto da nova garagem, em estilo florentino, de
autoria do engenheiro Duílio Bernardi.
Na oportunidade foi lançado com pleno sucesso, um empréstimo entre os
associados, para assegurar os recursos para o início das obras.

1916 - 09/04 - Regata do 2° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
3° páreo - Campeonato de gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 8' 46".
Guarnição - Oscar Teichmann Sobrinho, Miguel Castro, Arnaldo Bernardi,
Victor A. Pavani e José da Costa Dias, patrão.

1916 - 21/04 - Início das obras da nova garagem, administradas pelo arquiteto
Wiederspahn.

1916 - 06/06 - Entrega solene da medalha de ouro "Carlos Pinto Bento li,

saudoso remador carvoeiro, no 2° aniversário de seu falecimento. A medalha
foi doada por seu progenitor Francisco Bento Junior, "ao remador do
Tamandaré que durante um ano, mais vezes tenha freqüentado os exercícios
de remo".



Vencedor temporada 1915 -1916: Lúcio Ilha.

1916 - 29/06 - Instituida pelo Major Alberto Bins, a "Festa do Pinhão", para
congregar ainda mais os remadores, familiares e dirigentes.
O sucesso foi extraordinário, ampliado pela presença de muitos remadores de
outros clubes. A festa tornou-se tradicional e passou a ser chamada de "Pinhão
Náutico".

1916 - 12/11 - Regata 15 de Novembro, promovida pelo Centro Republicano
Júlio de Castilhos- 8 horas.
2° páreo - Sport Náutico, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 48".
Guarnição - Carlos Furtado Bento, Hygino Bernardi, Chrispim de Souza,
Zeferino Furtado Bento e Júlio Taborda, patrão.

1916 - 14/08 - Festa da cumeeira da nova garagem.

1916 - dezembro - Um grupo de associados apresentou Amadeu Abrantes,
como candidato à Presidência.

1916 - 29/12 - A diretoria indicou como seu candidato oficial Armando Pitta
Pinheiro, sendo o mesmo eleito.
A maneira inhábil da Diretoria nesta eleição, resultou no afastamento dos
distintos associados Amadeu Abrantes, José da Costa Dias, Alberto Campos e
Miguel Castro, e a fundação em 1917 do Clube de Regatas Vasco da Gama.

1917 - janeiro - Devido ao avultado número de remadores inscritos para
participar da procissão de transladação da imagem de Nossa Senhora dos
Navegantes, foi colocado à disposição dos mesmos, um bonde especial
expresso, desde a sede do clube até a Igreja dos Navegantes.

1917 - 08/04 - Regata do 3° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul - 8
horas e 30 minutos.
2° páreo - Campeonato de gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 7' 42".
Guarnição - Arnaldo Bernardi, Oscar Teichmann Sobrinho, Zeferino Furtado
Bento, Victor A. Pavani e Carlos Soares Bento, patrão.
3° páreo - Banco da Província do Rio Grande do Sul, gigs a 4, juniores, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 352" 1/5.
Guarnição - Carlos Furtado Bento, Raymundo Bechlin, Angelo Provenzano,
Armando Koehler de Oliveira e Carlos Soares Bento, patrão~

1917 - maio - Inauguração de um "aparelho de remar" junto a rampa, e
destinado a aprendizagem ( assentos" fixos ou movediços" ).

1917 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1916/1917. Vencedor
- Luiz Siegmann.



1918 - 26/01 - A direção do Tamandaré enviou ofício à Irmandade de Nossa
Senhora dos Navegantes, "informando que seus remadores não participarão
da procissão , por motivo de não haver recebido a encomenda de camisetas
novas, especialmente compradas para essa finalidade, e que uma comissão
representará o clube na procissão ".

1918 - 14/04 - Regata do 4° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
1° páreo - Conselho Municipal, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Toryba, 3' 31".
Guarnição - Carlos Eurico Gomes, Moysés Albuquerque, Arthur Fortes,
Raphael de Azambuja Butler e Antonio Urbano Ventura, patrão.
5° páreo - Liga Náutica Rio Grandense, gigs a 2, juniores sem vitória, 500
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Teffé, 2' 04".
Guarnição - Alfredo Borges Filho, Herberto Lemos e Antonio Urbano Ventura,
patrão.
6° páreo - Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul, gigs a 4, seniores,
2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 7' 12".
Guarnição - Arnaldo Bernardi, OscarTeichmann Sobrinho, Zeferino Furtado
Bento, Victor A Pavani e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1918 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1917/1918 -
Vencedor - Raphael de Azambuja Butler.

1918 - 27/06 -A Direção da Liga Náutica decidiu concorrer, pela primeira vez,
do campeonato brasileiro de remo no Rio de Janeiro, em 01 de outubro.
Deverão seguir duas guarnições - Tamandaré e Barroso.

1918 - agosto - A direção do Club Italiano Canottieri Duca degli Abruzzi cedeu
à Liga Náutica, a yole Mirabello, para ser usada no Campeonato Brasileiro pela
guarnição do Tamandaré.

1918 - 28/09 - Missa em Ação de Graças, na Igreja do Pão dos Pobres, pela
feliz viagem ao Rio de Janeiro, da delegação gaúcha de remo.

1918 - 29/09 - Partida às 12 horas, pelo navio Itapema, para o Rio de Janeiro,
dos carvoeiros:
Israel Torres Barcellos - chefe da delegação
José Maria de Carvalho - secretário
Armando Pitta Pinheiro - tesoureiro
Arnaldo Gaelzer - remador
Arthur Fortes - remador
Antonio Urbano Ventura - patrão.
As 16 horas, no trem noturno, seguiram os remadores Arnaldo Bernardi, Victor
A Pavani e Oscar Teichmann Sobrinho.

1918 - 20/10 - Regata do Campeonato Brasileiro de Remo, Rio de Janeiro -
Enseada de Botafogo.
7° páreo - Campeonato Brasileiro, yoles a 4, classe aberta, 2.000 metros.



Vencedor - Liga Náutica Rio Grandense, yole Mirabello, 7' 45".
Guarnição mista, integrada por 3 remadores e patrão do Tamandaré e 1
remador do Barroso - os únicos que não haviam contraido a febre amarela.
Do Tamandaré - Arthur Fortes (sota-proa), Arnaldo Gaelzer (sota-voga), Oscar
Teichmann Sobrinho (voga) e Antonio Urbano Ventura (patrão).
Do Barroso - Hugo Teichmann (proa).
No sábado (19/10), a guarnição improvisada fez a única saída (treino ).

1918 - 27/10 - Recepção calorosa aos campeões, a bordo do Itaberá. Todas
as festividades haviam sido canceladas, por motivo da morte por afogamento
em Paranaguá, do remador do Barroso, Lindolpho Rothfuchs.

1919 - 20/04 - Regata do 5° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
2° páreo - Tiro de Guerra nO4, , gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 50".
Guarnição - Carlos Furtado Bento, Hygino Bernardi, Alfredo Borges Filho,
Armando Koehler de Oliveira e Carlos Wallau Filho, patrão.
3° páreo - Livraria do Globo, gigs a 4, recrutas, 1.000 metros.
Dúvidas na classificação entre Tamandaré e Vasco da Gama. Em 29/04, na
verificação do filme, a vitória coube à guarnição do Vasco da Gama.
4° páreo - Banco Pelotense, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Toryba, 4' 05" 2/5.
Guarnição - Raphael V. Santos, Júlio Giugno, Luiz Siegmann, Mário Bastian e
Antonio Urbano Ventura, patrão.
5° páreo - Campeonato de gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 8' 00" 2/5.
Guarnição - Arthur Fortes, Oscar Teichmann Sobrinho, Arnaldo Bernardi,
Victor A. Pavani e Antonio Urbano Ventura, patrão.
7° páreo - Previsora Rio Grandense, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 58" 2/5.
Guarnição - Carlos Furtado Bento, Raymundo Bechlin, Angelo Provenzano,
Armando Koehler de Oliveira e Carlos Wallau Filho, patrão.
9° páreo - Indústria Nacional, gigs a 4, de construção nacional, juniores, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Toryba, 3' 58".
Guarnição - Hercules Mancuso, Hygino Bernardi, Alfredo Borges Filho,
Raphael de Azambuja Butler e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1919 - 28/04 - Concurso de Simpatia entre os clubes náuticos. Resultado do
primeiro escrutínio: vencedor - Tamandaré com 2.998 votos.

1919 - 18/05 - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1918/1919.
Empate entre Júlio Giugno e Moysés Albuquerque com 6f'saidas. Por sorteio
a medalha coube a Júlio Giugno, porém a direção do Tamandaré conferiu outra
medalha de mérito à Moysés Albuquerque.

1919 - 28/09 - Seguiu para o Rio de Janeiro, por via rodoviária a missão da
Liga Náutica para participar do Campeonato Nacional de Remo.
O Tamandaré enviou duas guarnições, a campeã do Estado, e a segunda por
ter vencido as eliminatórias contra o Barroso.



A delegação carvoeira era a seguinte:
Chefe - Francisco Bento Junior
Tesoureiro - Raphael de Azambuja Butler
Guarnição A - Arthur Fortes, Oscar Teichmann Sobrinho, Arnaldo Bernardi,
Victor A. Pavani e Antonio Urbano Ventura, patrão ( 52 quilos)
Guarnição B - Alfredo Borges Filho, Hygino Bernardi, Arnaldo Gaelzer,
Armando Koehler de Oliveira e Pedro Leivas, patrão ( 38 quilos).

1919 - 19/10 - Campeonato Brasileiro - Os barcos Inuha e Werther, cedidos
pelos cariocas eram péssimos e os resultados foram decepcionantes.

1920 - fevereiro - Integrado na maioria por remadores do Tamandaré, o Grupo
Carnavalesco NHO, obteve grande sucesso nas festas de Momo.

1920 - 11/04 - Regata do 6° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
1° páreo - Conselho Municipal, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor -Tamandaré, 3'51"2/5, porém desclassificado pela falta de contra-
peso do patrão.
3° páreo - Liga Náutica Rio Grandense, gigs a 4, recrutas, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tibagy, 4' 03" 3/5.
Guarnição - Mário Leivas, Ignacio Stoll, Oscar Pinto, Luiz Rangel e Antonio
Urbano Ventura, patrão.
5° páreo - Campeonato de gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 7' 41".
Guarnição - Arnaldo Bernardi, Oscar Teichmann Sobrinho, Victor A. Pavani e
Antonio Urbano Ventura, patrão.
7° páreo - Tiro de Guerra nO4, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Taubaté, 3' 59".
Guarnição - Erwin Kraemer, Anselmo Ignácio Schütz, Francisco de Paula
Oliveira, José dos Anjos Vasconcellos e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1920 - junho - Medalha Carlos Pinto Bento - 1919/1920.
Vencedor - Erwin Kraemer com 64 saídas.

1920 - 29/06 - Festa de São Pedro - Pinhão Náutico.

1920 - 05/09 - Festa de aniversário . Batismo de 7 novos barcos com as
seguintes madrinhas (senhoritas):
Taubaté - Marina Gertum
Tuyuty - Maria Berta
Tembyara - Alice Bento
Tyara - Ignez Vianna Ahrends
Tacyba - Edith M. Friederichs
Tacape - Jacy Canto
Tké - Santuza Costa.
Regata Interna com 5 páreos:
1° páreo -Independência Nacional, gigs a 4 - 3 concorrentes.
Vencedor - gig Taubaté com P. Molz, J. Gonçalves, H. Castro, C. Bastian e A.
Abreu, patrão.
2° páreo - Liga Náutica Rio Grandense, gigs a 4 - 2 concorrentes.



Vencedor - gig Tapajoz com V. Garcia, R. Moura, A. Paul, O. Lima e A. Abreu,
patrão.
3° páreo - Presidente Armando Pitta Pinheiro, gigs a 4 - 3 concorrentes.
Vencedor - gig Tibagy com H. Fontes, A. Schütz, Alfredo Borges Filho, B.
Fontes e A. Abreu, patrão.
4° páreo - Torcedoras, gigs a 4, - 3 concorrentes.
Vencedor - gig Tamoyo com B, Furtado, I. Alencar, J. Furtado, O. Chagas e P.
Leivas, patrão.
5° páreo - Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré. Gigs a 2 - 3
concorrentes.
Vencedor - gig Tacyba com H. Castro, C. Bastian e P. Leivas, patrão.

1920 - 26/09 - Seguem para o Rio de Janeiro, a bordo do Itauba, integrando a
delegação da Liga Náutica, os seguintes carvoeiros:
Armando Koehler de Oliveira, chefe da delegação até o Rio de Janeiro, e os
remadores Arnaldo Gaelzer e Oscar Teichmann Sobrinho.
O Major Israel Torres Barcellos, chefe da delegação já se encontrava no Rio de
Janeiro.

1920 - 17/10 - Campeonato Brasileiro de Remo - Rio de Janeiro - Enseada
de Botafogo. O barco misto da Liga Náutica, a yole Luna, obteve o vice-
campeonato

1920 - 31/10 - Festa Náutica do Porto Alegre pelo 32° aniversário.
4° páreo - Edmundo Eichemberg, gigs a 4, misto, 1.000 metros.
Vencedor - gig Isabella, sota-proa Anselmo Ignácio Schütz, do Tamandaré.
1920 - 14/11 - Regata promovida pelo Centro Republicano Júlio de Castilhos -
10 horas - 4 páreos.
1° páreo - Borges de Medeiros, gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 7' 50".
Guarnição - Arnaldo Bernardi, Oscar Teichmann Sobrinho, Arnaldo Gaelzer,
Victor A. Pavani e A. Abreu, patrão.
4° páreo- Deodoro da Fonseca, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Taubaté, 3' 40".
Guarnição - Erwin Kraemer, Anselmo Ignácio Schütz, Francisco de Paula
Oliveira, José dos Anjos Vasconcellos e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1920 - dezembro - Muitos integrantes do 2° Batalhão da Brigada Militar
passaram a praticar o remo e a natação no Tamandaré.

1921 - março - Um grupo de associados do Tamandaré, sob a coordenação
de Zeferino Ribeiro, decide publicar um semanário esportivo,-" O REMO ".

1921 - 08/05 - Regata do 7° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
Fracasso na participação do Tamandaré - não venceu nenhum dos 10 páreos
do programa.
Distribuição do primeiro número de " O REMO".

1921 - Regata Riachuelo promovida pelo Barroso.
Páreo de Honra 11de Junho dedicado à Armada Nacional - 14 gigs mistos.



Vencedor - gig Taubaté e timoneiro Pedro Leivas, do Tamandaré.

1921 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1920/1921.
Vencedor - Mário Leivas.

1921 - 05/09 - Festas de aniversário de instalação do Tamandaré.
Entronização da imagem do Coração de Jesus - iniciativa de Armando Pitta
Pinheiro.
Batismo de 7 barcos.
Regata interna em frente ao clube - 5 páreos.
1° páreo -Independência Nacional.
Vencedor - gig Tyapira com P. Molz, J. Gonçalves, H. Castro, C. Bastian e A.
Abreu, patrão.

2°páreo - Liga Náutica Rio Grandense.
Vencedor - gigTapajoz com V. Garcia, R. Moura, A. Paul, O. Lima e A. Abreu,
patrão.
3° páreo - Presidente Armando Pitta Pinheiro.
Vencedor - gig Tibagy com H. Fontes, A. Schütz, A. Borges Filho e A. Abreu,
timoneiro.
4° páreo - Torcedoras.
Vencedor - gig Tamoyo com B. Furtado, I. Alencar, J. Furtado, O. Chagas e P.
Leivas, patrão.
5° páreo - Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré.
Vencedor - gig Tacyba com H. Castro, C. Bastian e P. Leivas, patrão.

1921 - 13/11 - Regata Proclamação da República, promovida pelo Centro
Republicano Júlio de Castilhos.
5° páreo - Honra 15 de Novembro, gigs a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Taubaté, 7' 40".
Gurnição - Erwin Kraemer, Anselmo Ignácio Schütz, Francisco de Paula
Oliveira, José dos Anjos Vasconcellos e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1921 - 04/12 - Festa de inauguração da Cooperativa de Pesca Ernesto Alves,
na Ilha da Pintada. Presentes o Capitão do Porto Frederico Villar, o Intendente
Municipal de Porto Alegre, engenheiro José Montaury de Aguiar Leitão, e cerca
de 60 dirigentes e remadores carvoeiros.

