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~ :A SEDE DO GPA está em seco. O mais antigo clube do Brasil náo poderá mais ver seus defensores .saír

~do reduto que lhe serviu desde o inicio do seculo. A ultima saida dos gepeanos ocorreu numa data hts-
: Día da Patria de 1953. -A reportagem fotografica da "Folha Esportiva" apanhou sugestivo flagran-
te do momento em que, 'pela ultima vez, a rampa do "mais antigo" permitiu o acessc ao do

ela U ImaVezosBarcos do GPA
e ceram a Rampa da Velha Sede

t
r,JíreJ& 14.11'.?'in

espor es .
Domingo último, náo sómente'

remadores estiveram pegando
borda' de barco, para conduzí
para onde aínda manda o
elemento. Dando assim uemons-
tra\;áo de amor' ao clube
a iim esporte útil e reeomendávek]
até dirigentes puseram tnáos
bra.
Dentro' em pouco uma

visória surgirá em local adequado.]
e depols a definitiva,
Náutico.
náo teráo

A garage do GPA está em seco.
. Em breve as outras teráo o mes-
mo destino. Ficou assim o clube
de remo mais antigo do Brasil sem
Jjga\;áo cOPIo o rio. Contudo, aínda
domingo seus remadores desceram
a rampa, peís queriam aproveitar
o maís possivel a velha sede, pois
que seráo chamados em breve pa-

participarem de provas ímpor-

tívos .famosos como o é a sede do
clube de remo que iniciou as atí-
vídades nos esportes da água de
nossa cldade.
Mas os dirigentes demonstran-

do-se conscios de suas grandes res-
ponsabilidades, continuam agir"lo.
Batem de porta em porta. Sem
desfalecimento. Pedem a este e
pedem a aquel e . Querem ver suas
cores levadas pela juventud e e náo
apenas ver um estuário magnífico
cercado por urna muraíha chínesa
e sem ser aproveitado para vígo-
Par físicos que necessitam praticar

draga, orgulho dos'
.assím cumprindo

e fazendo, infelizmen-
cerrar redutos es or-.

hJ¿ Q&; RO - A q\f3

(n«')~ - CIJA U3; fA.

¿ SR~O ::DoS t»: tolo



••o curso ntre as
De Recrutas do· Guaiba

-nueces
Alegre.-

F.o",.. A G:\. ~ /1c¡Sb
o VETERANO "remador Se- provas, senda que a primeira e-;

vera Dias Larangeira instituiu a segunda já foram realizadas, \
urna interessante prova para os Na primen-a delas, em 1000 me-¡
recrutas do GPA. Será vence- tras, classiricaram-se os seguintes
aora a guarnícáo que melhor se conjuntos: l. o José Correia, A-¡
colocar no computo de cinco prigio da Silva, Adáo Cotisse, I

Adair Chemello, vega e Alvím
Martins, timoneiro; 2. o - Fla- j
yio Brasil, Mario Godoi, Milton
Jardim, Valrnir 'I'orcato, vaga e
Peronilio Batista, tirn ,

Na segunda regata, que teve
como percurso a Volta da Ilha
do Chico Ingles, teve corno me-
lhores colocadas as seguintes
guarnicóes: - l. o Flavio
Brasil, Helrnut Mcg, Milton Jar
dim, Walmir Torcati, voga, e
Ari Bandeira, timoneiro; 2. o -
Alceu Barreto, Luiz H. Kranen.
C. Albrecht, Fernando Glimrn,
yoga, e Henrique Kranen, ti-
moneiro.
A proxima regata será ao re-

dor da Ilha do Paváo e terá lu-
gar a 18 do corrente , No dia 25
será efetuada a prova seguínte,
com percurso de ida e volta ao
Parque Nautico . A ultima pro-j
va será realizada a 8 de abril.
na raia dos Navegantes.
Também foi resolvido, pela di

retaría do GPA, aumentar para
10 os premios do concurso de
saldas. Cerca de 80 remadores
estáo participado desse concur-
so, que tern como lider o vete-

¡rano Severo Dias Larangeira e
como vice-Iider o remador Al-
berto Angelo , Este concurso tem
1:ei~ocom que' a a-
-fluencia da
Av.~
.mé).

,"



o GPA FESTEJOU SEUS TRIUNFOS - O grupo acima foi apanhado pela reportagem de "Folha Es-
portíva.", na ·rampa do reduto gepeano, na Doca de Remo, Iogo depois da regata. Véem-se remadores, di-
rigentes e socios, que se entregaram durante o dia de domingo. a. festejos para cememorar " a -vitoria do
"mais antígo " nas provas de single, double e fou:r sem timoneiro e nos premios coletivos da 55." regata dos

campeonatos do Estado, realizada domingo ultimo

I .nEPOIS DA REGAr Ai:1
~~t.1HI- ",,"h~. ((, Por JOAO DA. PRAIA:J:iJ

A reg;ta; dos campeonatos do os concorrentes alinhados quís a
Jl:,$tado foí realizada com fatores torea mudar de raia, optando por
I¡ltmosfericos adversos. Entretanto, correr no centro da zona balísada,:
houve únicamente urna quase co- quando pelo sorteío coube-lhe a da
B1>áo.As duplas de remos curtos -extremidad e- direita. Os juízes na-
do Vasco e GPA, estiveram a pi- turalmente nao concederam o prí-
que de chocar-se durante a pug- vilégio que queriam os referidos
na, quando, depois da metade do remadores, .poís que as regras nao
percurso, haviam conseguido muí- permite m tal. As ralas sáo sor-
tos barcos de vantagem sobre os teadas e nao escolhidas. A sarda
demaís. Estavam quase rora da foi ordenada da maneira classica
'tdlfa da regata, multo fora por- e usual: "estáo todos prontos!",
tanto das águás que lhe coube- "gog" seguido do estampido. To-
rampeto se :teio. Todavia, nenhuma das as guarnícóes concorrentes a-
quíz ceder. EspeCialmente de par- ceitaram o comando e partíram
te do GPA deveria partir urna fle- ao soar o tiro. No final da pro-
.xáo para dentro da raia. Mas, teí- va, houve oestemporaneo protes-
maram correr nas mesmas águas, to. O Uníác, pelos seus dois maís
E com isto a dupla do Uníáo, altos .. dirigentes, protestavam por
que estava bern atrasada, conse- ter a guarnícáo do' seu cluos
guiu-se aproximar dos ponteíros largado atravessada . Os [uízes re-
Além de superar um, os unionis- pelírarn energicamente o protes-
tas fizeram perigar a vitoria do to. Sua Iuncáo é ordenar a lar-
outro. Portanto,tem razáo o adá- gada de todos ao mesmo tempo,
gio: " - Entre dois Jitigantes, Nao lhes cabe instruir guarriicóes
o terceíro é que goza ... " em apreco se julga tácitamente

x X x em condicóes de largar e aceitan-
Houve um aceno de Fritz Sch- do a saida, já que tem dez Tema-

, rager aos juizes, quando do co- das aínda a seu favor para que
que de remos entre as duplas do nao possa ser prejudicada, é por-
Vasco e do GPA. E por isso mais que foi insuficientemente instruí-
uma vez avisamos: os juizes de da e isto é culpa dos dirigentes
percursos sáo os únicos que po- do clube e nao de autoridades das
dem julgar se urna guarníeáo ob- regatas, cujas Iuncóes nao íncluem
serva ou nao as águas que lhe ínstrucóes de guarnícóes.
couberam pelo sorteio. Um deles x X x x
tem um revolver e pode fazer E mais urna regada dos carnpeo-
parar a prova quando houve in- natos, passou. Parece que o remo
fllacao, ou seja, quando em suas gaúcho ressurge depois do aterro

, águas um concorrente seja estor- e construcáo do cais dos Navegan-
vado por outra guarnícáo, Mas tes, que quase o asfixou. Houve
quem abandona as proprías aguas lutas tenazes. Houve chegadas in-
o faz por conta e riscos propríos, teressantes, O nivel técnico ainda
nao podendo advir dai a paraliza- I .