1922 - 16/04 - Regata do 8° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
6° páreo - Campeonato de gigs e out-riggers a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tapecoara, 7' 58" - 8 concorrentes.
Guarnição - Arthur Fortes, Armando Koehler de Oliveira, Arnaldo Bernardi,
Victor A. Pavani e Antonio Urbano Ventura, patrão.
9° páreo - Indústria Nacional, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tembyara, 3' 49".
Guarnição - Raymundo Bechlin, Anselmo Ignácio Schütz, Francisco de Paula
Oliveira, José dos Anjos Vasconcellos e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1922 - 03/05 - 9 horas -Missa de Ação de Graças na Catedral Metropolitana,
pela vitória no campeonato.
Banda e coral da Brigada Militar.



o Arcebispo Dom João Becker era torcedor do Tamandaré.

1922 - 07105 - Regata interna comemorativa à vitória no campeonato.
Raia da Praia de Belas, desde a Rua Rodolpho Gomes até a sede do clube.

1922 - 2/06 - O "Pinhão Náutico" foi realizado com o sucesso tradicional.

1922 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1921/1922.
Vencedor - José Vasconcellos Filho.

1922 - 14/11 - Regata do 1° Centenário da Cidade de Porto Alegre.
1° páreo - General José M. de Figueiredo, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Taubaté, 3' 40".
Guarnição - Antonio Zancani, Antonio Pavani, José Vasconcellos Filho,
Rodolpho Marcher e Darcy Siqueira, patrão.
7° páreo - 15 de Novembro, out-riggers a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tibiriçá, 3' 34".
Guarnição - Saul Duque Ganzo, Raymundo Bechlin, Francisco de Paula
Oliveira, José dos Anjos Vasconcellos e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1923 - 28/01 - Regata de Aniversário do Vasco da Gama.
Páreo Clubes Federados, out-riggers a 4, juniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tibiriçá, 7' 13".
Guarnição -Francisco de Paula Oliveira, Leonard Wilkson Andrews, Saul
Duque Ganzo, Raymundo Bechlin e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1923 - 03/03 - Grandioso Festival Chic do popular Grêmio de Regatas
Almirante Tamandaré no Cine Theatro Palácio - entrada Rs 1$000.

1923 - 15/04 - Regata do 9° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
12° páreo - Campeonato de out-riggers a 4, seniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tembyara, 7' 47".
Guarnição - Francisco de Paula Oliveira, Leonard Wilkson Andrews, Arnaldo
Bernardi, Victor A. Pavani e Antonio Urbano Ventura, patrão.

1923 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1922/1923.
Vencedor - Alberto Torres.

1923 - 09/09 - Grandes festejos do 20° aniversano de instalação do
Tamandaré. Decidida a publicação de um "Album Comemorativo dos 20 Anos".

1923 - 18/11 - Regata do Wanderpreis.
1° páreo - Banque Française et Italienne pour L'Amériquê du Sud, gigs a 4,
juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Taubaté, 3' 35".
Guarnição - Huberto Sachs, Saul Duque Ganzo, Gildo Cauduro, Rodolpho
Marcher e Darcy Siqueira, patrão.
2° páreo - Theatro Apollo, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Toryba, 3' 39"



Guarnição - Humberto Fracasso, Clóvis Moreira, Oswaldo Faria Leivas, Mário
Pinheiro e Darcy Siqueira, patrão.

1924 - 01/01 - Inaugurados no Salão de Honra, os retratos de Dom João
Becker, Arcebispo de Porto Alegre e do Presidente Paulo Garcia.

1924 - 04/01 - Distribuição de exemplares do "Album Commemorativo ao
vigésimo anniversário do Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré em VII de
setembro de MCMXXIII - Porto Alegre, 1903 - 1923. Organisado por João M.
Castello. Edição da Revista Vida Gaúcha."

1924 - fevereiro - O Grupo Carnavalesco NHÔ, dos remadores do Tamandaré,
convidou a população para assistir seu desfile e o banho carnavalesco, às 8
horas e 30 minutos.
Trajeto - Garagem do clube, Rua Demétrio Ribeiro, Travessa 1° de Março,
Ruas da Conceição, Andradas e Pantaleão Telles, até a garagem.

1924 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento 1923/1924.
Vencedor - Mário Pinheiro com 23 saídas ( menos do que a metade dos anos
anteriores ).

1924 - Concurso de Simpatia entre os clubes náuticos, promovido pela
Congregação Mariana do Menino Deus. Vencedor - Tamandaré.

1924 - 07/09 - Festa náutica - Batismo de barcos - Regata Interna.

1924 - dezembro - Nenhum destaque esportivo durante o ano. Na regata do
Wanderpreis, quando foi disputada pela primeira vez a Taça de Pontos, o
Tamandaré obteve um único ponto (3° lugar num dos páreos).
Situação esportiva preocupante.

1925 - 12/04 - Regata do 11° Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
Programa com 10 páreos - nenhuma vitória do Tamandaré, último colocado na
Taça de Pontos - apenas 3.

1925 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento 1924/1925.
Vencedor - Carlos Silveira Netto.

1925 - 15/11 - Regata 15 de Novembro e Campeonato do Remador.
4° páreo - Casa Arbós, canoes, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, canoe Tenondé, 4' 27".
Remador - Alberto G. Fortes.
6° páreo - Casa Lux, gigs 2, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Teçá, 4' 20".
Guarnição - Saul Duque Ganzo, Alfredo Streppel e Darcy Siqueira, patrão.

1925 - 07/12 - Regata do 50° Aniversário da Colonização Italiana, promovida
pelo Club Italiano Canottieri Duca degli Abruzzi.
Páreo de Honra - out-riggers a 4, seniores, 2.000 metros.



Os juízes julgaram empate entre Tamandaré e Barroso - 7' 22".
Tamandaré - out-rigger Tembyara, com Arthur Fortes, Saul Duque Ganzo,
Francisco de Paula Oliveira, Alfredo Streppel e Darcy Siqueira, patrão.
O film da chegada mostrou a vitória do Tamandaré, entretanto o páreo foi
novamente disputado em 13/12/1925.
A direção do Tamandaré protestou oficialmente e decidiu não se apresentar na
nova disputa.

1926 - 31/01 - Festa de aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Páreo Clubes Federados, gigs a 4, juniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Taubaté, s.t.
Guarnição- Arthur Fortes, Saul Duque Ganzo, Gildo Cauduro, Alfredo Streppel
e Darcy Siqueira, patrão.

1926 - 02/02 - Regata em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes - 17
horas - 5 páreos - chegada em frente à Rua Sertório (contra-corrente).
1° páreo - Francisco de Paula Gomes, out-riggers a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tapecoara, 4' 36".
Guarnição - Arthur Fortes, Saul Duque Ganzo, Gildo Cauduro, Alfredo Streppel
e Darcy Siqueira, patrão.
Em virtude do vento muito forte, os páreos restantes foram transferidos para
07/02/1926. Nestas disputas o Tamandaré obteve apenas um segundo lugar.
20 horas e 30 minutos - Festa Veneziana dedicada à Nossa Senhora dos
Navegantes, no Largo dos Navegantes.
Homenageado - Antonio Malheiros Braga.
Troféu ao barco melhor ornamentado - gôndola de prata.
Vencedor - Tamandaré, barco Tapuya, decoração - "cavalo marinho".
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1926 - junho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento 1925/1926.
Vencedor - Antonio Sanchez.

1926 - 21/11- Regata de Novembro e Campeonato do Remador.
5° páreo - Automóveis Gardner, gigs a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapejara, 3' 46".
Guarnição - Arthur O. Cauduro, Clóvis Moreira, Gildo Cauduro, Raphael de
Azambuja Butler e Vespasiano Gomes dos Santos, patrão.

1927 - julho - Entrega da medalha Carlos Pinto Bento 1926/1927.
Vencedor - Alfredo Streppel.

1927 - Nenhum destaque.

1928 - 03/09 - Reunião da Diretoria sob a Presidência de Oscar Teichmann •
Sobrinho e a presença de Lúcio Ilha, Vespasiano Gomes dos Santos, Flávio
Torres e Arnaldo Bernardi.
Encontravam-se na sala de espera os sócios Arnaldo Marques de Oliveira,
Fausto Domingues, Félix Targa, Ruy Benjamin Torres, Manoel Carvalho,
Carlos Silveira Netto e o zelador do clube. A maioria deles pretendia pernoitar



na sede e treinar de madrugada. As 21 horas, um ciclone com ventos de até
108 quilômetros por hora, destruiu completamentea garagem e a flotilha com
cerca de 30 barcos, a maioria dos remos, troféus e documentos.
Das 12 pessoas que encontravam-se na sede, por verdadeiro milagre, apenas
3 ficaram feridas levemente.
Detalhe curioso - da completa destruição, salvaram-se intactos apenas a

imagem de Nossa Senhora dos Navegantes e o nicho que a abrigava.

1928 - 27/09 - A Direção do Barroso doou ao Tamandaré um out-rigger a 4 e
um gig a 4, e o desportista Henrique Huber um gig a 2 remos.

1928 - 27/09 - Na sede do Athletico Bancario Clube, reuniu-se a Comissão
para obtenção de recursos para a reconstrução da garagem, sob a Presidência
de Armando Pitta Pinheiro.

1928 - 30/09 - A Associação Protectora do Turf promoveu uma "corrida com 9
páreos", todos dedicados à distintos dirigentes do Tamandaré.
A renda dos ingressos foi destinada ao clube para a reconstrução da sede.
Todos os clubes de porto Alegre colaboraram, adquirindo ou vendendo
ingressos.
O páreo de encerramento, dedicado ao Tamandaré teve assistência recorde no
hipódromo.

No "hall" de entrada de todos os cinemas e teatros da capital, foram colocadas
pequenas barricas para o recebimento de donativos para oTamandaré.
Arrecadados em poucas semanas um total de cento e noventa contos de réis,
quantia suficiente para a reconstrução.
Projeto e orçamento da firma Barcellos e Companhia.

1928 - 14/10 - Inauguração da sede provisória, num os galpões das obras do
porto, na Praça da Harmonia, cedido pelo Governo do Estado.
A grande solidariedade ao Tamandaré e a relativa facilidade com que foram
obtidos recursos apreciáveis, induziram os dirigentes carvoeiros a modificar e
ampliar consideravelmente o projeto da nova sede.
Todos comentavam - o dinheiro está sobrando, e logo cessaram as
contribuições.

1929 - 24/03 - Cerimonia festiva de colocação da pedra fundamental da nova
sede, no mesmo local da anterior destruida pelo ciclone.
Projeto e execução - Azevedo Moura e Gertum. Concreto armado.

1929 - 16/06 - Regata Riachuelo promovida pelo Barroso.
4° páreo - Barão de Teffé, gigs a 4, misto, 1.000 metros.
Vencedor - gig Riachuelo, sota-proa Mário Pinheiro, do Tamandaré.

1929 - 20/07 - Festa da cumeeira da nova sede.

1929 - 10/11 - Regata de Novembro e Campeonato do Remador.
Dupla vitória carvoeira depois de 3 anos de insucessos.



4° páreo - Syndicato de Banha Sul Rio Grandense, gigs a 4, estreantes, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandré, gig Tamaracá, 3' 42".
Guarnição - Hélio de Carvalho, Fritz Richter, Waldomiro Remião, Félix Targa e
Gildo Cauduro, patrão.
6° páreo - Syndicato Arrozeiro do Rio Grande do Sul, gigs a 4, novíssimos,
1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 35".
Guarnição - Ruy Benjamin Torres, Alfredo R. Fernandes Chaves, Paulo
Ribeiro, Mário Pinheiro Bastos e Vespasiano Gomes dos Santos, patrão.

1929 - dezembro e janeiro de 1920 - Devido a absoluta falta de recursos, para
garantir a conclusão das obras da nova sede, foram necessárias diversas notas
promissórias, algumas delas avalizadas por associados com recursos muito
limitados.

1930 - 18/02 - Mudança para a nova sede. A situação era muito difícil, com
ameaças de protesto de promissórias vencidas, obrigando os dirigentes do
Tamandaré, procurar o Presidente do Estado, Dr. Getúlio Dornelles Vargas
para pedir um auxílio urgente. Ocorre, que no Estado também havia
dificuldades econômicas, mas mesmo assim foi feita uma promessa de
recursos no fim do exercício.
A Revolução de outubro eliminou as esperanças de apoio.
No ano seguinte, foram feitas novas tentativas junto ao Catete, mas todas
resultaram infrutíferas.

1931 - 12/04 - Regata de Abril.
5° páreo - Fernet Branca, gigs ou yoles a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapejara, 4' 12".
Guarnição - Paulo Morganti, Fritz Richter, Mário Morganti, Ricardo Santini e
Paulo R. Bichinho, patrão.

1931 - 04/10 -Regata de Abertura da Temporada.
8° páreo - Armando Pitta Pinheiro, out-riggers a 4, juniores sem vitória, 1.000
metros.
Vencedor- Tamandaré, out-rigger Tapecoara, 3' 36".
Guarnição - Paulo Morganti, Fritz Richter, Mário Morganti, Ricardo Santini e
Paulo R. Bichinho, patrão.

1931 - 29/11 - Regata do Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
2° páreo - Fábrica Thoffern, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 43".
Guarnição - Y Juca Pyrama de Oliveira, Alfredo Gonçalves, Cesar Candal,
Gomercindo Serrano e Paulo R. Bichinho, patrão.
3° páreo - Banha Frigorificada Valorosa, out-riggers a 4, juniores, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tapecoara, 3' 34".
Guarnição - Paulo Morganti, Fritz Richter, Mário Morganti, Ricardo Santini e
Vespasiano Gomes dos Santos, patrão.



1932 - 11/01 -Concurso "Remador mais técnico do Rio Grande do Sul",
promovido pelo jornal "Estado doRio Grande".
3° lugar - Arnaldo Bernardi, do Tamandaré.

1932 - 28/02 _1a Volta da Ilha Maria Conga (Casa da Pólvora), 9.000 metros-
regata interna, juniores.

1932 - 10/04 - Regata de Abril.
9° páreo - Liga Náutica Rio Grandense, out-riggers a 4, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tembyara, 3' 40".
Guarnição - Antonio Basílio Lago, Paulo Ribeiro, Cesar Candal, Gomercindo
Serrano e Paulo R. Bichinho, patrão.

1932 - 14/06 - O Tamandaré venceu as eliminatórias de out-riggers a 4, para
concorrer no Campeonato Brasileiro, devendo disputar também, o campeonato
de out-rigger a 2.

1932 - 29/09 - Suspenso o Campeonato Brasileiro de Remo devido à
Revolução.

1933 - 10/09 - Festa de Aniversário.
Entrega da medalha Carlos Pinto Bento - 1932/1933.
Vencedor - Ricardo Santini.

1933 - 26/11 - Regata do Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
3° páreo - Phosphoros Duello e Colombo, gigs ou yoles a 4, novíssimos, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tamoyo, 3' 51" 3/5.
Guarnição - João Zanettin, José Maria Monaco, Acylino Cruz, Victor Reichert e
Carlos Aguiar, patrão.
7° páreo - 8° Campeonato de skiffs, classe aberta, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, skiff Jary, 8' 34".
Remador - Fritz Richter.

1934 - 01/04 - Regata do Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
6° páreo - 9° Campeonato de skiffs, classe aberta, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, skiff Tim, 7' 50".
Remador - Fritz Richter.

1934 - 18/11 - Campeonato Brasileiro de Remo - Raia do Valongo - Santos.
Campeonato Brasileiro de Skiffs, classe aberta, 2.000 metros.
Vencedor - Liga Náutica Rio Grandense (Tamandaré), skiff Tim, 9' 22".
Remador - Fritz Richter.

1935 - Instituida pelo desportista Walter Castro de Freitas (Quatí), a medalha
Oscar Carvalho de Freitas para o remador do Tamandaré, que durante este
ano obtiver o maior número de vitórias.

1935 - 07/04 - Campeonato Brasileiro de Remo, Rio de Janeiro, Raia da
Lagoa Rodrigo de Freitas.



Campeonato Brasileiro de Skiffs, classe aberta, 2.000 metros.
2° lugar - Liga Náutica Rio Grandense (Tamandaré) , skiff Tim, 7' 45".
O páreo foi anulado pelo Conselho Superior de Remo da Confederação
Brasileira de Desportos, em virtude do remador paulista Celestino Palma ter
prejudicado o gaúcho Fritz Richter. Páreo transferido para

1935 - 11/04 - 2a disputa do Campeonato Brasileiro de Skiffs.
Vitória do gaúcho Fritz Richter por 1 1/2 barco.
O páreo também foi anulado por ter o carioca Rapuano apertado o paulista
Palma, e este novamente prejudicado Richter.
Rapuano que era último, aproveitou a confusão e venceu.
Palma foi desclassificado pelo juiz paulista e o páreo foi anulado pela terceira
vez.