\!áo da regata, com nava saida e.
exclusáo do infrator. E como no
chooue ue comentamos os dois
era infratores, tíveram üe aguen-
tal' as consequencias.

x X x
Entretanto, um fato que de-

monstra que somente dentro da
raia ramadores e clubes sáo ri-
vais, observamos depois da regata.
Estivemos no reduto gepeano na
Doca do Remo. Ali vimos contra-
ternizando e se abracando diri-
gentes e rernadores do Vasco da Ga-
ma e do GPA. Os mesmos que
dentro da raia se "estranharam",
estavam numa festa de esportivl-
dade .e fraternidade.

x X X
Pueril e francamente antí-espor-

tiva -a reclamacáo da alta díre-
I;ao do Gremio Náutico Uniiio, feí-
ta logo 'depoís da reatízaeáo da
corrida de four sem timoneiro. A
guarni,,9.o do Unmo ae

nao chegou ii: cota desejada,
a arte de treinar vem sendo
cada ilem. E o segredo das
des vitorias .do Almirante
nas últimas regata s fói
do. 'I):einar. Treinar e

x X x

E para finalizar vamos
palavra 3J um
espeeíalízado, "II
ore o treinamento: ••
portancia da preparacáo
do remador é essencial.
as guarnícóes vencedoras
peonatos nacionais e
nais ínícíaram o preparo
no inverno. E sempre
vado que os melhores
eram os que usavam a
por necessidade de Iocomocáo, que
andavam por dia nela 10 e 20
quílornetros. Este exercícío mus-
cular das pernas aumenta a poten-
cia desses membros que represen-
tam a e.cáo fundamental da pas-
sada na água. Sempre no tema
de preparacáo o atletismo é necea-
sarío, Marchas, corridas a pé e
subida de montanhas sáo uteís no
preparo fisico do remador.
Quero citar 1.1m exemplo, que

significa a decadencia do eight
do Varese depois de ter vencido
o campeonato europeu de 1950. Os
remadores receberam pequenas
motocícletas, para ir e vil' aos
treinos, já que a raia fica longe
da cidade. E a decadencia veio. O
inicio da remada já náo recebia
a 'for«;:adínámíca que emana das
pernas, como quer Steve Faír-
bain."



I

A guarni<;ao do "gig" a seis "Júpiter ", no dia de seu 250 aniversário de constltuícáo:
Edgar Barth, Germano Wetter, Kurt Weter, Cristiano Bohret.Walter Stosch, José

Pétzhold, vaga e o timoneiro Carlos Endler. (foto arq, de José Petzhold) Aq 01
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o MAIS ANTIGO DO BRASIL

CLUBE DE REGATAS GUAíBA-PORTO ALEGRE

Fundado em 21 de Novembro de 18S8

Remo
Nata~ao
Saltos ornamentals
Water-polo
Glnástica
Dep. Social

perto Alegre, 18 de novcmbr-o do 1965

Ilmº Snr. Dr.
HZNRI QUE LICHT

M. D. Diretor do Departomento de Esporte
N/CAPITAL .-

Temos a subt.do honro, de convidar V. Su. paro.
a sess~o Solone, que este clube reo.lizorá dio.20 do corrcnte,co-
rnemorutivu DO 77º Aniversário de Fundogüo.

Terú a mesmo. inicio bs 20 hoz-as e será cf'e tua
do cm noSSQ sé do no Parque Naú t í.co ALBERTO BINS.

Contando com vosso. honroso prcsengo, subscre-
vemo-nos,

Atenciosumente

(

ALEGHEp/ CLUBE DE

)

( AlmeiJo )
SEClLETARIO GERAL

SEDE PRÓPFHA, RUA. VOL. DA PÁTRIA, 2092 - TEL. 2·21-97 .• S~DE NOVI\ EM CONSTRU<;ÁO t PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - PORTO ALEGRE
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t\specto da sessáo solene comemorativa do 77.0 aní versarro do GPA, vendo-se a mesa de honra. Está.
faJando o dr. Mario Rigatto, sobre o faustoso acontecilnento.

GPA FESTEJOU077,° ANIVERSARIO
o GPA testejou o 77.0 Aníver-

sárío .de -sua fundacáo que trans-
correu ontem , Animados foram
os f.estejos programados. os quaís
estíveram bem ooncorrídos. Os di-
rigentes .do maís antígo clube de
remo víraen lotadas as dependen-
cias da sede nova em eonstrucáo,
náo sómente de novos e velhos
sócíos, como de seus familiares,
bem como 'de comlssóes e repre-
smtacóes de entidades esportt-

'OIlIIiIé!!:remiacóes locais.

FaJ,aram maís o como Fonsec'a, o
dr, Henrique Licht e os demaís
representantes de 'entidades e
clubes, saudando o elube aníver-
saríante,

lIMA SESSliO SOLENE

Sábado, a noite, com a presenca
do comendador Massemino FOll-
seca, capitáo .do Porto, dr. Hen-
ríque Licht, díretor do DEERGS,
dr; Catlos Faloetta, do CRD, dr.
Túlio Alberton, representando o
dr. Renato de souza, presidente
da Camara de Vereadores, ten.
Hofcnarm, pela FBRGS, Túlio de
Rose, pela FRRS, Saturnino Van-
selottt, presidente do Almirante
Sara'oso, e ·dr. Paulo Bing, pelo
Náutico trntáo. Na ocasíáo o pre-
síderite Ilo Lanzer solícítou para
que o como Fonseca presídisse a
reuníáo solene. Falou sobre a da-
ta, com a SUa reeonhecída eom-
peténcía o 0.1'. MárioRigatto, re-
mador e ex-presidente do elube.

Após fol procedida a entrega
solene dos díplcmas aos novos só-
cíos titulares, orando após. o ss:
Edgal' Lanzer, concitando todos a
se ínscreverem TIa legtáo dos
grandes benteítores do clube,

A REGATA

.....•

A regata íntima realizada na
manhñ de óntem fol das maís
movímentadas, Realizar a m-s e
provas para novos em gígs four
e também urna prova em eight
para veteranos.



A reuníáo foi presidida pelo
espornsta no Lanaer, que após

ANIVERSARIOU O REMO'BRASJLEIRO"C • 'PO r/b .:t\~l,rVbl '1'

A passagem do 78.0 lU~h'ersá~íodo GPA motívou un':jt 'reunía_o'beni coneorrída , Presi~i~a pelo"g~-
nador Ildo Meneghetti, tendoa presenca de rep'res~ntaºoe~ ~e todO~ GS clubes ná~~ICose ent~-
es esportívas, a reuniáo teve um desdobramen to brllhan~~' tendo .sído exalta.do o clubs m
'godo Brasil. Na 'foto" um aspecto .da tradicion2-I.:eumao de 21 de novembrn

PA FE'ST 78 ANOS
DAND,O TíTULO 'DE S'óCIO
HON(~J~AJ}.I¿Qlr~CM'ENEGHETTI

Com a presenca do governa- falar ~re os motivos da reu- TROF1i:UBRASIL
ndo Meneghetti, do cornte. míáo, entregou-o pósto ao gover-

IItulJeID Mu-ilo de Habema Maía, nador do Estado, que dirrgiu á
capitáo do pórto, dos srs, Car- reuníáo até o final. Durante a
los Hofmeister Filho e Henriqile reuníáo, falaram Os representan-
Lícht, do DEERGS, "assím como tes de todos Os clubes e entída-
de representaeóes de todos os des presentes.
e.ubes de remo e da FBRGS e
Liga de Defesa Nacional, o G.
P. A. rea ízou a tradicional reu-
niáo de 21 de novembro, come-
morando a data da fund'c1Qaoque
é também o do inicio das atíví-
dades do remo brasileiro.

Foram entregues certíñcados
de sócio honorárío inclusive ao
governador do Estado.

A C. B. D. confírmou a rea-
Iízacáo do Troféu Brasil de Re-
mo para os días 29 e 30 de abril,
na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Esta regata índícará os barcos
que írño ao torneio pan-ameri-
cano ·de Winnipeg.