1935 - 14/04 - 3a Disputa do Campeonato Brasileiro de Skiffs.
Fritz Richter (Tamandaré) venceu por W. O. em 7' 32".
Os paulistas pretenderam realizar uma eliminatória para o Campeonato Sul
Americano, entre Richter e Palma, porém o Conselho Superior da Liga Náutica
Rio Grandense não concordou. A CBD escalou Richter para representar o
Brasil.

1935 - 21/04 - Campeonato Sul Americano de Remo, Rio de Janeiro, Raia da
Lagoa Rodrigo de Freitas.
Campeonato de Skiffs, classe aberta, 2.000 metros.
Vencedor - Brasil ( Liga Náutica Rio Grandense - Tamandaré), skiff Tim, 7' 16"
2/5. Diferença - 7 remadas.
Remador - Fritz Richter.

1935 - maio - Apesar das expressivas vitórias, a situação financeira do
Tamandaré era extremamente difícil.

1935 - 27/10 - Regata Bento Gonçalves - Abertura da Temporada de Remo.
1° páreo - Domingos José de Almeida, skiffs, juniores, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, skiff Tim, 7' 19".
Remador - Fritz Richter.

1935 - 01/12 - Grande Regata Comemorativa ao Centenário Farroupilha.
8° páreo - Jacintho Guedes da Luz, skiffs, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, skiff Tim, 4' 06".
Remador - Fritz Richter.

1935 - 27/12 - A direção deliberou adquirir um espaçoso barracão situado na
Rua Voluntários da Pátria nO 2.276, de propriedade' da firma Travi e
Companhia, entre as sedes náuticas do Vasco da Gama e do Barroso, para
oferecer melhores condições para a prática do remo.
Deverão ser realizadas reformas, adatações e melhoramentos, estando a
inauguração prevista para 16/01/1936.

1936 - 15/02 - Inauguração da nova sede, chamada de filial, na Rua
Voluntários da Pátria n° 2.276.
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1936 - 03/03 - Assembléia Geral com a presença de 86 sócios - por 57 votos
a favor, 27 contra e 2 abstenções, foi decidida a mudança da sede para a
Voluntários da Pátria e acertados todos os detalhes da transferência.
Deste modo, foi eliminado o maior obstáculo que impedia a venda da sede do
Gasômetro.

1936 - 11/03 - Início das obras na nova sede.

1936 - 05/04 - Regata do Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
7° páreo - 11° Campeonato de skiffs, classe aberta, 2.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, skiff Tamandaré, 9' 26".
Remador - Fritz Richter.

1936 - 03/05 - Regata de Encerramento da Temporada.
3° páreo - Arthur E. Schaefer e Cia, skiffs, juniores sem vitória, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, skiff Tim, 4' 27".
Remador - Acylino Macedo Cruz.

1936 - 31/05 - Campeonato Brasileiro de Remo, Bahia, Salvador.
3° páreo - Campeonato de skiffs.
O representante da Liga Náutica Rio Grandense, Fritz Richter, do Tamandaré,
abalroou com o barco do Espírito Santo e caiu n'água. O páreo era valido
como 1a eliminatória para os Jogos Olímpicos de Berlim.
Na 2a eliminatória no Rio de Janeiro, na raia da Lagoa Rodrigo de Freitas, a
vitória de Fritz Richter garantiu a sua escolha para representar o Brasil.

1936 - 02/07 - Pelo navio General San Martin, partiu para a Alemanha o
remador carvoeiro Fritz Richter. Integrava a delegação da CBO.

1936 - 22/07 - Fritz Richter é detido em Berlim pela falta de passaporte
olímpico e do pagamento das taxas de entrada no país, do barco e seus
equipamentos, que se encontravam retidos há vários dias. Richter abandonou
os treinamentos após ter sido informado que não iria competir.
Ele se encontrava no interior da Alemanha, visitando parentes e amigos,
quando foi chamado com urgência, sendo avisado que no dia seguinte iria
participar de uma eliminatória contra o representante da outra delegação
brasileira ( especializada), o paulista Celestino Palma.
A vitória coube ao paulista por 3 remadas de diferença. Richter foi prejudicado,
mais uma vez, durante o percurso por uma lancha que atravessou a raia. O
protesto não foi aceito pelos juízes, e Richter não chegou a competir nos Jogos
Olímpicos de Berlim.

1936 - 08/09 - O Tênis Grêmio Sulino inaugurou sua sede nas antigas
dependências do Tamandaré, na Rua PantaleãoTelles nO99 (Volta da Cadeia),
não dedicando-se ao esporte do remo.
O desportista Luiz Pinto Chaves Barcellos havia adquirido o imóvel para sede
do Sulino, o terceiro clube de Porto Alegre integrante das "especializadas".
Deste modo, além do Grêmio Náutico Gaúcho e do Vigor Tênis Clube, surgiu o
Sulino para enfrentar a CBO no Rio Grande do Sul.



1937 - 21/03 - Festejos do 20° Aniversário do Vasco da Gama.
Páreo Presidente José Fernandes Ferreira, out-riggers a 4, misto, 2.000
metros.
Vencedor - out-rigger Rio de Janeiro, 6' 55".
Proa - Mário Franco, do Tamandaré.

1937 - 18/07 - Assembléia Geral Extraordinária, na sede da Rua Voluntários
da Pátria nO 2.276, com 52 participantes. Decidida a adesão à corrente
especializada por 43 votos a favor, 8 contra e 1 em branco.
O grupo dirigente tradicional com 8 votos foi contra.

1937 - 19/07 - A Diretoria da Liga Náutica de acordo com o seu estatuto,
eliminou o Tamandaré, devido sua adesão à especializada.

1937 - 10/12 - Assembléia Geral Extraordinária com 65 participantes.
Lida uma moção assinada por 22 associados, requerendo a anulação da
sessão de 18/10/1937 e de todos os atos da Diretoria, no período em que o
Tamandaré, fora da lei, fez parte da Coligação Gaúcha de Remo. A moção
solicitava também, eliminações, exclusões e readmissões de associados.
Ficou decidido, por grande maioria:
1 - Declarar ilegal a Assembléia Geral Extraordinária de 18/07/1937.
2 - Solicitar o reingresso na Liga Náutica e a anulação das penalidades
impostas ao Tamandaré.
3 - Nomear uma Comissão integrada por Antonio Urbano Ventura, Edgar G.
Eifler e Francisco de Macedo Cruz, para dirigir o clube.

1937 - 28/12 - Solicitação da Comissão Dirigente à Liga Náutica pedindo a
reintegração do Tamandaré . Aprovação unânime.

1938 - 08/05 - Regata de Encerramento da Temporada.
3° páreo- Dr. Renato Pacheco, out-riggers a 2, juniores sem vitória, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Taiguara, 3' 51".
Guarnição - Sylvio Rostirola, João Prade e Amoldo Marques de Oliveira,
patrão.
7° páreo - Meias Lupo, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tatarendí, 3' 39" 1/5.
Guarnição - João P. Tortelli, Domingos O.Trindade, Álvaro C. Silva, Ivo
Teixeira e Gildo Cauduro, patrão.

1938 - 20/05 - Entre as propostas de compra dos barcos da Flotilha Bento
Gonçalves, doada pela Colônia Gaúcha no Rio de Janeiro, o Tamandaré
efetuou duas:
Out-rigger a 4 com patrão - Rs 3:051 $000.
Double-Skiff - Rs 2.050$000.

1938- 11/09 - Festa Náutica da Semana da Pátria, promovida peloTamandaré.
Regata com 3 páreos = 2 internos e 1 misto.



Páreo de Honra - 7 de Setembro, out-riggers a 4, misto, juniores, 1.000
metros.
Vencedor - 3' 41" 2/5 - sota-proa Acylino Macedo Cruz, do Tamandaré.

1938 - 28/11 - Regata interna Volta da Ilha do Pavão, gigs e out-riggers a 4
remos.
Classe Principiantes - Prova Zeferino Furtado Bento - 4 concorrentes( gigs)
Classe Novíssimos - Prova Raphael W. dos Santos - 4 concorrentes (gigs)
Classe Juniores - Prova Junta Diretiva - 3 concorrentes (out-riggers).

1939 - 12/02 - Festa de Aniversário do Duca degli Abruzzi.
Páreo Theodomiro Lehn, out-riggers ou clinkers a 4, misto, novíssimos, 1.000
metros - 6 concorrentes.
Vencedor - clinker Jaguary - proa Dorival Gerhardt, do Tamandaré.

1940 - 03/05 - O grande campeão Fritz Richter transferiu residência para Belo
Horizonte, Minas Gerais.

1940 - 05/05 - Regata de Encerramento da Temporada.
5° páreo -Meias Lupo, clinkers a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, clinker Tamoyo, 3' 35".
Guarnição - Mário Franco, ítalo Fiorenzano, Álvaro C. Silva, Ivo Teixeira e
Paulo R. Bichinho, patrão.
11° páreo - Capitão Darcy Vignoli, , gigs a 4, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tatarendi, 3' 55".
Guarnição - Guido Travi, Siegfried Becker, Luiz Treiguer, Armando Santos e
Paulo R. Bichinho, patrão.
Cômputo de pontos - 2° lugar Tamandaré com 32 pontos.

1940 - 15/09 - Regata de Aniversário do Tamandaré.
3° páreo - Capitão Lauro Antunes Correa, Presidente da Liga de Defesa
Nacional, gigs a 4, misto, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - gig Morano com sota-voga Siegfried Becker, do Tamandaré.

1940 - 10/11 - Regata Estadual do Bi-Centenário de Porto Alegre.
3° páreo - Georg W. Tanscheit, gigs a 4, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tatarendi, 3' 50".
Guarnição - Luiz Treiguer, Guido Travi, Siegfried Becker, Armando Santos e
Paulo R. Bichinho, patrão.

1940 - 01/12 - Regata Internacional do Bi-Centenário de Porto Alegre.
1° páreo - Dr. Gilberto de Moraes, gigs a 4, estreantes, assentos fixos, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 52".
Guarnição - Hélio Oliveira, Romeu Radicci, Miguel Camaratta, João B. Ferreira
e João Tortelli, patrão.

1941 - 20/04 - Grande Regata Presidente Getúlio Vargas.
1° páreo - Agência Gaúcha, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tatarendi, 3' 38".



Guarnição - Luiz Treiguer, Alberto Ferrari, Guido Travi, Armando dos Santos e
João Tortelli, patrão.

1941 - 21/09 - Regata do 38° Aniversário do Tamandaré - 4 páreos.
4° páreo - Prova de Honra Capitão Darcy Vignoli, tripulações mistas, gigs a 4,
1.000 metros - 11 concorrentes.
Vencedor - gig Tatarendi do Tamandaré.
Voga - Armando dos Santos e patrão - João Tortelli, ambos do Tamandaré.

1942 - 25/01 - Regata do 25° Aniversário do Vasco da Gama.
4° páreo - André Serrano, out-riggers a 8, tripulações mistas, 2.000 metros.
Vencedor - out-rigger Iris, do União, 7' 13".
Centro-proa - Alberto Ferrari, do Tamandaré.

1942 - 12/02 - Reunião de comissões do Tamandaré e Duque de Caxias, para
tratar da fusão dos dois clubes.
Comissão do Tamandaré - Antonio Urbano Ventura, Edgar G. Eifler, Danilo
Bernardi, Ricardo Santini, Arnaldo Bernardi e Leonardo Krug.
Nome - Almirante Tamandaré.
Cor - Verde.

1942 - 23/02 - Folha da Tarde, página 10:
"Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré

a quem interessar possa
Este Grêmio faz público não dever nada a quem quer

que seja. Si houver alguem prejudicado, que apresente seu
crédito afim de ser prontamente liquidado, si exato.

A Diretoria ".

1942 - 24/02 - No Tamandaré, Assembléia Geral para tratar da fusão, tendo a
Comissão recebido amplos poderes.

1942 - 26/02 - Nota Oficial do Tamandaré desinteressando-se pela fusão.

1942 - 05/04 - Regata do Campeonato de Remo do Rio Grande do Sul.
1° páreo - Prefeitura Municipal, gigs a , novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 3' 40".
Guarnição - Guido Travi, Siegfried Becker, Luiz Treiguer, Armando dos Santos
e João Tortelli, patrão.

1942 - 03/05 - Regata de Encerramento da Temporada.
3° páreo - Moreira Chapeleiro, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 4' 25". ~
Guarnição - Romeu M. Dani, Heitor Alves, José Lima, Luiz To rtoreli i e João
To rtell i, patrão.
5° páreo - Henrique Huber, gigs a 4, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, 4' 10 ".
Guarnição - Osmar Silva, Patrício Praxedes, Fioravante De Angeli, Walter
Carvalho e João Tortelli, patrão.
11° páreo - Fogões Wallig, out-riggers a 8, juniores, 1.000 metros.



Vencedor - Tamandaré, out-rigger Brasil, 3' 27".
Guarnição - Mário Franco, Alceu Alcantara, Álvaro Silva, ítalo Fiorenzano,
Guido Travi, Siegfried Becker, Luiz Treiguer, Armando dos Santos e João
Tortelli, patrão.

1942 - 13/09 - Regata do 39° Aniversário de Instalação do Tamandaré.
4° páreo - tripulações mistas - nenhum carvoeiro entre os vencedores.

1943 - 02/05 - Regata de Encerramento da Temporada.
3° páreo - Moreira Chapeleiro, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tatarendi, 4' 06".
Guarnição - João Flores, Edílio Silveira, Enerino Daitx, Olavo Castro e João
To rtell i, patrão.
5° páreo - Henrique Huber, gigs a 4, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tabajara, 3' 59".
Guarnição - Boleslau Kuckiewski, Itúrbides Hemetério, Valter Santos, Mário
Zilli e João Tortelli, patrão.
No Cômputo de Pontos da regata - Tamandaré - 3° lugar.

1943 - 19/09 - Regata do 40° Aniversário de Instalação do Tamandaré.
2 páreos internos, um páreo para universitários vencido pelo Belas Artes, um
para bancários - Dr. Cylon Rosa, vencido pela Caixa Econômica Federal e o 5°
páreo, misto - Capitão Olmiro Borba Saraiva, da Liga de defesa Nacional.

1943 - 10/10 - Regata Comemorativa ao Centenário de Uruguaiana, Raia do
Rio Uruguai - 3 páreos. O Tamandaré participou dos 3 páreos, sem destaque.

1944 - Nada digno de registro.

1945 - 07/12 - Campanha entre associados para adquirir o prédio alugado na
Rua Voluntários da Pátria. Sem maiores resultados.

1946 - 21/05 - Assembléia Geral para resolver em definitivo a mudança da
sede para a Praia de Belas.

1946 - 17/06 - O Prefeito Municipal de Porto Alegre, em exercício, Conrado
Ferrari, assinou solenemente o Termo de Cessão ao Tamandaré, de um
próprio municipal, situado na Praia de Belas para a construção da sede
esportiva.
Previstas para os próximos dias, o início das obras de adaptação do prédio.

1946 - O Tamandaré não participou de regatas.

1947 - 17/08 - Regata na Praia de Belas entre Tamandaré e Gaúcho - 4
páreos - 14 guarnições.
3° páreo - Luiz Pinto Chaves Barcellos, gigs a 4, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapajoz, s. t.
Guarnição - Antonio B. Leo, Oswaldo Leivas, Saul Duque Ganzo, Félix Targa e
Arnoldo Oliveira, patrão.
4° páreo - Misto, gigs a 4 com timoneiras, 1.000 metros.



Vencedor - gig Tapajoz.
Sota-voga - José Bittencourt, voga - Cláudio Gaelzer e timoneira - Glaci
Gonçalves.

1947 - 10/09 -Inauguração solene da nova sede na Avenida Praia de Belas nO
1515. Reportagem do Correio do Povo - 1a página.
Batismo do barco Tupinambá li, tendo como madrinha a senhora Isar Marques
Lisboa Loforte Gonçalves, neta do Almirante Tamandaré, Joaquim Marques
Lisboa.

1948 - Nenhum destaque.

1949 - 25/06 - Noite do Pinhão tentando reeditar o tradicional " Pinhão
Náutico", da década de 1920.

1949 - 07105 - Regata de Encerramento da Temporada.
1° páreo - Leonardo Pfeuffer Filho, gigs a 4, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapecoara, 3' 44".
Guarnição - Adalberto Matte, Namyr de Bortoli, Sérgio Bertoglio, Paulo Lamb e
Ayres Faraon, timoneiro.

1950 - 29/ ? / - Regata do 16° aniversário da Rádio Difusora Porto Alegrense -
PRF 9.
3° páreo - gigs a 4, principiantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré.

1951 - 17/06 - Regata de Encerramento da Temporada.
8° páreo - Casa Dico, gigs a 4, principiantes com vitória em assento fixo, 1.000
metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tapecoara, 3' 52".
Guarnição - Castelar Pena, Plauto Oliveira, Ricardo Perrone, Lari Hubner e
Ayres Faraon, patrão.
12° páreo - Fogões Wallig, out-riggers a 8, juniores, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, out-rigger Tupinambá 11,3' 19".
Guarnição - Plauto Oliveira, Sérgio Bertoglio, Larri Hubner, José Rodrigues,
Nédio Pretto, Ricardo Perrone, Namyr de Bortoli, Castelar Pena e Paulo R.
Bichinho, patrão.

1952 - 26/01
associados.

A tarde, princípio de incêndio na sede, dominado pelos

1952 - 27/04 - 2 horas da madrugada, incêndio na sede destruindo o arquivo,
taças, estatuetas e a maioria dos barcos, sendo salvos apenàs dois.
O vento muito forte favoreceu a rápida destruição da sede de madeira e o
material náutico de fácil combustão. O prejuízo foi total pela falta de seguro.

1952 - 18/06 - O Prefeito Municipal, engenheiro lido Meneghetti, autorizou a
reconstrução da sede com recursos da Prefeitura.



1952 - 07/12 - Inauguração festiva da nova sede e homenagem ao Prefeito
lido Meneghetti.
A Marinha Brasileira doou ao clube um busto de bronze do Almirante
Tamandaré.

1952 - 14/12 - Regata do Jubileu de Prata da Rádio Sociedade Gaúcha -
PRC2.
6° páreo - Casa Baldino, clinkers a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, clinker Tamoyo, 3' 40".
Guarnição - Castelar Pena, Nédio Pretto, Gabriel Pfeiffer, Namyr de Bortoli e
Ivan Faraon, timoneiro.

195' - abril - Incêndio na sede, com pequenas proporções.

1953 - setembro - Festejos do 50° Aniversário de Instalação do Tamandaré.

1954 - Nenhum destaque.

1955 - Sede do Tamandaré na Avenida Praia de Belas nO1.515.

1955 - 16/10 - Regata de Abertura da Temporada.
4° páreo - Henrique Huber, gigs a 4, novíssimos, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandré, gig Tijuca, 3' 56".
Guarnição - Carlos Franczack, Walmor Henemann, Joaquim Almeida, Marino
Franck e Ivan Faraon, timoneiro.

1956 - Nenhum destaque.

1957 - 05/05 - Regata Estímulo.
5° páreo - Frederico Tadewald, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tatarendi, 4' 01".
Guarnição - Frederico Bihary, Gilberto Grazziottin, Norberto von Kossel, Milton
Nickel e Ivan Faraon, timoneiro.

1957 - 22/09 - O Tamandaré, festivamente, tomou posse de seu terreno de
50,00mx 85,00m, cedido pelo Governo do Estado no Parque Náutico. Coube
ao veterano campeão carvoeiro Arnaldo Bernardi, hastear o pavilhão nacional.

1958 - 13/05 - Regata Oficial.
3° páreo - Ótica Masson, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tijuca, 5' 25".
Guarnição - Erwin Kruger, Vanderlei Oliveira, Nabor Machado, Vitor Peipnitz e
Ivan Faraon, timoneiro.

1958 - junho - Muitas críticas à Direção do Tamandaré por construir a sede, na
margem do cais, fora do alinhamento determinado para todos os clubes, e
ignorando o recúo previsto.

1959 - junho - O Tamandaré participou das eliminatórias gaúchas de out-
riggers a 8, para o Campeonato Pan Americano de Chicago.



1960 e 1961 - Nenhum destaque.

1962 - 01/10 - Reunião no Umbú Hotel, na Avenida Farrapos - lançamento de
títulos para a ampliação da sede no Parque Náutico.
Apresentação da maquete do projeto.
Comissão de construção - Breno Caldas, Luiz Siegmann, Ricardo A. Santini,
Luiz Carlos Campos e Arnaldo Gaelzer.
Reportagem de Folha da Tarde, de 03/12/1962.
Dias após, Breno Caldas solicitou demissão da referida comissão.

1963 e 1964 - Nenhum destaque.

1965 - junho - Sede do Tamandaré na Rua Barros Cassal n° 82 - 3° andar.

1965 - 12/08 - O Governador do Estado, engenheiro lido Meneghetti, autorizou
a elaboração de projeto-de-Iei, de doação de áreas aos 6 clubes de remo
desalojados de suas sedes na Rua Voluntários da Pátria, para a construção do
Cais de Saneamento nos Navegantes. Encaminhamento para a Assembléia do
Estado.

1965 - setembro - Sede do Tamandaré numa das salas da Galeria Municipal-
Mercado Público - 1° andar.

1965 - 08/09 - Nota Oficial do Grêmio de Regatas Almirante Tamandaré ..
" A Assembléia Geral do Tamandaré, reunida nesta data, extraordinariamente
para deliberar sobre a situação que atravessa o Grêmio, resolveu:
1 - Considerar acéfala a administração do Grêmio e inexistente o Conselho
Deliberativo e demais órgãos administrativos e fiscais.
2 - Nomear uma comissão de cinco membros com plenos poderes, para
durante seis meses administrar o Grêmio, pôr em ordem seus departamentos
burocráticos, atualizar estatutos e regulamentos, organizar a cobrança de
mensalidades, pagar as contas, enfim pôr o Grêmio em ordem.
3 - Permanecer em sessão permanente para se reunir a chamado da comissão
administrativa, quando esta achar conveniente.

Porto Alegre, 8 de setembro de 1965.
Ciente - Luiz Carlos Campos

Félix Targa
Floriano H. Soares
Sócrates Efthymathos
Eduardo Costa Soares
Nelson Diehl. "

1965 - 17/11 - Lei Estadual nO5.095 - Autorizou a doação ao Tamandaré, de
um terreno de 50,00m x 85,00m, no Parque Náutico, cais Marcílio Dias.

1966 - março - muito comentada na imprensa, a fusão do Tamandaré com
vários clubes - Internacional, GPA e Barroso.



1967 - 27/03 - Reunião do Conselho Deliberativo para discutir a fusão com o
Grêmio Náutico União. Nova reunião, marcada para 03/04/1967, para definir o
assunto.

1968 - julho - Demolição da parte do prédio, construida irregularmente sobre a
margem do cais. Colaboração da Secretaria de Obras Públicas, cedendo
operários para a demolição e reconstrução da fachada com vista para o
Guaíba.

1969 - Nenhum registro.

1970 - 05/04 - Participação no Campeonato de Remo - out-riggers a 4, para
assegurar o direito de voto na Federação de Remo.
Diretores de remo - Chaves e Leonardo Krug.
1970 - 30/2 - Alugado o prédio da Avenida Praia de Belas para o Clube dos
Cozinheiros.

1971 - Demolição do pórtico e do muro por determinação do DEPRC, e
reconstrução no alinhamento determinado.

1972 - 07/01 - Comentada na imprensa a fusão Tamandaré -Internacional.

- 1973 - 18/02 - Festejos de aniversário do Tamandaré. Inauguração do
monumento com o busto do Almirante Tamandaré. Presente o Delegado da
Capitania dos Portos, Capitão Wander Amoroso Wang.

1974 - Nenhum registro.

1975 - 09/11 - Regata. O Tamandaré participou do páreo de out-riggers a 2,
juniores, 1.000 metros, para assegurar o voto na Federação.
2 concorrentes - 2° lugar.

1976, 1977 e 1978 - Nenhum registro.

1979 - 25/11 ou 02/12 ( ? ) - Regata de Inauguração da Doca Turística -
Campeonatos de Classes - 2a parte.
4° páreo - Dr. Firmino Girardello, gigs a 4, estreantes, 1.000 metros.
Vencedor - Tamandaré, gig Tijuca, 3' 50".
Guarnição - Fábio Alberto de Oliveira Leite, Ivolar Correa, Ricardo Gomes
Ribeiro, Mauro Lopes de Araujo e Cláudio Müller, timoneiro.
Depois de 21 anos, o Tamandaré voltou a vencer um páreo de remo, e por
coincidência com o mesmo barco, o gig a 4 remos - TIJUCA.

1980 - 16/11 - 10a Regata.
6° páreo - Out-riggers a 2, sem timoneiro, juniores B, 1.000 metros.
Vencedor W.O. - Tamandaré, 4' 32".
Dupla - Fábio Alberto de Oliveira Leite e Ricardo Gomes Ribeiro.



GRÊMIO DE REGATAS ALMIRANTE TAMANDARÉ

DIRIGENTES

1903 - 01/12 - Gaspar Pinto Fróes de Azevedo - Ricardo Machado
1904 - Francisco Bento Junior
1905 - Francisco Bento Junior - Carlos Soares Bento
1906 - Carlos Soares Bento
1907 - /01 - João Carvalho de Freitas - Adalardo Machado de Freitas
1908 - 05/01 - João Carvalho de Freitas - Carlos Soares Bento
1909 - 03/01 - Carlos Soares Bento - Ernesto Wildt
1910 - 19/01 - Carlos Soares Bento - Arnaldo Mohr
1910 - 18/12 - Pedro Alexandrino Gomes - Arnaldo Mohr (posse em 05/01/11)
1912 - 10/01 - Armando Pitta Pinheiro- Martim Vianna
1913 - 07/01 - Armando Pitta Pinheiro - Arnaldo Mohr
1914 - 07/01 - Arnaldo Mohr - Agenor J. dos Santos
1915 - 08/01 - Armando Pitta Pinheiro - Alberto Hartlieb
1915 - 17/12 - Zeferino Ribeiro - Alberto Hartlieb
1917 - 03/01 - Armando Pitta Pinheiro - Carlos Wallau Filho
1918 - 03/01 - Armando Pitta Pinheiro - Alberto Hartlieb
1919 - 03/01 - José Maria de Carvalho - Oscar Teichmann Sobrinho
1919 - 05/02 - Renúncia do Presidente ( transferido para Cruz Alta - engO

da Viação Ferrea )
1919 - 16/02 - Armando Pitta Pinheiro
1920 - 05/01 -Armando Pitta Pinheiro - José Mostardeiro Gertum
1921 - 05/01 - Arnaldo Bernardi - Pedro Alexandrino Gomes
1922 - 01/01 - Armando Pitta Pinheiro - Carlos Soares Bento
1923 - 05/01 - Rodolpho Fróes da Fonseca - Paulo Garcia
1923 - /05 - Presidente transferido para o Rio de Janeiro ( Capitão-tenente

da Marinha) - Assumiu o Vice Paulo Garcia
1923 - 29/06 - Paulo Garcia
1924 - 10/01 - Celestino Cardoso - José Henrique Fróes Mabilde
1924 - 30/06 - José Henrique Fróes Mabilde - Oscar Teichmann Sobrinho
1925 - 30/06 - Armando Koehler de Oliveira - Jorge H. Eichemberg Filho
1926 - 29/06 - Celestino Cardoso - Octavio Carvalho
1927 - 27/06 - Lúcio W. Ilha - Armando Pitta Pinheiro (posse em 29/06/1927)
1928 - 25/06 - Oscar Teichmann Sobrinho - Armando Koehler de Oliveira
1929 - 01/07 - Oscar Teichmann Sobrinho - Armando Koehler de Oliveira
1930 - 28/06 - Armando Koehler de Oliveira - Armando Pittà Pinheiro
1931 - 30/06 - Vespasiano Gomes dos Santos - Armando Koehler de Oliveira
1932 - 30/06 - Benjamin M. Madureira - Zeferino Furtado Bento
1933 - 14/07 - Assembléia Geral Extraordinária extinguiu o Conselho Diretor e

criou a Junta Administrativa com o tempo máximo de 2 anos de
duração. Integrantes: Presidente - Raphael Vendelino dos
Santos, membros - Arnaldo Bernardi, Antonio Urbano Ventura,
Walter Marino de Azevedo e João de Lima Gonçalves.



1933 - 04/12 - Assembléia Geral Extraordinária - ratificou as decisões da reu-
nião de 14/07/1933.

1934 - 20/05 - Edital de 3a Convocação da Assembléia Geral Extraordinária
para resolver os destinos do Grêmio de Regatas Almirante Ta-

mandaré. Assinada por Oswaldo Faria Leivas em nome da
Junta Administrativa

1934 - 25/05 - Armando Koehler de Oliveira - Oswaldo Faria Leivas
1935 - 07/07 - Antonio Urbano Ventura - Walter Marino de Azevedo
1936 - 12/07 - Antonio Urbano Ventura - Arnaldo Bernardi
1937 - 11/07 - Arinos Pinto Kampffe - Carlos Engelke
1937 - 18/07 - Assembléia Geral Extraordinária. Decidiu por maioria que o

Tamandaré se retirasse da Confederação Brasileira de Des-
portos e da Liga Náutica Rio Grandense e se filiasse à Co-
ligação Gaúcha de Remo ( Liga Especializada) com 52 filiados
no Brasil. Designada uma DireçãoProvisória - Armando Koeh-
ler de Oliveira e Ricardo A. Santini.

1937 - 30/11 - Eleição da Junta Administrativa - Edgar G. Eifler, Antonio Ur -
bano Ventura e Manoel Francisco de Macedo Cruz

1937 - 10/12 - Assembléia Geral declarou ilegal a Assembléia Geral Extraor-
dinária de 18/07/1937, deu pose aos 3 integrantes da Junta Ad-
ministrativa e decidiu pela permanência do Tamandaré na Liga
Náutica e CBD, e a retirada da Coligação Gaúcha de Remo

1937 - 13/12 - Reingresso do Tamandaré na Liga Náutica Rio Grandense
1938 - 26/06 - Reeleição dos membros da Junta Administrativa - Edgar G.

Eifler, Antonio Urbano Ventura e Manoel Francisco de Macedo
Cruz

1939 - 04/06 - Antonio Urbano Ventura, Edgar G. Eifler e Danilo Bernardi
1940 - 09/06 - Manoel Francisco de Macedo Cruz, Emílio Travi e Mário Franco
1941 - 08/06 - Leonardo Krug, Emílio Travi e Mário Franco
1942 - 28/06 - Leonardo Krug, ítalo Fiorenzano e José Luiz Napoleão M. da

Costa
1943 - 24/06 - Leonardo Krug, Chein Bochehin e José Luiz Napoleão M. da

Costa
1944 - 23/06 - Leonardo Krug, Edgar G. Eifler e José Luiz Napoleão M. da

Costa
1945 - 17/06 - Leonardo Krug, Oswaldo Faria Leivas e Júlio Albuquerque
1946 - - Félix Targa, Danilo Bernardi e Ricardo A. Santini
1947 - - Wilson Pereira Cardoso
1948 - - Ricardo A. Santini
1949 - /07 - Arnaldo Gaelzer
1950 - /07 - Armando Franklin Barbosa, Arnaldo Gaelzer e Wilson Pereira

Cardoso '
1951 - 23/06 - Manoel Francisco de Macedo Cruz, Armando Franklin Barbosa

e Oswaldo Faria Leivas
1952 - 08/06 - Manoel Francisco de Macedo Cruz, Armando Franklin Barbosa

e Oswaldo Faria Leivas
1953 - 21/06 - Celestino Cardoso, Armando Franklin Barbosa e Arnaldo

Gaelzer
1954 - - Manoel Francisco de Macedo Cruz



1955 - 19/06 - Cody Marques Simões Pires, Manoel Augusto Bacellar e Ar-
mando Franklin Barbosa

1956 - /07 - Manoel Francisco de Macedo Cruz
1957 - - Luiz Carlos Campos, Wilson Peres Cardoso e Henrique Jorge

Klein
1958 - 31/07 - Luiz Carlos Campos, Henrique Jorge Klein e Wilson Peres

Cardoso
1959 - - Luiz Carlos Campos e Ataide Rodrigues de Osório
1960 - - Luiz Carlos Campos
1961 - - Luiz Carlos Campos e (?) Cantanhede
1962 - - Luiz Carlos Campos
1963 - - Luiz Carlos Campos
1964 - - Luiz Carlos Campos
1965 - - Luiz Carlos Campos e Aldo Junqueira
1965 - 08/09 - Assembléia Geral Extraordinária. A sede não foi aberta e a

reunião foi transferida para a sede da Liga de Defesa Nacional,
na Rua dos Andradas. Básicamente ficou decidido:
a - Destituição do Presidente
b - Constituição de uma Junta Governativa Provisória com 5

membros, integrada por Félix Targa, Sócrates Efthymiatos,
Floriano Hypólito Soares, Eduardo Costa Soares e Nelson
Diehl

1966 - - Junta Governativa presidida por Nelson Diehl
1967 - 15/04 - Demissão coletiva da Junta Governativa. Assumiu a Presidên-

cia, o Presidente do Conselho Deliberativo - José James
Estrela Morales

1967 - / 06 - José James Estrela Morales
1968 - 01/07 - José James Estrela Morales
1969 - 22/06 - José James Estrela Morales, Florentino Salcides e Mário Car-

los de Brum Osório
1970 - /07 - José James Estrela Morales
1971 - /07 - Florentino Salcides. Mandatos de dois anos.
1973 - 29/06 - Florentino Salcides
1974 - 23/06 - Falecimento do Presidente.
1974 - 30/06 - Alberto Porto de Farias
1976 - 28/06 - Somis Luiz Manica
1978 - 10/06 - Eduardo Raya
1980 - 15/06 - Alberto Porto de Farias, Rodolfo Waldemar Schindler e Edson

Becker.

r
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Homenagem ao nosso prestimoso presidente

PlJQT. FERHARI

j\rmando Pitta Pinheiro
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Em pról da educação physica
----~)-C) o0-«-----

A educação physica é a base da educação moral e

inteliectual. Ninguem tem o direito de desconhecer esta

verdade sobre a qual repousa, cheio de radioso cnsinarneuto,

o brocardo millenario: mens sana in corpore sano.
E' a cultura physica que prepara o homem para ;"I.S

luctas da vida, dando-lhe a perfeita confiança em SI pro-

prio. Ella é a fonte luminosa de onde emana a saúde

e a formadora, por excellencia, do caracter.