REGAT~ DE ESTAFETAS

Realiza-se domingo, as 10
horas, a regata de estafetas Celo
Edmundo Arnt, cópia melhorada
-da qua foi realizada em 1914,
no mesmo estilo e com o niesmo
patrono. A regata' será díspu-
tada por gígs four tripulados por
principiantes com o sem vító-
ria e por [uvenís. Deve-se a
lernbranca de renovar as regatas
de estafetas ao veterano espor-
tistas Carlos Arnt, principal fun-'
dador do Uníáo, motivando a
ínstituícáo a recen te criacáo de
de remo. A largada e chegada
provas e do, campeonato juvenil
será na rampa do Ná,utic;o
Uriíáo, ría Illía do' Paváo:

I
Haverá duas passagens do

compro van te, urna bandeírola,
que seráo nos ángulos da nna
dQSCachorros e no do Cabal do
!R)-PAv.a{), conhecído por Volta

.
"

a mesa que presidiu a solene reumao que festejou a data de ininio do esporte náutic9
sil, ou seja a fund!lll1áodo OPA, aparecendo ao centro o governador Ildo Menegh



GPAFE:ST 78 ANOS,,

DAND,O TíTUL'O DE' S'óCIO
ON q~~ÁJf!~~1\ti~~~'"~E ~!!~R!LT1

níáo, entregou -o pósto ao gover-
nador do Estado, que dinglü a
reuníáo até o final. Durante a
reuníáo, falaram Os representan-
tes de todos Os clubes e entlda-
des presentes.

A C. B. ,D. conñrmou a rea-
lizagao do Troféu Brasil de Re-
mo para os dias 29 e 30 de abril,
na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Esta regata índícará os barcos
que íráo ao torneio pan-ameri-
cano ·de Winnipeg.Foram entregues certificados

de sócio honorárío inclusive ao
governador do Estado.

R,EGATA DE ESTAFETAS

Realiza-se domíngo, as 10
horas, a regata de estafetas Cel.
Edmundo Arnt, cópía melhorada
-da que foi realiza-da em 1914,
no mesmo estilo e com o mesmo
patrono. A regata- será díspu-
tada por gigs four tripulados por
principiantes com o sem vító-
rla e jior [uvenís. Deve-se a
lembranea de renovar as regatas
de estafetas ao veterano espor-
tistas Carlos Arnt, principal fun-
dador do Uniáo, motivando a
ínstítuícáo a recente críacáo de
de remo. A largada e chegada
provas e do, campeonato juvenil
será na rampa do Náutico
Uniao, ría :Illía do Paváo,

I
'Haverá duas passagens do
comprovante, uma bandeírola,
que seráo nos ángulos da Ilha
d Cachorros e. no do Oab al do

'o , conhecido por Volta
~L

a mesa que presidiu a solene reumao que festejou a data de inicio do esporie
sil, ou seja a fundlll'\)iodo GPA, aparecendo ao centro o governador ndo M4~~~!!!
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o MAIS ANTIGO DO BRASIL

CLUBE DE REGATAS GUAíBA - PORTO ALEGRE

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Remo
Nata~éio
Saltos ornamental.
Water-polo
Glnástica
Dep. Social

Porto Alegre,18 de novembro de 1968

llmo.Snr.
Dr.Henrique Licht e Exma.Esposa
N/Capital

Prezado Senhor,

Em comemoragao ao seu ~Oº aniversário,o Clube
de Regatas Guaíba-Porto Alegre,realizará um banquete em sua se
de social,no proximo dia 23 (sabado) as 20 hrs.,para o qual te
mos a subida honra de convida-los.

Contando com sua honrosa presenga,apresenta -
mos

-.
Atenciosas Saudagoes

(J~~¡I'~;alma K.de A~aújo-Presidente

SEDE PROPRIA TEL. 2·21- 9 7 - CAIS MAR CIL 10 DI AS, PA RQU E NÁU TICO AL BERTO BINS - PORTO ALEGRE



18 DE NOVEMBRO DE 1968 F O L H A D A T A R D!

festejos dos

o GFA estava iniciando ontem, com um atraso de cerca
de urna ':l!xriJ:a,as comemoracées do seu 80.0 aníversárto. Foi
entáo que apareceu o sr. Joo.o Ho,velange, presidente da OBD,
acompan1illldode Abn~ode Almeida e do capítáo Bonetti, di-
retores ih!. OBD, do general Mareu Ferreira, presidente da
FGF, e fuJ dr. Henrique L1cht, o que trouxe maíor enímacño
ao ato lidh-nede hasteamento da. bandeira do clube de remo
maís an. do Brasil. Seguindo-se depoís as ínaugura.~óes
Ido pórtia:0da "nova sede e do parque de recrea~íio pública. Ao
melo-día :f!l>iservido um churrasco, quando foram apresenta-
dos dais Jln,rcosrecém-construídos nas oficinas do GPA. Quin-
ta-feíra, aro:á realizada a reunláo comemoratíva do 80.0 aní-
versárío ,

OPA iniciou

seus 80 anos



SFMPRE A 21 DE NOVEMBRO r:és f. 2-3/11¡If
Gomo acontece anualmente, na noite die 21 de novembrn há a reuniáo eememoratíva do aniverslÍrio. do
OPA. Recorda a reuníáo do Restaurante Continental em 1888•.em que foi fundado o RUWerOlube, Este

bem cencorrída e teve destaqlllesespecíaís, dos quals um foi a inaugura~áo dum mural comemera-
iDliKs •.tiv". de DEERGS, e a oferta dIe um cartá. de prata da Sogipa. Na foto, a mesa que

a. reuntáo, quandn fa lava o dr. Mário Rigatto



t1//R,'O t?,"wrlÍO/ ;-1 t.) JOI):(;

/lfVl</L.?t/é /<"{J4,,véA/ h'¿¡-li/

'),: /l/2/U) 7J-

Ctl/'o/v'¡'¡f' P/l/2/! F!2~J/j)/R O W4,

C-ft-R e o S vV/}-ü:..,4 U ¡:;¿Ir/?
/

é 2J ./ /l ¿,I?/l. K.# 'ti" ¿/'.,/c;:;



( _1~J.." /9'9 1I ~3~ANOS DE JT)plTER 1 .. ... .
SaLve 10 de Maio ae 1936 - 1969, urna da~t~

'~~~~~ri'te-~-~ue,assinal.a '-~, 'a,no~ -de ativid~de: "" _*
ininterruta da guarnigao doJUpiter, do G.P~A.
t'~te <nube, -o mais a.n:t1g0 do Brasil ~ oujas di'::' ."
retorias d~sde aqu~la ~pooa até a atual tudo

,~ J> •• ':' ••• 1"; .Ó: J -. .' I '. ••• • t !I''''