O desporto é uma escola de virilidade c aquelle

que cuida da sua cultura physica , planta a semente da sua

victoria no com bate da vida.

E' pelo sport e atravcz elos seus lances imprevistos,

que o homem adquire a coragem, a energia da acção, a

paciencia, a serenidade de espirito, a decisão immediata.

E' cultura physica que desenvolve o corpo dando-

lhe a harmonia das formas, a elegancia elas linhas e o equi-

librio salutar de todas as funcçõcs elo organismo. E é elJa

ainda que afia a intelligencia, despertada a caela instante

nos imprevistos da lucta.

Tão reconhecida é hoje esta dupla acção da educa-

c------------------------------------------------------------.
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ção sportiva sobre o corpo e sobre o espírito que ella faz

parte integrante do programma de todas as escolas do

mundo. Foi ella que fez, nos tCJl1pOS áureos da suprema

belleza espiritual e corporal, a gloria cxcelsa de Roma e

da Grecia.

Ora, entre os diversos gencros da educação physica

está o sport elo remo. Nelle se condcns.nn todos os bcni-

ficios quc a cultura sportiva concede: desenvolve c aper-

feiçoa o corpo pelo exercicio equilibrado ele todas as massas

'musculares; activa a circulação de modo moderado e lar-

gamente benetíco, exel cc acção tonica ele primeira ordem

sobre o systerna nervoso e tem ainda, com relação á fun-

cção respiratória, notavel influencia, ampliando o t horax e

enchendo os pulmões com o ar puro que sempre existe

na superficie das aguas, longe da poeira das cidades,

Ao contrario dos outros desportos, o remo não ChUIl,-

ba o homem á terra, mas o adestra na lucta com um ele

mento novo e, ao mesmo tempo que educa physcarnente

o indivíduo, pelo desenvolvimento do organismo, o remo o

educa espiritualmente pela poesia elas pequenas \"Iagens,

pelo dcscortino dos horizontes, p-la vi-ao de scenas em-

polgantes, pela perspectiva das paisagens, peja scducção,

ernfim, dos panoramas novos.

e-----------------------------------------------------------.
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Do serviço tc1egraphico elo "Correio elo Povo" ele

::!o de Agosto ele 1920:

Correio da Manhã -- Num "suelto" escreve:

« O projccto q lIC consagra o « dia de Deus>, estabe-

lecendo, em cada anno, uma opportunidade para fazermos

esse recolhimento de devoção intima, encontrou na com-

missão de constituição do Senado um voto contrario. Por

que) A allegação, a eterna allegação dos que neste paIZ

se atrazam um scculo aos sentimentos superiores da huma-

nidade destes dias, é q\le a constituição republicana se

oppõc a ISSO. Pura ballela COI11 tanta coisa que com a

invocação de tal argumento, obsta, entre nós, a conquista

dos mais nobres ideaes de liberdade, de ordem, de pro-

gresso e de justiça.

<Copiámos o regimen constitucional da America do

Norte; nao havernos, por isso, pretender uma dominação,

agora, sobre os sentimentos republicanos que fomos buscar

em fonte alheia. Ninguem se desdoura por prestar a Deus,

urna vez no anno, o apreço cornmovido e reconhecido que

toda a humanidade lhe eleve. No caso, não se estabelece

um culto catholico prescrevendo-o das outras religiões. No

pensamento do legislador todas estas se comportam e as-

sim a nação democrática ficará entregue ao reglmen de

todas as liberdades e onde cada habitante terá como hon-

rar uma divindade que nenhuma seita nega.>

• e
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REMINISCENCIAS ~~.....--
Primeira salada, fundação, prz-múra

direaoria, z-nsta//ação e primeira reg-ata

externa.

.,------------------------------.--------~--------------.
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D' "A Federação", de 1 9 de Janeiru de 19°3:

REGATAS - Como noticiamos effcctuou-se na manhã
de hontcrn , no cdificio em qllé funcciona a Delegacia da
Capitania do Porto, a reunião de associados do novo Club
de regatas recern fundado nesta capital para tratar-se da
respectiva installação, estatutos etc Reunião a Cjue com-
pareceram 72 socios, foi presidida pelo capitão tenente
Gaspar Pinto Fróes de Azevedo, qUe expoz os motivos
que alli todos congregavam, Por proposta que foi acceita
do socio 1igull Macalão recebeu a nova associação a de-
nominação de Gremio de Regatas Almirante Tamandaré,
em homenagem a esse grande vulto da marinha nacional.

Para a confecção de estatutos fui nomeada uma com,
missão composta dos socios: Dr. Ricardo Machado, Bcn-
jJmlm Torres, Tenente \\ aldornir o Lima e Romualdo
Mattos de Azeredo, que em breves dias apresentará ores,
pectivo projecto que já se acha prompto , nessa occasião
será tarnbem eleita a Directoria do novo c1ub ela qual [a

rão parte, segundo ouvimos, os membros da cornrnissão
de estatutos.

••

.~--------------.---------------------------------------.

Do "Correio do Povo" de 3 de Fc vert-iro de 19°3:

ROWlr\G -- No edificio em Cjue Iuncciona a Capita-
nia do Porto, realisou-se ante-houtcm, ás 9 horas da ma-
nhã, a reunião dos socios do Gremio de Regata<; Tarnan-
daré.

Pr si liu a reunião o capiráo-tcncntc Gaspar Frócs de
Azevedo, delegado da Capitania do Porto,

Aberta a se "são, que esteve muito concorrida proce-
deu-se á leitura dos respectivos estatutos, os quacs foram
aI .provados. Em seguida precedeu-se a eleição da dir e-
ctoria, Cjue ficou assim constituida: Capitão-tenente Gaspar
Frócs Presidente, Dr. Ricardo Machado Vice-presidente,
Capitão Alíredo Leyraucl I secretarie, Capitão Alarico Ri-



.------------------------------------------------------------.

beiro II secretario, ]oJquim SantAnna I thesourciro, Pedro
Gomes II thesoureiro, e Franz Protzen Dircctor de regatas.

A novel associação que tem na sua digna dircctoria
um elemento de bom cxito, desejamos ns maiores prospe-
ridades.

Do ))Correio do Povo" elc S de Serem bro de 19°3:

Teve um brilhantismo extraorelinario a inauguração do
Gremio de Regatas Almirante Tamandar é, festa que, mar-
cada para esse dia, foi tarnbcm consagrada aos nossos hos
pedes do Sport Club.

O espaçoso pavilhão do novo club, adornado com ga-
Ihardetes, palmas e flores apresentava um bcllo aspecto c
achava-se repleto de farnilias c cavalheiros.

Em bello tropheo de armas destacava-se um magnifi-
co retrato do velho c glorioso Almirante cujo nome o novo
Gremio Sportivo tomou para seu patrono.

A's 2 horas da tarde o esforçado presidente do 110\'0

Club, Capitão-Tenente Pinto Fróes de Az cvcdo, abrindo a
sessão deu a palavra ao orador official da solcrnnidade. ()
nosso talentoso companheiro de imprensa Dr. Pinto da Ro-
cha, para produzir o di-curso inaugural.

A numerosa assisicncia teve cntão occasião de ouvir
a leitura de uma bcllissima biograph!a cio glorioso mar:
nheiro rio-grandensc, nascido n.i villa de São José do ortc
e cujos actos de bravura bastariam para glorificar lima na-
cionalidade.

Nesse estudo o Dr. Pinto d.i Rocha arrebatou o ;1U-

ditorio que de momento a momento o interrompia com cn-
thusiasticos bravos e prolongadas salvas de palrn is.

Disse elle ser crime esquecermos as glorias de nos-a
pau ia, recor. lou como a França, a Italia e outros paizes
cultos que glorificam os filhos que, desapparccerarn do nu-

.---------------------------------------------------~------.
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mero dos vivos, deixando de si honroso nome, o orador
lançou a ideia de ser perpetuado em bronze o busto de
TAiVIANDARÉ que deve figurar em uma das nossas pra
ças publicas.

O orador recordou o quc havia sido OSORIO, AK-
DRADE NEVES, BENTO GONÇALVES, GASPAR MAR-
TINS e tantos outros rio-grandcnses illustres.

Ao finalisar a leitura do seu notavel discurso o Dr.
Pinto da Rocha foi muito festejado pela forma brilhantis-
sima porque se desempenhou da honrosa incumbencia que
recebeu.

Em seguida o povo tomou os vaporc<:: Monarcha, La-
geado e Garibaldi e a lancha Ncne, e outras embarcações
afim de assistirem as regatas iniciaes.

A praça da Harmonia estava coalhada de povo.

I." Pareo, Inauguração - em IOOO metros, disputado
pelos gigs, TEFFE e TRAYIANDAHY, coube a victoria ao se-
gundo tripulado por . Rocha, H. Bina, A. Hebert Fo.,
A. Santos e Protzen, (Patrão.)

2.° Pareo, Club Porto Alegre - disputado pelos gigs,
TOCANTINS e LOI~E l.EY foi vencedor o TOCi\NTINS, tripulado
por A. Mohr, R. Maya, C. Kaizer, C. Azarnbuja, O. Ma-
bilde, H. Som mel' e Protzen, (Patrão.)

3.° Pareo, Germania - Entre TÉFFÉ e TRAMANDAHY,

foi vencido pelo segundo, cuja tripulação era composta de:
A. iello, H. Sommer, H. Bina, A. Nielsen e Hel:::ert, patrão.

O TRA JAXDAHY chegou á raia vencedor com grande luz.

4.J Parec, Imprensa - Entre os' gigs TEFFÉ e TRAMA::\"-

PAHY, não teve vencedor, as tripulações das duas peque-
nas embarcações disputaram valentemente a victoria e ne-
nhuma dellas porém a oconseguio e o pare o foi considerado
empatado. .

5.° Pareo, Sport Club - Em honra aos excursionis-
tas, foi mixto, disputado por todas as entidades náuticas
que forneceram tripulações .

.------------------------------------------------------------.
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Venceu o TEFFÉ tripulado por tres sacias do "Ta-

mandaré ", um do llPorto Alegre" c um do "Germania",
O PO\'O acclarnou ruidosamente todos os vencedores.
O serviço ch raia e partida foi feito pela lancha G.\.lYOTA

('(; propriedade do distincto negociante c não menos dis-
tincto sportrnen Snr. Alberto Bins, que na sua embarca-
ção prestou revelantes serviços e boa marcha da diversão.

A GAIVOTA era vista em toda parte onde ha via pro-
videncias a tomar.

A inauguração "Gremio Almirante Tamandaré" foi
um verdadeiro successo sportivo.

Ao seu digno presidente e demais membros da direc
toria, apresentamos as nossas calorosas felicitações por essa
brilhante victoria, prenuncio de futuro com grandes trlum-
phos no grande sport a que se dedica e de que é distin
cto ornamento.

Do "Correio do Povo" de 9 de Novembro de J 903 :

ROWING: -- Hontem, pela manhã, realisou-se a grande
prova do "Wanderpreiss" instituído em 1998, pelo Club
de Regatas Porto Alegre.

O respectivo premio, que é um bello vazo de prata,
pertencerá definitivamente ao club que conseguir trcs vi-
ctorias consecutivas' e achava-se em poder do Porto Alegre,

A regata de hontern foi muito disputada tendo tido
os clubs feito vigoroso trena. Por isso mesmo, o pareo
despertou muito interesse entre os apreciadores do .rerno.
O "p AI ""G'b ld'" "L' do"s vapores ar to egre, an a 1 e agea o ,
conduzindo sacias e convidados das tres associaçães, além
de muitas familias, seguiram ás 7 horas da manhã para a
cancha escolhida, no Caminho Novo.

Diversas lanchas a vapor e outras .pequenas .~bar-
cações, cheias de espectadores, cruzavam tambem 'Ü rio.

As 8,5°, achavam-se alinhados os botes: GRETSCfIEN,

•
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TRAMANDAHY e FREYA, pertencentes aos clubs Porto Alegre,
Tamandaré c Germania.

Á sahicla o FREYA teve um dos remos panidos
Substituindo por outro, a corrida foi então iniciada,

remando valentemente a tripulação das tres embarcações.
O GRETCHE., da Germania, tomou ponta, mas foi lo-

go alcançado pelo TRAMANDÁHY, do Tamandaré, que sus-
tentou por muito tempo essa collocação só deixando o seu
competidor distanciar se já a mais do meio da corrida.

O GRETCHEN foi, pois, o vencedor com luz. O TRAMAN-
DAHY foi excelIente segundo lagar e talvez houvesse ven-
cido, ou quando menos perdesse sem luz, si um dos seus
tripulantes não tivesse enfermado.

A victoria do Germania foi muito victoriada, e, ao
chegar () seu bote ao termo da corrida, a Exma. Surta.
Da. Anna Simon, ftlha do Snr. Francisco Simon, entregou
á respectiva tripulação uma coroa de louros, com fitas
brancas e com o seguinte distico em Iettras douradas:
Ao Vencedor .1.1zp-Hip Hurrah.' ...

Sobre o GRETCHEN foi então jogado grande quantidade
de serpentinas.

A tripulação vencedora era a seguinte: E. Laurant,
W. Deppermann, O. Panitz, Edm. Becker (voga) e H.
Huber (patrão)

O 2.° pareo foi muito disputado pelos botes FLOREN-
TIN A, do club Porto Alegre, UNDINE do Germania e TEFFÉ
do Tarnandaré.

Dado o signal da partida, o TEFFÉ logo após duas
ou tres vigorosas remadas, alcançou a ponta, conservando-
se nessa posição durante todo o percurso.

Apezar dos ingentes esforços das tripulações das ou-
tras embarcações, sobretudo da do FLORENTINA, apontado
como provavel vencedor, foi-lhe impossivel alcançar o TEFFÉ.
que chegou á raia final com uma luz extraordinaria e por
entre acclamações.

O FLORENTINA foi bom segundo, vindo também com
luz do UNDINE.



.----------------------~--,~------------~~~~--~--~--.
Findos os torneios os socios das trez sociedades diri-

giram,se para o ,.Velodromo da Blitz, onde o distincto
sportmann Snr. Alberto Bins, presidente do "Porto Alegre",
fez entrega ao presidente do "GermaI1ia," da taça de prata,
collocando ao peito de cada um tripulante do GRETCHEl\ a
medalha de prata correspondente.