~r:p~~c:.~na~am.J~~,C,~~,nh0-'il: ~~~i:;;9~~4ª:CJ.~~._
~~~~~~~~~~~~~~~~ntt~~~~~u a~ ~~ .•.• ,. 1t (,-•••gl.larniyao. . '.,!"". ", , . f,.~ ,

33 anos d,e Jlipite; caLde ou u~ amizade abe~94a-_~
,qa-po~--lleu-s e-nt~ -&9 seus-.egmponentes; sinere-
n;z.ou ~eus espiritos num~ considersQao mútlla. _
E assim continua.m singrando as aguas do n sse
'\> . .' Ó, .' ~""'..'" -

\tleg~stoz. Gua:Cba desbravand.o as -be tezas das
iI .~ l· .• :. ".'1. ...." ",

suasmargens.. No verao_ ~a pe~e -,tostada pe-", ,- . . ., -"--. ,'-. I
~~:\sol\ ~~m~~ze j~, -9?ITtPte~C:im~~~u~ ~xe=Eci~?-,.;t~"";.f"
(; m.a.'m~tagao,. '7 EmCJ,llantQis-to",o foga c~e~~ tante í
.ferve a agua ..para Q tl'ad-;~~onal caf~ de chaleira. 1

d ,~Qm,brado fI:ondozo arvozedo ao 90m do silvar'da 1

;~~sa;ad~, 'ao"~urm~r10 s~~v~ ~as a~ua~ do' Gue.!be.
.'. . . ". '

pentead~s por uma suave brisa. uQue enl~vo, para.
......0.. ' .' ~ "'-

8 alma". :Q~a~9J¡!!g1&ne(~entalt~: I

3~anos de Jdp~t.e1; ti um.,motiyo ~odo esp§:lcia,l Raral
uma . co~ra tula9ae miftua entre os componentes !ia \

" ~ .•.
_ .~~~i9aF';'..~~~;te~OíA~~u~~M~~~~~!,~::~s~_,~, ~~QS
companh~iros' Heller e .)3.ohrel;' que dl?:r:a.tl.te ~a.nt.s
ano~ 90IñnosC~ ~co~yiv~r;~a;~~~i~án~~f:d.e~tas mes
mas 'alegrías. í " ..

r .••. . •. \ t • ~ .

':53' anos de Jlfpi ter! : .RogattrOs-Té nOSSQ bom )~eu.s't
• • 'I!:\. • r .• 1;

'merec'ermos ti Tua berÍgao para que t ainda 'P,or tnuit
iet(Íl)O 'esta guarniqao -\,OSS8"auferir des'ta 'gra98
o~rd:~otent~ para éste 'conv!víO que ~ já :faz par-
te da nos~a·vida. " KCYK



Clube de Regatas Guaiba-Porto. Alegre
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

FUNDADO EM 21 DE NOVEMBRO DE 1888

Porto Alegre, setembro de 1969

Ilmo. Sr.

NESTACAPITAL

Prezado associado:

A Diretoria do G. P. A. recém ele i ta e empossada, cuj os componentes par-
ticiparam ativamente na promogao do 809 aniversário deste C1ube, sente-se no
dever de comunicar que a Diretoria anterior, em grande parte com os recursos
da campanha erit áo erice t ada , conseguiu com muito sucesso, or-gan í aacáo e eco-

nomia, dotar a nossa sede de vitais me1horamentos, o que já nos faculta aco-

lher com maior conforto e proporcionar melhor entretenimento aos sócios e
seus familiares. Por este mot í vo, temos a especial sat í s racáo de expressar

nossos agradecimentos pela valiosa coLabo r-ac áo prestada, o que permi tiu fi-
casse o parque que circunda a sede social totalmente cercado e construídos
na parte da frente muro e pórtico, este j á inaugurado, dando-nos condi-

goes para assegurar o controle na entrada de nossas dependencias.

No be lo a j ar-d í nament.o. efetuado flores j á desabrocharam, colorindo o am-

biente; a cancha asfal tada estásendo eficazmente aprovei tada pelos sócios
apreciadores de futebol de salaoe esportes afins; e o Recanto Infantil ser-
vindo para a alegre e despreocupada r-e cr-eac áo das nossas cr í anqas - enfim,

tudo está mais bonito, mais agradável, merecendo a atengao e a presenga dos

. prezados sócios e seus familiares. Aqué Les que nao conhecem é st es melhora-

mentos, convidamos muito especialmente para rever o "seu G. P. A.", compare-
cendo nas suas pr-omo có es desportivas e sociais ou vindo aos domingos para
almogar com a família, eis que a Copa está perfeitamente instalada para aten-

der o movimento de nosso quadro social, podendo as reservas serem feítas com

o economo pelo telefone 22.21.97.



Muíto j á foi feíto, mas muíto a í nda há a fazer. Esta Diretoria está
com planos de langar o prosseguimento das obras para a conclusao da nOSsa se-
de social, a qual encontra-se pr-esentemente com sua parte térrea terminada
e utilizada com real aproveitamento tanto nas atividades sociais como despor-
tivas, faltando, no entanto, a concLu sáo do projeto da sede - sonho de todos
os gepeanos - com o seu amplo sala o para bailes, ginástica, etc., converten-
do-se, entao, na maior sede de clube do Brasil e da América do Sul localizada em
Parque Náutico. Para urna obra de tal envergadura necessitamos mobilizar todos
os recursos. Um passo importante j á foi dado no mes de agosto transato, com
a compra definitiva da "Ilha do Oliveira", denominada "Paraíso Gepeano",
possuindo mais de 12 Ha. de área, situada no Furadinho, a dez minutos de via-
gem da sede, via fluvial, o que nos permite considerar sermos o único clube
quigá do mundo que possui uma ilha totalmente sua. Deverá ola se constituir
numa das maiores at r-acó es e incentivo' para a campanha de Lancament o de títu-
los de Sócio Proprietário que pretendemos promover em breve para a obtengao
de recursos destinados _ao prosseguimento das obras.

Consta do nosso programa a aquis igao de urna confortável e segura em-
barcagao para transportar de hora em hora, com viagens de ida e volta, aos
sábados e domingos a partir do próximo verao, os sócios que desejarem passar
horas agradáveis ou todo dia, pescand o, banhando-se, praticando esporte ou
descansando, nos amplos e pitorescos recantos da nossa ilha.

Num exame da atual situac áo do Clube, verifica-se que, económí cament e ,
está muito bem situado, sem dívidas e com um patrimonio considerável. Po-
rém, financeiramente, está exigindo reparos, eis que sua receita encontra-se
quase totalmente comprometida com as d_espesas or-dí nár Las , A raaáo dessa in-
suficiencia, embora nao totalmente válida, po í s j á está sendo desenvolvida
campanha a fim de conseguir novos sócios, é que o nosso Clube, com seus 80
anos de existencia, possui um número elevado de sócios que _nao mais pagara

mensalidades por terem obtido o título de Veteranos, Remidos; etc. etc •. Mas
todosnós sabemos que justamente neste s sócios está a nossa maior forga e
nos contatos que tivemos o prazer de manter com os mesmos, durante a promo-
gao anterior, constatamos que est áo prontos a colaborar sempre que necessá-
rio com o "mais antigo", pois representam a sólida base da nossa estrutura
e o que possuímos de mais valioso, o que nos incita a arregagar as mangas pa-
ra enfrentar urna campanha gigantesca, com a finalidade de reiniciar a cons-
trugao da sede, certos de que, justa e necessariamente, para um empreendimen-
to de tamanho vulto, jamais seria negada a imprescindível e nunca desmentida
colaboragao destes sócios titulados.

Face ao exposto, a primeira iniciativa em busca dos recursos necessá-
rios é exatamente esta promo cáo que denominamos CAMPANHA EDIFICANTE e ape-
lamos a Vossa Senhoria no sentido de colaborar para o integral exito da mes-



ma, tornando-se um COLABORADOR GIGANTE, auxiliando com uma das seguintes con-
t.rí bu í c ó es mensais: NCr$ 20,00, NCr$ 15,00, NCr$ 10,00 ou NCr$ 5,00, que
poderá optar de acordo com o seu desejo ou as suas posses e deverá vigorar
pelo espago de tres anos. Será titulado Grande Colaborador da Campanha Edi-
ficante o sócio que contribuir durant e dois anos e Colaborador da Campanha
Edificante o sócio que contribuir durante um ano. Sendo urna campanha de co-
laboraqao espontanea, é facultado ao sócio solicitar seu desligamento da mes-
ma em qualquer oportunidade.

--

A Diretoria Gepeana, com o elevado propósito de colocar o G. P. A. no
lugar de destaque que merece ocupar, pela sua tradigao e sua glória, obtidas
ao longo de 80 anos de existencia dedi cada ao aprimoramento moral e físico
da nossa juventude, conta com a sua valiosa adesao a esta campanha, preen-
chendo e fazendo entrega do cupáo des tacável abaixo, porque conhece, con-
forme já foi dito, a boa vontade" de todos os sócios titulados de colaborar
para o desenvolvimento do G. P. A. e, principalmente, porque necessita dessa
ajuda e da confianga que espera merec er, para cumprimento da tarefa que se
propoe executar visando o bem e a satisfagao de todos os gepeanos.

Seja um

COLABORADOR GIGANTE

da

CAMPANHA EDIFICANTE!



o MAIS ANTIGO DO BRASIL

CLUSE DE REGATAS GUAfSA - PORTO ALEGRE

Fundado em 2' de Ncvernbeo de 1868

Porto Alegre, 17 de novembro de 1.970.
Remo
Nala~éio
Saltos ornamenfais
Water.polo
Glnáslica
Fulebol Saléio
Cepo Social

I1ustr1ssimo Senhor
Dro Henrique Lioht
D E E R G S
NESTA CAPITAL

Preza.d.oSenhor:

Temos O prazer de oonvidar ao esportista e distinto amigo para a
Sessao Solene oomemorativa ao 822 anivers~io de fundagao do GPA, a realizar -se, ,no dia 21 de novembro pov. as 20,30 horas, em nossa sede, no Parque Nautioo Al-
berto Bins.

Na oerteza de podermos oontar oom a satisfagao do seu honrosooom
pareoimanto, anteoipamos nossos agradeoimentos, subsorevendo-nos,

acencaosasente

'~'"UJ Jt:f~
Romeu Nioola Paliosa

Presidente

SEDE PRÓPRIA, TEL.: 22.21·97 - CAIS MARCíLIO OlAS, PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - PORTO ALEGRE
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em sua sede, a sessáo solene co-
memorativaao 83.0 aníversárlo
do Clube de Regatas Guaíba-
Porto Alegre, - o mais antigo
do Brasil - que contou com- a
presenea de elevado número de
assocíados, tendo ocupado a me-
sa diretora as seguíntes autori-
dades: cap, Antonio Cordoniz, re-
presentante do Governador do
Estado; eng. o Júlio Rubbo, rep,
00 Prefeito; dr. Henrique Lícht,
membro do CND; Predi Quarta-
relli, rep. do presidente da CBD;
Luiz Rovinski e Santos Rocha,
presidentes das Federac;Oes de
Remo e Volibol; Guilherme A.
Eirado Silva "Buck", rep. a CBD
e o C. R. Flamengo; Jonas Ber-
t.uzzi e Joao Amato, presidentes
dos coírmáos Vasco da Gama e
Barroso-Sáo José; Ernesto Zím-
mer, Henrique Runte e De Pau-
la, representantes da Sogipa e
p..jachuelo, de Florianópolis, além
dos diretores gepeanos. O presi-
dente Romeu Paliosa, após bre-
ve' explanacáo, passou a direcáo
dos trabalhos ao representante
do Governador, os quaís se de-
senvolveram com a observancia
do, seguinte protocolo: entrega
das medalhas aos atletas e diplo-
mas aos sócíos, pelas autorida-
des presentes, dirigida pelo se-
cretário-geral do GPA, Ari Lan-
zer. Em prosseguínjento, o ora-
dor oficial, dr, Mário Rigatto,
maís uma vez brindou os pre-
sentes com sua .prívílegtada ora-
cao, éste ano enríquecída com a
apresentacáo de "slídes", mos-
trando o projeto aprovado para
complementacáo da sede e Ila-
g~'lUltes da beleza. da rlha do
GPA. Após ouvíram-se diversos
oradores, com destaque para os
discursos proferidos pelo repre-
sentante da CBD; do dr. Henrt-
que Licht, ressaltando a amíza-
de que se cultivava e desenvolvia
dentro do GPA; e do eng.o Júlio
Rubbo, agradecendo a mencáo e
enaltecendo a beleza dos paínéís
que ainda estavam em exíbícáo,
representando a cidade de Porto
Alegre -antíga, atual e futura.
As 2'3 horas, o representante do
es trabalhos, finalizando a agra-
Governador declarou encerrados
dável reuníáo em que foram ser-
vidos chope e salgadinhos aos
presentes, com o canto -entusiás-
tico de "Parabéns a Voéé" e a
extíncáo da ebama da vela pelo
presidente espósa.



FUr"ldedo em 21 de Novembro de 1888 POrto Alegre,
13 de Novernbro de 1972e

CLUBE DE REGATAS GUAfBA - PORTO ALEGRE
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Remo
Nata~ao
Saltos ornamental.
Water-polo
Glnástlca
Dep_ Social

Ilustríssimo Senhor
Dr. Henrique Licht
NESTA CAPITriL.

Frezado cons6cio:
-------- -

No próximo dio 21 do corrente, será realizado uma
sess50 festivo, e~ comemorog50 DO 84º onivers6rio de nosso clu-
be, com início os 21,00 horas, em nosso sede sociol-esportivo.

Nessa oportunidade desejomos fazer-vos o entrego
do diploma de Colaborador Gigante, o qué fize stes jús, pelo va-
liosa colaboru950 feita o Campanha Edificonte.

Assim, ternoso sotisfa950 de convidó-lo, bem como
a exmo. fomílio, pora participar da referida reuni~o, eroque se
comemoro, também, o fundo950 do remo brasileiro, iniciativa do
saudoso r~ojorAlberto Bt.ns ,

No certeza de vosso honroso comporecimento, opre-
sentomos o V.S~.,

atenciosas soudo9~es.

~ew.Jtt4
Romeu Nicola Poliosa

Presidente

SEDE PRÓPRIA, TEL. 22-21-97 - CAl S MARCILIO OlAS, PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - PORTO ALEGRE'



EXMO. SR.
,

DR. HENRIQUE LICHT E DIGNISSIMA ESPOSA
.E..ORTOALEGRE

ESTIMADO SENHOR

o GRUPO DE BOL¡O s6 NA BANDA, FILIADO-

AO CLUBE DE REGATAS GUAíBA PORTO ALEGRE, POR OCASIAO DE

SEU JUBILEU DE PRATA, TEM A SUBIDA HONRA E O GRANDE PRAZER
, ,

EM CONVI DA-LO, BEM COMO A SUA EXCELENTI SS IMA ESPOSA, PARA
,

AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A ESTA EFEMERIDE, A REALIZA

REw~SE SÁBADO PRÓXIMO, OlA 24 DO CORRENTE, AS 20,30 HORAS.

E, CERTOS DE SUA ESTIMADA PRESENºA, QUE,
, ,

SEM DUVIDA ALGUMA CONTRIBUIRA PARA O BRILHANTlSMO DE NOSSA

FESTA, COLHEMOS A OPORTUNIDADE PARA ENVIAR-LHE OS NOSSOS -
...MAIS ALTOS PROTESTOS DE PROFUNDOS RESPEITO E CONSIDERAºAO.

ATENC I bSt\MENTE

SECR.



CLUBE DE REGATAS GUAfBA - PORTO ALEGRE

o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Fundado em 21 de Novembro de 1888

v on :» A.t e.gtt..e. ,
19 de. nove.mblt..o de. 1974.

Remo
Nata~¡¡o

Saltos ornamentals
Water-polo
Ginástica
Dep. Social

ILMO. SR.
VR. HENRIQUE LICHT
NESTA CA PIT AL.

Te.mo~ a maiolt..~a;ti~óa~ao de. convida-.to,
be.m como a~~e.u~ óami.tialt..e.~, palt..aa Se.~~ao So.te.ne. come.mo
It..a;tivaao no~~o 869 anive.lt..~alt..iode 6unda~ao, que It..ea.ti-
zalt..emo~ em no~~a ~ede., no Palt..que Nau;tico, dia 21/11/74,
a~ 20,45 ho na:«,

Vult..an;teo ;tlt..an~colt..lt..elt..de~;ta ~o.tenidade,
~elt..ade~ce.lt..lt..adauma p.taca a.tu~iva ao SESQUICENTENÁRIO
VA IMIGRA~AO ALEMA e .the 6alt..e.mo~a en;tlt..e.gado REMO VE
aURa.

E~pelt..ando con;talt..com o plt..aze.1t..de ~ua