Os vencedores foram muito acclamados e cobertos de
flores,

O Snr. Bins, declarou não fazer na mesma occasião
entrega das medalhas ao 2,° pareo, por não terem ellas
ficado promptas. '

Em seguida em nome das sociedades sportivas .do re-
mo fez uso da palavra o Snr. Carlos Bento, socio do "Ta-
mandare", que saudando os vencedores lembrou a ideia da
creação durna Confederação, para a realisação de regatas
e desenvolvimento do sport nautico.

Findo esse discurso, fo~an1 erguidos muitos vivas aos
diversos club de regatas e aos seus dignos presidentes.

Ao meio dia os vapores partiram regressando ás sé-
des das sociedades.

O premio do Wanderpreis ficará, até ao' armo próximo,
depositado no "Germania", a' cujos esforçados campeões
damos parabéns pela victoria alcançada. ,

A tripulação do TEFFÉ, vencedora do .2:°' pareo era
composta dos Snrs. A. Hebert Fo" H. :Bina, L. Backes,
G. Bier, Fo. (Voga) e F. Protzen (Patrão). .

:../

.---------------------------------~~~~~--~~----------.



lJl'. FEHlfAIU CAMPEÕES EM 1916, 1917, 1918, 1919 E 192Q



.-------------------------------------------.

(M _, __é'-:l__ ~_
~----

P~OG~,AMM,A
EM 5 DE SETEMBRO DE 1980

.----------------------------------------------0



• a

A's ,9 1,'2 horas, entlnonisacão da inuujem do Sagra-
do Coração de Jesus, otiiciantlo sua era. o Senhor "l1'C('-

bispo Metropolitano D, João Becker.

Sessão sol enine, com mcmoro tina da data da Indepen-
d cnci« Brasileira c do 17.° annincrstnio do Grcmio de
Regatas Almirante Tamandaré.

Entrea« das medallcas aos ucuccdores do Premio
«Carlos Pi71/0 Bento» c do R.\ID PEDESTRE «D?', JOS(; Mos-
tardeiro Gertum»,

Inasururaçâo do retrato do 1108S0 presidente Armando
Pit!a Pinheiro c da placa de bronze em homenagem ao
))/('S]}[O, sendo orador otticia! o Illmo. Snr. DI',11IaJ'io Totia,

Bo plisnio do GIGS,' 'I'aubaté, 'I'uyuty, Tembyara,
Tyara, Tacyba, Tacapc e Tké, sendo as mo drinlcas, res-
pcctioamente, ((S exmas. senhoritas,' Marina Gertum, Maria
11('1'{((, Alice Bento, Ittnez Vi aaina Alircn dr«, Etlitl: Jl, F1'1'e-

tlericlis, Jar!! Canto e Sauiuea Costa,

Regata intima, composta de {) pareos, conforme p1'O-

fIram ma anneio, c sob a direcção acral do Director de
Rcaauie Sn». Armando K. de Oliveira, e seruindo de juizes,
de sal! ir! a,' os Sn1', A rnaid o Bernardi c Victor Parani,
de clieaad« .' os Sn». Oscar Teiclinuinn Sobrinho e A, Sü-
reira Netlo,

.------------------------------------------------------ •
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1.0 Pareo - Independencia Nacional

Gig «Tabajara»

1--0. Soares
2-A. Bento
3-C. K. Lemeier
4--L. Rangel

Gig «Taubafé»

l-P. Molz
2 - J. Gonçalves
3-H. Castro
4-C. Bastian

Tim. A. Abreu

Gig .Tibagy»

1-0. Dibold
2-1\1. Leivas
3-1. StoJl
4-0. Castro

Tim. F. Bar-reto

Vencedor .

2.° Pareo - Liga Náutica Rio Grandense

Gig «Toropy»

l-A. Banas
2-A. Chiamulera
3- H. Berutti
4-C. Cunha

Tim. P. Leivas

Vencedor ..

.-----------------------------------------------------.

'1'im. P. Leivas

Gig <Tapajoz-

l-V. Garcia
2-R. louro
3-A. Paul
4-0. Lima

Til11. A. Abreu



.---------------------------------------------,

3,° Pareo -- PRESIDENTE ARMANDO PITTA PINHEIRO

Gig «Taubaté»

1 - R V. Santos
2 - J. Giugno
3-F. Oliveira
4--J. Vasconcellos

Tim. 1". Barr eto

Gig <Tabajara>

l-E. Kraemer
2 D. Bern ardi
3-~1. Albuqucrque
4- H. Butler

Tim. P. Lei vas

Gig «Tibagy»

l-H. Fon tcs
2-A. Schutz
3-A. Borges 1".0
4·-B. Fontes

Tim. A. Abreu

Vencedor .. 1.': .

.-----------------------------------------------~
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4.° Pareo -- TORCEDORAS

Gig «'l'amo yo>

l-R. Furtado
2-I. Alencar
3 - J. Furtado
4--0. Chagas

Tim. P. Lei vas

Gig <,rrapajoz»

l-A. Soares
2 - Z Ma llm a n n
3 --J. Familiari
4-F. Notto

'rim. F. Barrcto

Gig .fie/é.

1--1\1. Leivas
2-L. Hangel

'rim. A. Abreu

Vencedor. 1 .

Gig «rribagy»

1- E. Contreiras
2-A. Pa vaui
3-1\1. To va r
4- A. Marfins

'rim. A. Abreu

.---------------------------------------------------.

5,° Pareo - Bremio de Regatas Almirante Tamandaré

Gig «I'acyba.

l-lI. Castro
2- C. Bastian

Tim. P. Leivas

Gig - Tyar a.

l-I. Stoll
2--C. Castro

Tim. F. Barreto

.
--.- .
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Direcforia do GREMIO DE REGATAS ALMIRANTE
TAMANDARÉ em 1920:

Francisco Bento Junior, Presidente IW1Wl'aTio

Armando Pitta Pinheiro, Presidente

DI', José C, :\Iostardeil'o Gcr tum, Vice-presidenie

Antão Corrêa do Oliveira, 1.0 Secretario

Octa vio Soares, 2,0 Secretario

Ra phaol do A Burler, Thescureiro

Alvaro Silveirn Nctto, Adjunto

.\ rmnndo K cio Oliveira, Director de recatas

~\[ill'io Bastia n, Director de gymnastica
c natação

Delegados junto á Liga Náutica Rio Grandensc:

Arma ndo Pitta Pinheiro

DI', José Cn rlos cio Mostardeiro Gertum

.-----------------------------------------------------------.
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DIRETORIA DE 1923

1 - Armando Koehler de Oliveira
2 - Paulo Garcia - Presidente
3 - ? Lucena
4 - José Henrique Fróes Mabilde
5 - Saul Duque Ganzo
6 - Walter Becker
7 -Acácio ?
8 - J. Paes Barreto
9 - Arnaldo Bernardi
10 -Antão ?



PRESIDENTES

1 - 1907 e 1908 - João Carvalho de Freitas
2 - 1904 e 1905 - Francisco Bento Junior
3 - 1906, 1909 e 1910 - Carlos Soares Bento
4 - 1911 - Pedro Alexandrino Gomes
5-? ?
6 - 1923 - Paulo Garcia
7 - 1921 - Arnaldo Bernardi
8 - 1912,1913,1915,1917,1918,1920 e 1922 -Armando Pitta Pinheiro
9 -1914 -Arnaldo Mohr
10 -? ?
11 -? ?

-
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Assemblta Geral ordinaria. realisada 
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Typ. ~nmo Antonio Pií.o dos Pobres 
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/)() -

Gremio de Regatas Almirante Tamanaaré 
Dlt l!tl'l•s COll'lO io•., 

gm enmprimento ro Jispost.1 no nrtigo No. 
21i, lt>ttra !, - do., llOStlOS e:-;tat UtOS¡ \'ÍHIOS d.11' CU· 

llhecinrnnto n 1:.~tn lliagna Asgemblt~a, do:; noi:1so11 
trabalhos no 1lec11 rso do t•xen:icio tlustn dirtlctorin. 
- t>ntro Lo df' Julho de 19:2í até ..:o de Junho de 
Hl2ti. ·-

Como ,.,nheib, esta directoria 1¡ue ho.ie torminn 
seu m1rndnto. foí eleíta em Assemhléa Oeral Onli
nar'n1 renli:mdn ern HO clo Juoho de Hl25 -o, logo 
npó, a µosse q1te "'l' Ptfoctuou no me:smo din, em 
pleha ses~fio 1fa Asbrmhl1\¡i, mita tlirectol'ia 011t,ro11 
cm rsturlo" ufim do. tia melhor forma do poss1vel. 
da1 au llJllllll to a lll,lú q uan tu tu .. u mton•:-itit tlo 

Gr mio. 
E' do co11l11•cinwnto de todo:; os senhore::1 cou 

socios quo a sitURl(JO fino.ncoirn. do Gremio, na
qurlla epoca, tJl'll mi~az lUUÍto St;ria, poit1 os moti
vo,, r¡ at:1 foram n cansa de tal n1alo ccouomico, ,,¡¡e> 
ji\ <lo vo.,so C'onhecimenlo. Nilo queremos re\ i\•er, 
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dcta.lhnndo tlio tri~te or.cornmcin, HÍmple1mrnnte1 de 
PI\ sagcm citamos, para que os Snn;¡. associados do 
Tanumdsró cstejam sciontes do que oxistin e com 
o que ngora vamos pormenorisar1 l'(lforente ao 
exercicio que hoje termina. -

O nosso oh.iecto1 n 11oss11. reccit,\ que procura
rnos fosse a mais f\UHpicioHÍt1 nol-a doruonst.raremos 
cm Bf'c91lo Cll)JCCial ¡ q umt lo u de14pezu., perfei ta.
me u to clocumenlatla1 t11mltl'lll vílo os Seuhores as
BOt'indoH dt•1:1to Gremio, ('01il1ccl'1' ns cau811H que 
originnram t11ei gustos o ¡1ory ne loram elle¡¡ 
txn•utndos. Em appl'nso n PRto Hclat-0rw, oucon
trnñio VV. S~ .• o PARIX'E:R do Sonhores mem
hroH do CO.NSELHO FIS(' U .. quC', npós ás pes
<¡nizn 1 e e tudoB rf'11li1mlo . e111ittir'lm, asi;ignnndo 
n impres8;lo que tivem1 1 d.1 'idn fiuaJJl'l>Íra do 
Grom10, dnnrlo a esta <lire<"torrn o dt-srmharaco a 
quo tetn o direito e 1mca111i11ha11<10 :'l eiita A:'ltiem
ltlén pnra a devida appronu;i\o. 

tJunuto ao 4ue e"ltu <lin•clol'Ín t:'Ula11d¡,¡u, ;;em
p1·e dn melhur t6rrnu possi vol •l 1101~ \'Oll ttuln fazer, 
rrlnth os ás lliversas mo<lulidados t!o despl•I tos 
que u8te Gremio rouue, vilo os Souliort: 1 n.ssocindoi 
cncoutmr, lógo cm lieguicln, c111 c~6C8 especinli
sadn!!, to<lns as orcorrentia • Tnmbem serl\o en
numorn !03 com n;i rlcfinig es c¡110 lho i;ei·vcru. todos 
o tmbalhos lmrorrat1cos, -

O tnovimen t.o na uo~sn rnntricu la rle socios, 
ne te eirnrcirio que 110 fímln foi o Hoguinto: 

ENTRADO~ - Acfüos ..... . 
Auxiliares .. . 
Aspirnntes .. . 
Remiclos ..•.• 

lú(i 

72 
14 
4 total ••. 24G 
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SAHIDOS Demiss3es . . . 53 
Licenciados. . 89 
Eliminados . . 1411 total. . . 288 

Tra1U1feridos de cla....se. • • • • • 25 
Tiíeram Laixa por falledmento . . . . 4 

Sendo estes, os Senhoree A:ry F. Bastos -
Ariovaldo Pinto - Dr. Frederico de Marcos e 
Affonso E. Marquardt. -

EXISTEM EM 30 DE J U!'."IIO DE 19:?6 

Acti\"os... . . . 267 
Auxiliares. • . 182 
Aspirantes... 16 
Remidos..... 18 
Benemeri tos. 
Honorarios .• 

12 
7 total. . . 4'17 

TttESOl'R \H.IA 

~l\o obstante as actuaes difficul.dades de vida, 
com reflexo in1mediato na diminui\&o do paga
mento das conU-ibuii;6es dos socios, p6d~e affir
mar que a &tTecadai;Ao de mensalidades e joias que é 
a uossa principal fonte de receita, foi excellente 
produzindo a imp.:;rt.ancia de Rs. 21:298f00(). Tam
bem se registra1·a.m quatro remiseOes de socios que 
foram os Snrs. Lucio w·. llha, Celestino C. Car
doso, Carlos Reynaldo Lehmann e Romeu de Leo
nardo Truda; com as outras verbas, attingiu a 
receita o total de Rs. 31:262tl80. -

Conforme vereis pelo demonstrativo annexo, 
do movimento de ca.ixa, tiveroos o maximo cuidado 
na distribni!VáO da despeza, attendendo dentro das 
possibilidades de. Gremio, todos os ramos de acti
vidade desportiva que nelle se praticam, ao par 
das desp&ZM conaideradas indispensaveis, como illu-



mi 1111. ii.o, a u l, exgottos e inl}JOl"ros • .As verba" '1 ue 
re o sen \"\lito chnmnm a atten~ao BAo . a do Ma
terial :\RutiC'o onde estilo annotados todos º" gas· 
t te1tos C'Om a compra de novas embarca~•)t',., e 
que attingiu a cifra de Rs. 6:1M~OOO. estando 
nolla incluida a entrega imcml pata a en<'ommenila 
de um barco inglez; na rubrica. REGATáS, NA
TACAO E TORXEIOS ATRLETICOS, que é de 
R~. S:S87f200. íiguram todo;; os gast-0s feitos com 
os1111s prova.i Pxternas, nao só as despezas dirC'11ta
n:C'nt.e effectuada.~ pelo Gremio. com ª" quotas pa
gas li. LIGA NAL' TICA para a r<>alisac;;áo das com
{'Elti~s ammaes. - .Achando-se as despeza» hem 
deE'Cl"itn.inadm! ua demonstrativo, podei11 ali devi
damente apreciar o ariterio a que obede<:""eu a di
~ctoria. -

Por ultimo cumµre-nos tra.zer ao conhecimento 
dos Senhart's S-OCios que o Gremio nAo tem dh·id& 
de especie alguma, ¡>ossuindo no BB.Dco cla Pro
vincia do Ria Gran.te do Sul um iieposit-0, 1'UJO 

i.aldo actual é de Rs. 3.500IOOO e, conform" "'" vé 
do Balam;o Ge.ra1, u Gremio t&mbem é cr!l{lor dOB 
con"tructores Osmuntlo Panitz, de Porto Alegre, 
.. m Rs. 500$()'j() e du Ilowe1>1 & Plielp3, .Ja In
glatorra. ein Rs. 2:;)(}()t00(), quantias es::;as qne 1e

presentam adi1lDtameotoi< pn:rn con ... truci,'iío ,fa l•flVO" 

bw-•X>S. Tamhem S<•mos 1:1·e1lores do uosso tlistio-
to <O-irmü9 CJnb ele Re~at.as Rio Grandn, Ja. 
wp-0rta.ncia ,¡.., R~. ~:43'2j.(j(J(J, proveniente cla i.enda 

de do is ,c;ig11 q 11e ll1e fizernos o p~ri. cu,¡ o pa~o1men · 
to á t"oram emittidos o;, rt- pecti"ot1 ~aques. 

Pa....;saino:!i em seguida a demonstrar-•o" o rno
vmHmto da Cmxa, do l.o d" Julho de 19'25 a 30 
e Junho dl' 1926, nrJ.an~o Geral de so de Junho 

de l'J:.?ti e PARECER DO CONSI:."LHO FISCAL. -
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!\1 ¡\ l\IF.:Sru O,\ C..\IXA, DE 1.0 llt-: .ll LHO 
DE 1!l'.l5 ,\ ~' DE Jm.;Ho DE 10'26 

RECEITA 

Saldo da Directoria anterior ......... . 
Mensalidn.dee dos socioe ....... . . . . ..... . 
.Joias • .....•........ . • ... • .....•.••... 
Socios remidos. . . . .• , ... . .......... . 
Venda de camizetas ................. . 
Alnguel de Anuarios....... . ....... . 
Venda de <'arteira•1 .................. . 
:Materjal Nautico l'enditlo. . • . . . . • . . • 
Banco da Provincia Cheques . . ... . 
Rtoeeita eventual .. ...... . .. . ....... . 