honlt..o~a plt..e.~en~a, an;te.cipamo~ no~~o aglt..adecime.n;to, ~ub~
clt..eve.ndo-no~,

a;te.ncio~ am en.;te.

zuwn~
Rome.u Nico.ta Pa.tio~a,

Plt..e.~ide.n;te..

SEDE PRóPRIA: TEL. 22-21-9~ '"" CAIS MARCIUO OlAS, PARQUE NAUTICO ALBERTO BINS - PORTO ALf:GRE
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Qual o gapeano que ndo traz
na lembrencc. umc cena
dessos, ex 40 anos todos 0S

domingos ela r-epete-se.

Um Exernplo a Seguir
Uma Trcrdicdo a Conservar

Ja foi motivo' de varias repor-
tagens: da Folho, da TV lO,
dCJ:Manchete e do Fcmtcstíco,

Aos MULAS- um forte e sonoro Hip, Hi.p, HURRÁ.
Venha 00 jantar de aniversario da gurniccro dos Mulas dio: 10 de
maio, oom previa inscricdo.: casal Cr$ 80,00 - individual Cr$ 50,00

Do inicio do cmo ate agora o _Dpto. do Remo dice presenteem todas
as regatas efetuadas: a de Sto. Antonio com uma vitoria no 4 como '
Um 3" e 4" lugar em veteranos.
Dois 10 e um 2" no Regata Consolcrcdo de 21/3
Campeonato Brosileiro. na selecdo do Estado o OPA e dono do deis
sem e da Double-Skif.

~
Dpto . de Pesca movimentcr-se para as. "·24 HORAS, DE PESCA
NATIVA DO GPA" a realizar-se em nossa ilha nos dias 9 e 10 de
outubro vindouro; pretigie participando inscreva-se já.

ILHA: a tristezo pelo faleoimento do nosso estimado Vioe-Presidente
e ínsubistituivel compcmheiro. Educrrdo Atanasio Müller
Diminuiu a alegria pelos Quarenta anos de Remo dos Mulcrs .

o 'Departamento Social iem o grato prazer de convidar í)). eS. e txma. Familia
, ' ,

para JuaJ proxlma» [eeiloidade» no decorrer de 1976: 3/4 Jantar do Peixe
Musica Pedrinho Casa Blanca - CaJa! Cr$160,Oa , 29/5 Jantar de

Casais c/Brosil Ritimo 10/7 13aile do 'Bolontsia - Chopp 'freto
c/Bcndo da Pesada

Esportes Terrestres: O Depto. esta passando por total e geral reforma,
iendo concluido a parte dos vestiarios masculinos e femininos, tanto os
para uso dos associados como de visitantes, aparelhados c/chuveiros
frios e quentes Recapagem e Humlnacáo ~a cancha de fotebol de
salác - Reforma total no setor do botác, cuja meta e o citadino.



Více Social Roberto Dieterích .
V. Patrimonio Leopoldo Win,ter
V, Esp. Ter. José B. Baptista
Vice llha Enio L, Dias
Secretário Romeu Pallosa
Tesoureiro Daniel Mietlick
Diretor Pesca Lene. Ciro M. Lewis
Diretor Motonoutíce Sergio Martinez

Moacir A. MOl'eira
Diretor Rodolfo Fernandez
Díretor Adail Saldanha
Diretor Boldo ILo Lanzer
Diretor Armando N. Paliosa
1.° Secreto Alceu Henniq

Díscriminccño da atua1 -Díretoricr, Gestdo 1975/1977,

emposscrdcr na Sessdo Festtva do Conse1ho Delibertivo:

Presidente Romeu R. Reuter Vice Geral Mauro Rostirola
Vice Esp. Nout.Ttobertc Schulz Díretores Warner Schulz

,A dísposicdo dos associados no horario das 8 as 11 e das 13 as 18hs.
oSr. Odilon, nosso Secretário Executivo, tombem pelo Fone 42 -21 97

'NOVAS MENSALlDADES: 'A partir de 0l/0li76 de acordo com delíbérccdo désta
diretorkr e posterior homoloqucd ... p/Conselho, os valores
das ménsalidaes serdo os seguintes:

SENIOR Cr$ 40.00. JUNIOR Cr$ 20,00
JUVENIL Cr$ 10.00 MILITANTE Cr$ 50% cato

PROPRIETARIO e-s 20,00
Atualize-sa corn a secretaria, a grande maioria de n¡9ssociaclos nao estáo
,com endereces atualizados, como ern breve passremos a exigir a carfeira
social para o acesso da sede, solicitamos a todos os associados qu-e se
regularizarem. afim de evitar contratempos

MOTONAUTICA: Ja foram iniciadas as obras, para a construcdo dos 10 prhneiros BOX.
Os ínteresscrdos em loca-los, deverño dirigir-se' ao Diretor do Dpto.
Sr.Sergio ou a secretaria.
As condícóes sdc as següintes: Prazo de locccdo é de 8 anos e é

nescessario ser socio proprietario.
Para já socios 15.0 '0,00 em 3 pgtos. de 5.000,00 de 60 em 60 dias.
ou 10 pagamentos menscrís de 1.650,00
Nao socios. 16.500.00 em' 3 pqtos de 5.500,00 ou 10pgt>:lg. de 1.800,00
estando incluso seu titulo de socio propñetorio.,

o Depto. de Remo criou urna "Escolinha de ·Remo " para iniciontes com
ídade rninimo de 12 anos¡ queremos movirnentcr oinda mais o esporte do
remo em nosso clube. .. ,
Um grupo de rernodores veteranos, liderodos pelo Dr. Rui Fortini, reunirse-
60 dio 7 de abril, num Jontcr, para olíciolizcr o Dpto. de Veteranos do
.G PA., Iczernos um convite cos antigos remadores para que voltem a

, praticar o solutor' espcrte do' remo¡ opoicndo esto iniciativa.



Díscrlminocdo da atua1 -Diretoricr, Gestao 1975/1977,

empossada na Sessdo Festtva do Conse1ho Delibertívo:

Vice Gerol Mauro Rostirola
Diretores Werner Schulz

Presidente Romeu R. Reuter
Vice Esp. Naut.Roberto Schulz

Moacir A. MOfeira
Diretor .ROGolfo Fernandez
Díretor Adail Saldanha
Diretor Boldo ILo Lanzar
Diretor Armando N. Paliosa
1.° Secret. Alceu Henniq

Více Social Roberto Dieterích .
V. Patrimonio Leopoldo Win·ter
V. Esp. Ter. José B. Baptista
Vica llha Enio L, Dia.s
SecretáIio Rome,.. Pallosa
Tesoureiro Daniel Mietlick
Díretor Pesca Lene, Ciro M. Lewis
Diretor Mctonoutica Sergio Martinez

,A disposicdo dos associados no horario das 8 as i 1 e dos 13 as 18 hs,
oSr, Odilon, nosso Secretário Executivo, tambem pelo Fone 42 -2197

-NOVAS MENSALlDADES: 'A partir de 0l/0lí76 de acordo com delíbércrcdo désta
diretoda e posterior homoloqccd., p/Conselho, os valores
das ménsalidaes serdo os seguintes:

SENIOR Cr$ 40.00 _ JUNIOR Cr$ 20,00
JUVENIL Cr$ 10,00 MILITANTE Cr$ 50% cat.

PROPRIETARIO Cr$ 20,00
Mualize-se córn a secretaria, a grande maioria de n¡8ssociados nao estáo
-corn endereces atualizados, como ern brevepaseremos a exigir a carteira
social para o acesso da sede, solicitamos a todos os associados que se
.regularizarem, afim de evitar contratempos

MOTONAUTICA: Ja foram iniciadas as obras, para a construcño dos 10 primeiros BOX.
Os interessados em loca-los, deverdo dirigir-se' ao Díretor do Dpto.
Sr.Sergio ou a secretaria.
As condícóes sóc as següintes: Prazo de loccrcdo é de 8 anos e é

nescessario ser socio proprietario.
Para já socios 15.0'0,00 em 3 pgtos. de 5.000,00 de 60 em 60 dias.
ou 10 pagamentos menscds de. 1.650,00
Nao socios, 16.500.00em 3 pqtos de 5.500,00 ou 10pgt.,s;. de 1.800,00
estcmdo incluso seu titulo de socio propñetcrio.

o Depto. de Remo criou umo "Escolinha de ·Remo " para iniciontes com
idode rnlnimc de 12 anos, queremos movimentar cirido mois o esporte do
remo em nosso clube. .

, I

Um grupo de 'remcdores veteranos,liderodos pelo Dr. Rui Fortini, reunirse-
60 dia 7 de abril,num Joritcr, para oficializor o Dpto. de Veteranos do
. G PA. 1 [ozemos ' um convite cos antigos remadores para que voltem a
platicar o solutor' esporte do remo, opoiondo esto iniciativa.



-Dpto . de Pesca movímentcr-se para as. ". 24 HORA~, DE; PESCA
NATIVA DO GPA" a realizar-se em nossa ilha nos dias 9 e 10de
outubro víndouro.r pretíqíe participando inscreva-se já.

ILHA: a tristezcr pelo faleoimento do nosso estimado Víoe-Presidente
e insubistituivel cornpcmheiro, Eduardo Atanasio Müller
Diminuiu a alegria pelos Quarenta anos de Bemo dos Mulcs .

I

Quol o gapeano que nao traz
na lembrenco. umc cena
dessas, el 40 anos todos os
domingos ela r-epete-se.

Um Exemplo a Seguir
Uma Trcrdicdo a Conservar

Icr foi motivo' de varias repor'
tagens: da Folha, da TV ID,
dCIManchete e do Fcmtcstíco,

Aos MULAS-um forte e sonoro Hip, Hip, HURRÁ.
Venha ao icntcr de aniversario da gurnicao dos Mulas dio: 10 de
maio, oom previa inscricño.: casal Cr$ 80,00 - individual Cr$ 50,00

Do inicio do ano ate agora o _Dpto. do Remo dice presenteem todas
as regatas efetuadas : a de Sto. Antonio com uma vitoria no 4 como '
Um 3° e 4° lugar em veteranos.
Dois l° e um 2° na Regata Consolocdo de 21/3
Campeonato Brcrsileíro. na selecdo do Estado o OPA e dono do dois
sem e da Double-Skif.

o 1Jepartamento cSocial iem o araio praeer de convidar 'D. cS. e Exma. Familia
, ' ,

para Juad proxlma» [edioldade» 110 decorrer de 1976: 3/4 - Jantar do Peíxe
Musica Pedrinho Casa Blanca - Casal Cr$ '160,00 , 29/5 Jantar de
Casais c/Brosi] Ritimo 10/7 13aile do 13olonidta - Chopp prdo

c/Bcndc da Pesada

Esportes Terrestres: O Depto. esta passando por total e geral reforma,
tendo concluido a parte dos vestiarios masculinos e femininos, tanto os
para uso dos associados como de visitantes, aparelhados c/chuveiros
frios e quentes Recapagam e Huminacáo ~a cancha de fotebol de
saláe ~ Reforma total no setor do boláo, cuja meta e o cttadino.
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Para a equipe dos Mulas, com integrantes de até 70 anos, o imp

-Toda a .qulpe cuida com grande cerinho do barco Iúpiter, que é operado·
:~<>1lelosix vete:ano desde o ~ncor~d?uro, d? clube, no Cuaíba, até a ilha do
: }~fjvelra, }ose Petzhold (ecims) e tao hébil no remo-cuento na cozinhe.

," .•
. ;-';.:\5,\
,;,Ji. ,~:

DODOS os domingos, as
sete da manhá, uma
guarnicáo de rernadores

entusiastas parte do Clube
Náutico Porto Alegre até a ilha
do Oliveira. A saída é dada pelo
timoneiro, Carlos Endler, o
Gasolina, com 67 anos e uma voz
suficientemente forte para
comandar os companheiros. A
equipe de atletas decabelos
brancos - ou 'sem cabelos -
tem o apelido de Mulas,
recebido na época da guarnicáo
original - que cornecou a remar
no dia 10 de maio de 1936. Dessa
época data também o lema que
acompanha até hoje os velhos
remadores: Apesar dos coices,
continuamos amigos. '
DéÍguarnicáo pionerra resta
apenas José Petzhold, o
mescre-cuca do grupo, com 70
anos e saúde para remar
tranqüilamente quatro mil
metros. em 22 minutos, Quando
a guarnicáo chega él ilha, - no
mesmo ritmo de ~O anos atrás -,
o feito é comemorado corn
exclarnacóes de alegria e com o
tradicional café de chaleira.
Petzhold prepara tu do com
solenidade e serve, além do
café, bolos, sanduíches e
biscoitos, trazidos de bordo
numa velha caixa. Essa caixa
antiga tem uma historia lendária:
já salvou a vida de um dos
remadores, durante um
naufrágio,.
causado por temporal.

TUALMENTE, fora o
mestre-cuca, todos os
. remadores sáo substitutos

da equipe original, formada por
Germano e Curt Wetter, Edgar
Barth e Walther Stoch, o
Cacique, já retirados, "mas
remando de memoria", e por
Cristiano Bohrer e Oscar Heller
- "que já navegam
em outras águas"
Na equipe atual, a idade varia
entre 70 e 57 anos, Alérn do
timoneiro, fazem parte do grupo
José Petzhold, Augusto Sousa,
Atanásio Müller, Bembo
Spolaori, ManuelSilveira - duas
vezes campeáo brasileiro - e
Aristides Barth.
Entre os reservas, a- média de
idade baixa. Participam até dois
meninos: Nauro Bandeira e
Hélio Santos, de 45 e 43 anos
respectivamente. Rui Fortini, o



Bemando contra
o eD~---

issc, eles cruzam o rio em ritmo perfeito "

ma, -osix'dos velhinhos: de costas, o timoneiro, Carlos Endler. A seguir: José Petzhold, Hélio Santos, Rui Fortini, Bembo Spoleori, Nauro Bandeira e Rudolph Durante.

médi~;debórdo, além de
remar, controla a pressáo arterial
dos companheiros. O controle
do peso fica por conta de cada
um, "pois já nao sáo criancas".
Durante o café de chaleira, os
membros da equipe costumam
conversar sobre o passado. E
contam a história do barco, no
qual o grupo cornecou a treinar.
Chamava-se Iúpiter Ir era de
construcáo alerná e quando foi
aposentado, em dois de outubro
de 1946, já contava com mais de
59 anos. O Júpiter 11,atualmente
em acáo, quando levado a água,
da gare náutica até o

atracadouro, foi conduzido na
cabeca dos vel hos remadores
como manda a tradicáo. Agora,
eles acham que nao dá para
repetir o feito;·o biUCO
ficou pesado demais.

mNTIGAMENTE,o horário
da partida tarnbérn era
mais rígido: "Quando o

Cacique marcava a saída para as
5 horas e 59 minutos, nao havia
nem cinco segundos de atraso."
Agora, há mais tolerancia.
Depois do café de chaleira e do
bate-papo, em que sáo proibidos
assuntos de trabalho, todos

voltam a bordo do barco e
recornecam a remar, de.volta,
com a mesma.vitalidade.
Nao surgérri"c¡úeixas nem
esrnorecirnentos. Por isso,
quando a maior revista
especializada ern-rerno do
mundo, a Canotaggio, publicou
uma matéria corn urna equipe
italiana que se intituiava
composta dos. atletas. mais velhos
do mundo, logo teve que
retificar o engano: o six mais
idoso que se conhece, em plena
atividade, é o dos Mulas. Todo:
em forma e remando no rio
Guaíba, em Porto Alegre.
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A '"F'ALA DA PRE'IDEN~IA
.Srs. Assocícrdos:

Pelcr primeiio vez .estamos nos dirigindo o vocé e seus fcmílícres.
~J)recurando uma crproxímcrcdo mais chegada, o que é imprescindível para os.
planos desta diretoria por mim dirigida.

Portento. a meta principal desta .diretoria é que voIte o existir
entra a famil'ia Gepeana o congracamento, a freqüéncío, o pcrtlcípccdo e

. sobretudo um pouco .mcrís do coolcborocdo de todos para' que consigamos
. . /

elevar o nome do nosso querido Clube 00 luqcrque lhe é de díreíto por
hadicao'e passado histórico. ou seja o Soberaniádo Remo, Riograndense.

'-. /
Para tantc ja efetuamos uma séríe de melhoramentos e outros

serño feítos. tais como: '

METAS JÁ ATINGIDAS: NovoSaguao Enhada
Cadeiras Novas, .
Secretaria Executiva
Muro Novo
Zeladoria e Melhramenios na Ilha
.Recuperacao'geral da' Gepeana
Aquisicao de nova Lancha ccm
motor exclusivamente para Treinos
Inicio das. obras da Motonoutica
Novo Economato

METAS A ATINGIR
Benovccño parcial da Flotilha
Reforma Total da parte Terrea
Restaurante
Boote
Casa Bavara
Ajardiname:ato.

Pelo acima exposto, voltamos o reiterar vossa eoclaborccdc.

tRomeu 'Renaio 'Reutel"
Presidente I



VOCt SABIA QUE?

A atual Díretorie já regeitáu CI$ 100.000,00 pela Gepeana
que áinda nao está pranta?

Que esta Diretoria está angariando 'fundos para comprar,