15 880 
H!.463.000 
2:885.000 
2:000.000 

fil0.000 
284.000 

39.000 
2:.?66.000 
4:200. 000 

3!9.900 

Total Rs ......... . 31:262. 180 

D E S P E ZA 

Material Naut ico. . . . . . . ...••..... . . 
Material de Nata9f.o ............... .. 
Jút.erial de A thletiamo . . . . • . . .... . 
Conser~ do Edificio Socia]! .. • .... 
Regatu, Na~, e torneioe athleticoe 
lmpoetoe. •. . . . • ........•.. . ....... 
Agua e Eli:t;ottofi ....•••........... • 
Illnmin&9Ao . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. 
Capitania clo Poi-to . •• ....•....•.•... 
Liga Nautica Rio Grandense ......... . 
J..iga Porto Alegrenae de Bola ao Ceeto 
Con~erv~o do Material Nant100 ..... 
í'.,onserva9l.o do Material le Atblet1smo 
Seguros ....................... . .. . 
Moveis e Fen-amentas . . . . . . . . . .. . 
Esped.ieu te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Despezas Gerae1. . . . . . • • • . . . . • . • .... 
Ordenados e 11alarios J o. empregados. 

6: 16'. ()()() 
582.tklO 
148. 900 

1:269,400 
3:887 .200 

449.400 
~.000 
ól4.tJOO 
27.000 
~. 100 

50.000 
1:520 800 

2i.HOO 
1.289.600 
l:ti41. 780 

389.600 
2:824.100 
2:920.000 
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Commie,.Oos ao cobrador............. 2:15ti :?'JO 
Banco da Provincia da Rio Gnmde do 

Sul depo:.ito).. •. • . • . • . • . . . . • 4.635.200 
Saldo de .Julho de 192(;, parn n Nova 

Directoria.. . . . . • . • . . • . . . . . . . . • ó90.300 

Total Rs...... .. . 31:262.1~) 

L. fllw A1'111<wtl11 /\- (/,• Olfrefro 
Prl'ijidente Thesoureiro 

Yii;to . 

Os1·a1· 'Jcirh11um,1 Soú.0 

Rt1y1a1111dn Bed11 in 
H'altrr G. E. lJecl.er 

BALA:\CO GEH.!\L i':'.\I 30 [J¡.: Jt';:\'HO DE Hl::?6 

ACTIVO 

Terrono do marinha com frente de 8(_1 

pnhno, sito á. rus P. Tellos ...• 
Etli licio 8ocial.. . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 
Tai;as e 'Prophcus ( valor intrinsico ) •• 
Apparolhos de remar . ............... . 
Vinte e seis cmbarcac;Ol!S cliversaa,~ .. 
Pallrunentas com11lPtas e ,;obre~alcntes 
Movci , utt!ll'=>ilios ~ ierramenta;. ..... 
Material de Secretaria .......... . ..• 
B1bliotheca . • . . . . . . . . . . . . . • . . •. . ..... 
24 Camisetas de la. . . . . . . . • . . . ..•.. 
Banco da Provincia do Rio Gmndo do 

::;ul. •.•. • ...•...•. • ....•..••.• 
Clul1 do Regatas Rio Grande "' 1livida 
08Il;lantlo Parutz, nosso adiantamento 
Bowere & Phelps-Putney, fogluterra 

nosso ad.iantamento ............ . 
Material de .Athletismo • ......•.•.•.• 

25:000.000 
iiO:OOO. fJ()(1 

5:000.000 
2:000.oon 

41J:OúO. (i(J() 

5:000.000 
6:000.000 

500.000 
800 ()1)() 

:JIJ0.000 

!l: bOO. IJOU 
2:'1.-12. 000 

5rJú.000 

2:500.000 
1.000.000 
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Yateiial de Xi.tai;áo ................ . 
Calxa - S:i.ldo moeda corrente ....... . 

PASSIVO 

Patrimonio .. 

Visto: 

USNIJ' Teil'/i1J101111 Soli.o 
Raym1oidu Red1li>1 
Walta C. E. Berlier 

500.000 
590.300 

145:lb2.SOO 

145: 182 300 

Em conforu1idade com o que determina a no,
sa lei jnterna, examinámo.:; a e'icriptura\:Ao da. 
Cllixa, movimento tieral, balan~o e demais papeis 
referenUls t\ 1idminiijtra\'lí.o do Gremio de Regatas 
ALMIRANTE T A:.'1.A...,DARÉ, i·elativo:o ao periodo 
de l.º de .Jull10 tle 19'25 a :1<1 de Junho de 1\12ti, 
tenilo o:ncoutmdo tudo em parfeita orJem, com as 
despeza." 1levidarueute documentadas. 

Somos de !'arecer que s~iam 1tpprovad11.S as 
coutas e propomo., que a A~ótlmbléa dos Senhore:> 
socios, tambero ractificando os netos da directoria, 
maude consignar em acta um voto de louvor pela 
dedica'llfio e competencia com que fonun din~tdo.; 
os destinos do no::.so Gremio. -

Porto Alegre, :.ll de ,Junho de l!.12'~ 

O CONSELHO FISCAL 

n.~1·111· Tei11111101111 Snliri11lio 
llay111ttll(fo Beckli" 
ffaltcr C. E. BPc/.cr 
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::-:El HE'l'\IHA 

MantlHmo« continta correspot1dencra com 
grande numero de n~,,oci~Ol'l' conge1rnre~, que1 do 
E,,tado, do Paill como du ex~angeiro e outra¡; de 
din;rsos dcsporto . Tivemos occa<1iOes de permu· 
tar ofucios com os po<lere¡¡ publico~ do Et1tado e 
.Mnuic1pio bem como do Paiz e do li:xtrangeiro. 

Na execuC(áo do nos.:;o mandato que agórn t1e 
finda reali>'amo,, as :<eguintcs i:essoes: de DIRE
CTORIA em Julho de 19'15 - Urna; em Agosto
Uma; ••111 Setembro -Dua;;; em Outubro- Um11.; 
em Dez1>mbro Duas ¡ em Janeiro Je 19211 - Uma; 
em Fev0reiro - l\farc;o - Abril - l\lnio e Jnnho, 
Dua" em c11da rncz - Total, Dezenove. -

De ASSEMBLÉA GERAL: cm SO de Juuho 
efe 19'25 " em 7 de Setembro de l~t25 - Total, 
Doas. -

Recebemos, 149 officios Jiver.-os e ex¡wdimos, 
lSó. 

Em mnc~ do cargo da Directoria de }{,.g~· 
U-s este,·e o nos .. o consocio Sr. Ml\rio Pi11h<·iro, 
6.leito tJllt Junho de 19-25. E:;te seuhor em 0111J1· 
bro do mc.srno anuo licenciou-se, vinilo 1::ut.:10 1111b· 

t..t111l·o o Sr. Cario' Silvriro. Netto, aJJUU<.'to an
.1.1 a:lo pdo Sr. D milo B<>1 unrdi, qut att1::nJP•liU1 

<tlta pRt tll .lo DOH!Hl pr .. gmmu1a tito "'Xf>l'<'Í•·tn~ até 
ª" ro le l!l'2tr, qnanrlo 9 1lemíttiran1, vinilo ern 

t tuu o, poi nomt'.at,:.1o da d1rC'('toria o sr. 
1 Tt•t hu.11.1111 Sol.. qu<>, atte1 ,fondo a~ •1111· 

<lt'.S tlo <'argo 11.té Mar\'" " lfre11"w.11Jo-,;1•. nt•sta 
a... • 111;,,umiu a 1lirer~üo ,fo regal11» o Sr. 3.Inrio 

P nh1 1ro que e t.•vo cm exereioio at Ma o e c>01i.o 

emittisse, ficou int.,irnmflnte nn exi- u 5.o do 
n «ate>. at•' agom, o ~... D1111ilo Ilt nnrJi 
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\'IG'l'ORIAf; 

Ol1t1vnmo,.. as i<eguintes, em Novembro de t!r25: 

1.1) Logar no pareo CASA LUX 
1 o Lugar no pareo CASA ,\RBOS 
:? o Logllr 110 part>o Camp"ouato do Re11111Jor 
B.o Lognr no p1o·eo de IIONHA. 

Em Dezembro ue H125, chflgí11no11 1•111 1.o logar 
1•0 ¡mrt•o do "Cincoenteuario clu. Coloni!m~·:\o Ita· 
tnlinnn" 11 o:omo tivesHe h11vi1lo •lnvid1t por parlP 
dot:i .Jnizes un clas~ifi··a~·1í.o tia dwgwlu lkon •. ,tp 

<;nm110 usurpntlo dP""'ª victor111, qu"' n todo~ loi 
lic¡uida e iuronte11uwel ! ! ! Sem commeutr.rios ! ! 
};m Ja1111iro de 19:26, vencemos ltrilhnntunwute o 
¡•11r!'O 110• ":Federados''. li:m Fevereiio d1-at(• 1111110, 

vor occasiAo da fe,,.ta. dos Navegnutl'?', venc1•111os 
em Lo logar o pareo "FranciRco Pnula Gome:<" 
•• chf'gnmos om 2.o logar no pareo 1lt• llonm. 1\e .. ta 
mesma occ1u;il\o conqnistámoH o pritueiro lognr no 
cClncurao " .l!'eRt.R Venei:itina ''. - fün Alll'il do 
1·.orrente auno, 111~ regata do C11.1u¡wo1111to, 1·onquis
til.1noH brilh1rntf'llltlllto o titulo olu Yicit t;;1mpl'ii•), 

::iAHII>AS 

P.1s>1amo,, a demonstrar o n111nnro d11 r;sl111ln>< 
I' .. mlr,uc \IOf'!l 1·0111 a.-; sun« ¡.:11a,.111rOC11, apt'O\"• 

·ao1lo filzt1 mos 11 m <'ODfrouto 

.\'u 11111/0 s111·1ol tlr /fJ-!1 '' /!J:!:, 

~11l1irn111 J.1711 mulJ1m.;,1<;""" r11111 11~0 t11p11-

l11111t•s. -

\"11 a11110 ~111·!11/ d1' lfl-:..'.1 11 !U':!1i 

Sahit'lllll .!1111 11111harcai;ue>1 corro n~• tl'ip'~ 
lrmtce. -



- 12 - -
SAHID.AS DE BARCOS Fornm ao!'lim dh;tribnidas: 

Tupyuambá. ••.•.•.. 4 
Tíjnca ...•••....... 17 
Ta puya .•.......... 6 
TemhJRra ..•....... 54 
Tybiri~á ........... ::13 
Tapecoara .......... 4t) 

Ta1m.i a m ..•........ 59 
Ttmaracá .......... 98 
'l'oca11tius .•. ...... 85 
Tymbira ..•....•..• 4-7 
Tihn~y ...... . . ..... 1 ;;; 

•roryba ..........•. 57 
Tapnjoz· ........... 102 
Tacyra .•.......•... 50 

're<rª· .............. 60 
Tacylm ............... 67 

Tiet<i ............ llH 
Tyara .....•.....•.. 107 
Tké ............... lt>7 
Ty ........... • .... 75 
Tuy . ., ............ 32 
'11enon,ltl ..... ...... 129 
Tym ... ... .. .. .. .. rn 
•racnpe ............. l!-18 
'l.'ory ...........•.. 01 
'fupy ........•..... 160 
'l'apety •..• , ..•.... 24 total 20.U 

GYM~AS'l'LCA 

Nesta seci;ao de exercicio;; esteve fuuecionando 
-0 no~so consocio Sm-. Alfredo Streppel que, eleito 
em SO ele Junho ele 19'25, cumpríu o m1mdato ató 
Setembro tendo-se demiLtido ueata data. Yeio sub· 
stituil-0, por nomeaylo da directoria, o Snr. Rugo 
Btreppt'l que, e1u Jauefro de L!l::l6, abandonou o 
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cargo. Antes porem. prest-0u ;:;ervii;os de organi· 
sa~o, com real proveito, na constituiQliO do quadro 
de " Bola ao Cesto ··, e assistinbo as reuuii'>e' em 
conjuncto da,, 8.5SOCÍ8.i;?>e' que fozem parte da 
"Liga" <leste desporto-. Dt> Jnneiro ató agora in
tcrinament<'1 o~cupou o cargo o Sor. Celestino 
C;ir1l0Ho, qu., se houve a contento. 

Na uossa sala de Gymnastica, onde esli\o in· 
stallndo:-< O)! npparelhos para o uso ilesLt'I exercicio, 
houve gramle a,..s\stencia de -Ol~io~ qm• "e declicam 
á gymnnstlca. -

Nú rl&clo1in1mento de;:;ta parto un. Gymuastica. 
vamos e~pedn.lbar o d&porto " Bola 110 Cesto'' 
~ue c~til. st• t-0ruando bastante prc1eridQ )Jf'los noo
FOS consocio,,. Tem este Gremio nctnnhnente, um 
optimo quadro de jo~dores dcste d"~port<> e que 
tl'm obtidu victorias. como sejam: ! .o logar i;o 
Campeonato de 1V-2fi. onde actuon m 1goificamente, 
1mtre º" sen'> concur:rcntes, - 1.o logar 110 torneio 
·'l.NlTIUl\l" em Maio do amno cornmtl' e ,·euceu 
tambom, em Lo logar a partida 1lodica1lR no Exmo. 
Snr. Dr. 'Va~bingtou Luiz, presidt>nle oluito 1la 
Repuhlica. O no,,¡¡o quadro estA ¡m~"entomente 

dispntnm'lo o campeonato <le !l);!r,, e p<'lo. s•m ac
tna~áo, ncreditamos seja elle UO\"Umente ~ampefio. 
O nosso Gramio pos.-;ue urna cancba pam axerci
cio de "Bola no Ca;;t-0", installadn em terreno á 
Psquerda do Ga.zomerro. Por umo. <'eSS!\o trou3Í· 
torio. que nos fez o Exmo. Snr. Dr. Octavio Ro ·ha, 
digno go,·erua.lor desta Cida.le. PRra eqtu obteni;áo 
muito :m iuteressou o nos~o 1·ot1socio Sur. Walter 
.Mn.ri11i el.e Azevedo q'lte em pesson, entenileu-se 
com o nosso Edil a respeito Nu socretu.ria deste 
Gremio ru.:l1a·:;e archivado u1n officio do Sur. Dr _ 
Intendente, nos conferindo o titulo de u.;ufrnctunrio,. 
transitorios do dito tetTeno. Paro o. adapta~ do~ 
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ppa elhos nccl' sario.s ao exerc1c10 de '· Rola ao 
Cuno ', como n terraplenngP.1u, llWP P.~Lo Ur" 11ío 

aue Jispeud1>r 1le numerario ne1 t'Silario o quo te;¡;, 
u lo a.¡ obrll! qmuii ten11ii ndas Merece que '" 

n men~ o ¡tt.• 1al ao no:;.o;o consocio ::,nr. ÜBl!a1 
A tl r (ami 1 n quem e ta at•ectn a cl1re~ o 

Jesporto e r¡ uc s~ tem •lodicado com empe
n 10 pelos l'e,,ultndos. -

X \t\I ,\o 

So1:n- ~ t le orto. h'l"e1 'º ¡wmpre e o a-
1 1hdnde prÍI ¡ • a dittu:- o JI.\ prattcn da nnt.t ' , 
u!io '¡ "OIDO l 0111plcmenw imhs¡1en.n'l.'t'l .tos cxor
ciei.,.. do ~10. romo por c·o11Rtituir um do~ prin
cipa " •XtTcicio"' pratican'IIS om nos<o Grcnuo 
Proocupamo-110 11or i~"ºi em conceder t<>dn 11 ort 
dti t cilida.des aos nnJadores. pre tando-lhes dmr a 
ll.'<di .. tencia e fornecendo-lhes material, indu i'\' 
ur11 tluctunnte-tnunpolim: esi;e era llDl elotnt'll o 
á lm muito rf\du.m:ulo piu·n sor\'Íl' de n¡H>io uo,, 

nad 1dore" i!lc1pientes oomo 1g11 ilmente piuu d -

\'l "º· 
() ihH tunuto L~t'i .1r.tnalmcnte pa;;-.audo 1 o· 

o J que "t turunram neces!i11nas, dendo 110 uso 
intenso uos ultimo" mezes e logo ao inicio dn. pro
xuua e$tR~ao dovel'á s er colloca•lo Pm ponto maii 
f r.<to da tn·uto du. noS:;a tic':tle. -

( om es¡¡as pl'o\'idencias Timo:; com "'ªti,,1ac áo 
li"aio o nosso propo,,it-0, seudo actualmonte 

n 1d l'llTtil o numero dos pra.t1canteb Je 1wta~iio. 

O Grenúo tornou p~.rle 11011 Campeonato~ tlu 
" ter-polo" e uata~ao organisa1lo1< pela Liga. Nau
t ca Rio Grandcnso, tendo ne to ultimo, un dos 

representante;<. o uadndor f';al'l"ador Burhu.i 
guido dll118 optima¡¡ collo u<e~es em r;egundo 
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logar; em :?tJo ID-Otros, nado !in,; para junior• e 
50 metros, uado crnwl, pnl..(l q111Llqt1t.ir l lru;~··· -

Pu • º' ~u t uos '}lle estumos nos 1"í'fo1 iu•lo, 
mu: rn f uvÍ•I 1U e~lo•·~·o,; u ~ur. Oele~t.iuu l'anfo.,u, 
director ..:Fst<l SHC'.tO 

f'1-1or l H \IHIHI.\ 

.Est .i. import\l'lte •eC~lt•) ·da uoss" 11 In.ir ,,,trn
~. •,, t-v(• o '- go 'o ,::;nr Arn, do BElm.:u li 
que, co1110 ,,., 1 pr , houH i;a com m111Ui actln iat.!e 

<' jo. -

Tor11.1r u~-~e lllhspe1 saveii; u~gun.il>i obrn- e1 
IJO><AA ·de. t• furam t-llu., rt>ali• ad::t:>. 1u1 medi 111. .)11 

nofl'as tli.an, s. Cou~trui1110;. 11.lguns nrmarios ~<>11110 
em rn111t0:' sUIJ>'tituitlas as portas: 1<mplhuno" o 
re;;E-?"\ nto1;0 rl'n~un para o banh.,.iro fozenclo lH -

qni~iy.1o tle dt•po.•1toe cie f~•rro r¡UP. embóra to.-~em 
dbp<mdio,,o~ ""' ou" cu11los, 1:1 o Jy tante ma1s 
durnvC'l"; ontro" reparos n:ahs!mos :1.t1rr. ,¡ · .. ~ 
manter, de¡1tJ<• •lQ po>-sivPI, a 11!l'J.110r or<lt·111 ,. con· 
fort .;1 deu t ro d{•~ t..t sede. -

lfolcvem-110.;. senhorei; con1:1odo,; t¡uc nesttJ. ex· 
po~i~-llo llos nos.-o~ trabalhos, 110 anno qne orn e 
fin.fo, exarcmos o 11osso seut.imento J.e queix:, á 
um:; graube iiarte dos locatario" clos ¡¡rmnrio;i, 
rccn~ando-,;0 no pagamento annm,l do alugnel r !$

pectivo. O di~nclio nunnnl por socio, para a 
I1U1.11onten~o de annario, l; insign.itica1Jte cm si, o 
para o Gremio é du f,"Tl\D•I(' vali.. n DU:i.:iO iut . 
rl!.'Ft> foi ba..~·umte g-ran i e o rc'Snlt.'l. lo qu1: otti \'€• 

mos foi ba,;tftute d,•sr.on.>ala.dor. 

Foi orgaui~ada uma regu1iunentn1:a-0 p r.11 oi; 
ton1adores dP nrn.11rio•. i\ qual toí atlrxada, t;,1;do 
dt lla wru.u1v t·onhe•· · mc11 to tr'ldo" o,¡ .. er.J10rf's .• o
cios a qne!Il ¡>('dimos u r goC'o~o cumprim 1to dfl 



t.al lei interna pois, a::,><Ílll poderemos manler em 
l•oa ordcm e esthetica o nosso ve.stuario. 

YE.'.':I>.\ IJE E\113,\R<.:.\t~ÜE~ 

Ao 110:050 collega " Club do Regatas Río 
Grandti '', realii:;árHos a venda de dois barco::1 -
· 'l'oryba" e "'.ribagy •·. Já remettemos e:,.:>a& .,.,: · 

barCll\"Oes e rontorm~ combi.ml.\"iiO que tl7.l'IDOS com 
aqnelle collegn, saccamos a Ítl\portnneia de ..... . 
::?:400$.UOO pela quul malisnmos o ut>godo. N11. parle 
df's<'riptiva <la 'l'hc<;owuria n<'ham-se os det.c.lhe;:; 
da trnnsncr Ho realisHtla. 

CO.\ll'lU l>E AO\U:-. J:\f{LO:S 

F..w ~irtudíl do d1>sligum .. uto <ln n<r.;Fa flotül.a. 
do barcos ·· Toryba' e · · Tiba;;y ··, eEtn dn-cctoria 
immediatnmeute provi<leu ion no ser.bdo de serem 
pret ne ludo., 0::1 claros abol"tc>t> por esse,, b:u"<'º"• en
con1meuda1Hlo 1\uas novas 1uiidatles. Uwu j{l. 
C>ita em graudo parte cou:.tr111dn.. uo t»italNro do 
~nr. Q,,mnndo Panttz. 

&ta dire<"toria por 1tdillntamonto já pagou a 
esrn c.;oustrr1ctor u 1mport::u1~ia clo &J'(1f1)()(J. Em 
bn ve, entrará paro a nos.sa flotilha mai,, o,,ta. 
nnidnde. A outra toi eni·ommentlado ÍL t1nrm ín
gif'zn Bo,.,,er,. & Phl•lps, Je Londres, a quem esta 
directoria por conta ,1e,.te Gremio, ji\ mimJon pa
gar IUliuntndmneutc n qunntin de :l.5!l():i0VU. Es
peran10,.. muito breve ser o quudro cie no-"ci" em
barcn.,,oes ac<'resciclo com runis nm tipo de •· ou
tri ;gor ", que1 pelo contrnctado jul,...'limos tratar-,¡e 
lle optima acqt11si.;ií.o. 

PRE.MIO l>E I•'f!E(Jl "··''·IA .. C.\.HLO:-
PI~TO llEXIO ., 

Após no meticulo::>o apuro qtH• se fez no re
gi .ro de sahidru;. 'erificámof: q11e, no n:ercic10 de 
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li de .lunbo de rn25 o. G de Junho de IU2ti, foi 
~«mcedor o Sur . .A.ntouio Sauclwz, que proclamamos. 

l\f.\ TERl :\ L FLL1GTI tA:"ln: 

A 110" n C'~qnadrilha achn-se em estado de boa 
navcga.bilid!\Clo e si melhor nito se encontra é oc
caA.iono.da exclusivamonte pelo pouco cuidado qtw 
tPorn os 8nl's. rem1Ulores q uaudc> fa.zem exore.idos, 
11.10 medindo o quanto ó de JH< i;o elevado a nc
quisi~ao 1lo material. Fa~o poi., ªº" mf'us con- ,. 
soc os um appello. para que tC'nl1111n ;;empre o mn· 
~imo cuidado com lu1lo •1ne ú <lo Tamnn1laré patll 
que elle 11ossa ser sempre grauJe. 

Ao dílixar a presidencia c!Psle Gromio. quero 
antes, passar para ess<- relato de m.inha ndmiui,,. 
trfll;:íio, o meu rtconhccido agra1lecimento1 a todos 
o<i Senhorns, especinlitJando a alguns com¡mnheiros 
de trabalho c¡ue, com elevada dedica.yllo, iutelli
geocin e zelo, amcilinram-me no mandato que ter· 
mino. Slio os Snr;;.: Lucio Ilha, Danilo Brrnardi, 
Arnaltlo TI<>rnardi, Celeiitiu-0 C. Car<loso fl ,\ nnamlo 
.Pitt:i Pinh<>iro. -

SenhorC'S consocios ! .á.o despedir-me de vós 
torlos, p~o que me releveis alguma falta que, i;i 
comroetti, 11l'io me moveu outm inten~o tii lllio a 
ile procurar o VOS"O hom efitar porque, procuran
do-o. o ti7. cm :;;eu b.,neficio P parn n grandP.za 
sempre crescente do nosso quC1rido G.HBMIO DE 
REGATAS ALMIRANTE TA l\lAND.ARE'. 

Sédo do Grefillo Jo Regatas Almirante Ta
mendnl"é, om Porto Alegre, 28 clo Juuho .!e19-2U. 

A 1·111w1llO lú1rliler de Ul freil'a 
Pre:>idente 
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DIRECTORIA; 

Armando Koohler de Oliveira - ¡11-e,,idente 
Jorge H. Eichenberg Filho - yjce pre:;idente 
Armando Pittn Pinheiro - 1 o secretario 
Ely l,01u oi1 o <le Souw. 
Lu ·io lll11\ 

Danilo Born1trdi 

- 2.o 11 

- l.o thesourflii·o 
- ~.o " 

Mario Piuheiro - director - 1·egatas 
- n.uxiliar Carlos Silveira Netto 

Alfre,Jo Sti·eppel 
0elostino o Cardoso 
ArnaJ,lo Bernar<li 

- director gymn:t::;ticn 
- diroctor natnr;üo 
- procurador 

C11:\~ELIIO F1:scAr.; 

Osear Teichmann Sobrinho 
H.nymumlo Bech1in 
Walter C. E. Becker 

..... @········· .... 
,¡ • • . . . . . . . . 

~ ............ .. 

\ 



FRITZ RICHTER, do TAMANDARt: foi a sensaçãodas raias sul-americanas na
década de trinta. Foi várias vezescampeão gaúcho de "skiff", bi-campeão brasileiro,

representante do Brasil nas Olimpíadas de Berlim mas Que não chegou a disputar
as finais. Foi o último grande campeão do Tamandaré.



INOVO rAMA
EVE UMA' ANDE

A FOTO mostra um aspecto do jantar realizado pelo Tamandaré, para lançamento de seu plano
de expansão. A presença do sr. Leopoldo Gey er, que a foto documenta, fc.i fa.to marcante

ESTA é urna foto histórica.. Mostra a Inauzuracão da. sede do Taruandaré. após o. incêndio que a
destruiu. Esta sede, Iocafizadu na Praia de lSt·l:-t~ foi pre ludlead« Pi"':u ateITu a ii ri'alizadu. Ag-ura u

TamaJldaré lal1"",-sc 'l uõvu t".llllu'eên.limt:llto, desta H'Z em Bases definitivas

AR
O tradicional Grêmio de Regatas Almiran-

te Tamandaré, que no próximo dia 18 de feve-
reiro estará completando sessenta anos de ativi-
dades, lançou-se em e.mpreendimento de alta en-
vergadura. Efeti~amente, o tradicional Clube
"càrvoeiro", a primeira. agremíação náutica bra-
síleira a excursiofar ao exterior e igualmente., a

EMPREENDIMENTO GRAN-
DIOSO

A Com issâo de coustrução
d.~ Nova. Sede db Veleiros ·1.0
Sul é ín t'E'gr.:tda}PC1OS SI'S. dr.
n.•·p." ...• ""I11,-l;:: • T ni.,. QiAO'_

;;-l:.l~;·l~,;;:"~.;al'~ .;;~·Sa;;-.ti·;li,
sr . I u iz Car los '~ill!p\.1.S 1..' AI'''
naldo OaclzC'l'. • I

I. a e

Est.3.gnar e de,tiparecer ou ir
para a frente e se projetar. Es-
te o dilema que 10 Tamandaré
teve que enfrendr. Clube de
grandes tra.díções] vinha o grê-
mio azul-marinho atravessando
fase opaca. A fa~!a de instala-
ções adequada.3 para a práti-
Ca das modalídades esportivas
a que se dedica, rinha fazendo
com que o Tamaedaré. paula-
tinamente, rosse Ise desgas~!IIn-
do. . .

Com isso ínumeros sacias fo-
ram abandc·n(l.ndo o clube. Ur-
gia. uma providência. E não
barrtavam ·p':J.liatiV.OS. Era ne,
cessár.o um trabalho de pro-
Iundidade. O prrsidente Luiz
Carlos Campos CI seus auxilia-
res diretos, estuqa'.·am a fun-
do" o problema. Jpesaram prós
e contras. E cheaaram a uma
conclusão. .

TOQUE

O dr. Manoel ~ugusto Ba.ce-
lar; ex-presidente do Tama.nda-
ré encerrou <"eu íscurso por o-
casião do jantar de lançamen.,
to do plUIO de expansão do
Tama.ndaTé -= o - A sorte
es+á lançada!

E, efetivament , isso é o que
ocorre. O Tanlu, da.ré cansou
de ser aguapé , a nsou de vo-
gar ao sabor da corrente. De-
cidiu enfrentar a- situação. De-
cidiu ir para I], frente e la.n-
çou-se num plai o audacioso,
que logo conseg íu , reunir as
atenções de todo os tamanda-
ristas e que, el~ breve, estará
monopolizando a a tencõss de
todos os verdade )'0.5 espordstas
gaúchos.

Comissão de
Construção

Um vistoso folheto foi ístrl-
buido por oc;)'3láo do jan ar de
lançamento do plano de pan;
são do Tamandaré, na noãte de
anteont.em. Este folheto mos-
tra o que será o novo T man-
daré , O plano doe constru ão da
nova sede é, realmente, onu-
mental. O projeto prevê a cons-
trução de sede social co pleta,

. com salâo de festas, boít , res-
taurante e bar e depend ências
amplas para reuniões E iaís,
salas de leitura etc. No q e diz
rêSpeito a parte esportí a se-
rão construídas depend êncías
completas para esportes erres-
tres e aquáticos. Modern can,
cha de' balão será cons ruída,
além de pav.Ihões para uarda
de barcos. No ramo a.q átíco,
o "novo Tamandaré" se dedí-
cará a prática do remo d vela

LANÇAMENTO· DE
T~~.~,n c~~~!~~,,,,,,..,,'".,,,,
tarjos do "}':lllland:lré ~Uf te"",,",, .n ""1'1 ••• 11ft •••,h
on te m, por o("tlstno ele .Iulltnr r~ ••II ••• ,I•• Uu '1U1
i,,,,nl,e oa'ert"(~ido a 1101en~ dt.· In •••r.~n.,. ,~ 1'lIk' 11
h~I·Jzon-.s'" "or uni elf m I de- (~urtllnll1ll1dl •• ' 111...11•.·.11.'
sençn de lignrnlS PXllrtssh-nH du '·.•••UII ~t· ~IU""U
]O~ C:l1UpOS, o ntunl (. ("~id~nte du .~r4·tIIlu Iltl li

r-ante 'I':tnulntl:lré. fnlOi it 80b •.•·1U•..•" ••• "JII"U"'~
o.·:telor ufieinl, Dr . .!tI:, aoe-I A 11""1111'" I lU. Iht
'ltlt." dis(Ourrf"u sohre o IUl~,..:tdu f'U '1'." •• H.IIU
a t un t . :\S'ós e-m nome da ('In .• 'urunlt"_',IU t "",
Io n t.' nosso ('01111,:,n11("1o I;:tlntuutlu "'ltUI •••...' ...•••• '..'.'.lil.J..'
:1 seguir o Sr. I.t"OllOld (~~.y("r. "1",1 dtl ~.'Ij,•.H"III~
tay.t"r 111" lntt"rt"i"Csnntt" hil'4torl('ó .,.h •••••n JIIUrttHU''''
IJUrt,o e ut r-e nl~S de-u ~'41'ti seu f".dulII',,""U" l'pU'"U1fl
ff:lIh~fr() tm n ho de otin biluo t~n, t,.,lttlll, .11.jftul,. ff
n1tOute na c.on('rt.ti7.a~át do!'! 1.llIun. tIU., 11 f, il.UU
tn nçu nd o . ~-\ltÓS folou o jnrnllll .•••n .'tl.t 1I'.IfIII.II.""
no me cln .-\CEPA. Jo. (. DOlnl n ,",u.•• '''I. flUi 'TI
!oiúdio do (lt"snbn'tI~ ••to 1 n Sl"d.o .ht '11umilutlllt' •• \
lUO l'HI'!lZ "indu já 'ltl~P lnorn,'" nnllil ,tI'U' "11"'.'"
dn rC'IJr("s.,.Il.:tntt" du .\ '1'~I'Jo \, ,..-1 •• ",tU 11I1t•• t\!IU
C" '·OIUO'"f"U. nl ••.s m o, n lodllH. \ 111\. , •• I"llIm
tlut"lrnz "Inrtlns Zh·t](', dn "uu" IUI"t, 11111'1
tos. l"nl1.rê",a f'nt'nrr('O~ da d••• ·uhw••, ~H ,I·.
,tnrê (" outro~ orndorl" st.",ulu. nlullu, I
e.•.•l)Orti~'n Aronldu (;n ";~r, 'u •• ",'",h
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