Cupinicida para a perna do Xico ?

Que existe no Departamento Social um olgo:o denominado
" COMENDA DO AGUAPÉ I I I que organizam todos os icmtcres- de

oasais desta Sociedade?

••Que a partir de marco estará funcionando o Opto. de Arreinesso
e Pesca do G P A?

Que aeceesitcmos de casais associadcs e 'amigcs dos mesmos. "-para real brilhantismo dos jantares, devído aos altos invéstiment.os
nestas promecóes?

Que o ILO' [á está gastando por· conta do INPS?

.' . \.

Que o íorte do MARIO nosso ecenomo, é o Peixe?

Que esta Diretoria e.stá- 'comprando um sarnbura pa!a cacar
el borboleta do Dr. Rigato?

Que depois das reportagens : da Folha, Manchet~, T V10 e do
Fantastico, náo há barco que chegue aos domingos? ,

café?

,
Que os. MUL'AS váo comprar urna maquinaautomatica de fazer

\

Que aproxima edic;ao será melhcr em todos os sentido.s?



-no
COPA

o nosso novo economo Sr. Mdrio Barcelos, esta

em condicóes de atender quelquer festividade, soli-

citada por nosso associados ..
- 'Bem eeme' ofere'~e aoí' mesmos el seu. amigos,j:.rto5' Alm~~05 ~ Jantares, '..- ..._. ..~ ..

com Cardapio dos mais variados.

Sendc qúe' O' PEIXE' e: FRUTO'S,~O"MAR, é um dos 'loite' da Casa.

Churascos, ~ Galetos e a partir de JUNHO

I
,L A N e H E S A a u A L a u E R H o R A

. Em ,d!á de 'REGAT AS e Festas do Remo, a!mo~e no CLUB~

ASSOC!ADOS! COLABORE 'OOM MAIS' ESSA INICIATIVA
I

",,

. ...: .:.~.

,A. R. T.

Fone 4 1 - 5 9 O 2 . ,
Convites - Cortóes . Calendários .,N. Fisccds
Rua -Juruá, 130 - Vila Flor~$'~e .• P. ,A!egré



Amigo Gepeono

•. ACREDITAMOS, QUE A VIDA
VALE APENA SER VIVIDA ••

E por iSBO estamos convidando vocé, seus familiares e amigos,
para participmem das festividades programadas pela passagem dos
40 ANOS DE REMO DA dUARNICAO DOS •• MULAS ",•

Exemplo maximo do eslogam aoima.

10 de Maio de 1976
Jantar do Aniversario da Guarnic;áo

C.I\SAL Cr$ 70,00 - INDIVIDUAL CI$ 40,00 - as 20,30 horas.
lnscricáo ate o meio dia de 9/5;76, na secretaria ou com o economo.

-- --
23 de Maio

PIQUENIQLJE
de 1976
em nossa ilha,

o local dos cafés dos mulas, onde os da prineiJa barca, serdo
agu~rdados, com o seu insubstituivel " Café de Chaleira ".

Saídas da Barca as 8 e 11horas. Retornos as 16 e 18 horas.
Pcrssoqern ida e volta Cr$ 5,00. O Espeto Corrido constando de
churrasco, goleto, salada, pdozinho e farinha, sera servido as 12horas
a Cr$ 20,00 por pessoa. Criancas ate 12 anos nao pagam.

Teremos a venda Aperitivos, Cerveics e Refrigerantes
Por ser proqrcmocóo oficial do Clube, nao é permitido aos

participantes fazerem, o seu churrasco.
Anexo 2 convites para o jantar e 2 ínqressos para o piquenique.

Sua porticipocdo cleverá ser confirmada pelo fone 42.2197 ou pessoal-
mente na sede com o secretário.

Aguardamos sua presencc, para que o sucesso, seja aquele que
os Velhinhos da guarnicao do Jupiter e o G P A tanto merecem.

Gratos pela acolhida

.A 1J¡,.eiol'ia
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o G.P.A. E SEUS GRANDES REMADORES
e: '('oW.,1o ?f 111/1tf7 . Ruy Fortini

Aa S1SejO das eolUem~s do 9~ anlversérío do Ciube de
Rega.tas Guaiba Porto Alegre e, símulsaneamente, da fundac;áo do
remo brasileiro, é j'usto que se recorde aqueles que, ao longo deste
periodo, eom brilho e destaque, defenderam as cores gepeanas,
em eampetic;óes .localS, naeíonais e ínternacionaís.

Retrocedendo no tempo, veremos que o prímeíro tr'unfo de
vulto foi obt~do no longínquo ano de 1899, quando Q "Wander-
preíss" fol vencido pela guarnícáo de Porto Alegre, integrada por
Fritz Jaeger, ArturM=dt, Gustavo Woebcke, Alexandre Bleek-
mana e OtJto Zeschky (tímoneíro). Deve-ss recordar que esta
prove era. mais impol'ta.nJte do que a Regata do Campeonato, poís
I!, ta,c;a - por ser um ¡premio móvel - só cab:a em deñnítívo ao
elube que a veneesse em trés competícóes consecutivas e iS50 des-
pertava sempre enorme ínteresse, tanto da parte dos cluoes como
dos torcedores e remadores. No ínícío do século, maís precisamen-
te em HlOO, nosso Estado reeebeu a visita do Dr. Aforiso 'Pena,
vice-presidem:e da R'e¡pública, e, em sua domenagem, foi realiza-
do um,a regata. E couibe a outra guarnícáo de remadores de Por-
to Alegre a hona-a. do primeiro lugar. Rugo Issler, Víetor KeS!-
ler, Demetrio Carvalho, Riwer Mont€iro e C. Torres Junior (ti-
moneíro) foram os vencedores dessa memorável com'Peti~áo.

Depois, nao década de 20, o GlUafua apresentou o pr.meíro gran-
de destaque índívídual da vida do' clube: Hugo Oueschtow, que se
sagrou camipeáo de skiff 001' váríos amos. Nos anos 30, o G. P. A.
teve várías gUa.rniqóes que marcaram época e que também conse-
¡.(uiram lSJllol'é:sde campeonato ou de provas importantes. Assím,
o "quatro/com", integrado por Carlos Marta Bins, LU:z BUlchmann
"'ilho. Ernest Loessel, Adolfo O. Lamb e Arlindo Cabral (~imo-
neíro), eom Urna. remada. ao melhor estilo daquele ternpo, sagrou-
se call'llpeáo ga.ÚcllO por duas vezes; QUltro conjunto de "quatro
eom" qua muíto deu o Q!uefalar foi o formado por Reilaldo Lei-
pelt, Henrique Kranen Fj.JIho, Ern,esto S~uter, Helmuth Glimm e
Vepasiano dos ~amtos (tdmoneiro), que venceu urna regata. em
Monteviuéo. Na volta. esses remadores foram recebídos como he-
róis ,em nossa cídade, coro banda de música. desñle ern carro a-
b!>lto, recepcao no Palácío do Governo e muita coísa maís,

O prjmeirn desses "quatro" era de Porto Alegre e o segundo
pertencía ao Guaíba, Depoís da fusáo, as duas guarnícóes se JUIll-
taram e formaram um "oito" poderosíssímo, do qual tamoém
Darti'Cipa:,am Henrique Souza Gomes e AJfredo S~rehlalU, entáo
ji eampeóes de "dois com", e maís Gustavo Kugland (o Peloten-
se) e Mfredo Waldow (IPrupier), por quanto Carlos María Bíns,
Erneot Leossel e Reilaldo Leípelt haviam dei::a,,:¡ de l'e11;°I'. I's-
ses remadores foram vítonosos em diversas ccmpeticñes e cons-
titufram a base do "oito" vencedor da La 'I'raressia de Porto
101egra a Remo, urna festejada promccáo da "Folha da Tarde".

Foí na última metade da década de 40 e tnícío da de 60 que o
G. P. A. teve o período áureo de sua vida. Contando com tres re-
msdores d'e excepcional qualídade, o veterano clube ía para as
competi~óes com pratícamente tres vítórías assegüradas: "single",
"dois ccm" e "dais sem", Destes tnunros se eecarregavam Ha1s
Sihulz. PalUIo Dieoold e Pérsio Zruncani. !Estes dois, com Arldnd.o
Oabral no timáo, foram imbaMveis d-u~'ante vários anos e chega-.
ram a. vencer urna e1imdlnatól'ia' nas Qlimpía-das de Lold.res, em
lP48, isso rupesar da. sensivel d:ifeTeI!l9ado matl*i,al nráultico por
eles l,~tilizado.

'Hans Sohulz merece urna refevmcia. toda e&pecial, pais e~e fOi,
aem dúvida alg1uma, a figwr$omais eXlpressiva e mais brilhante de
toda f< histólia do G. IP. A. Dotado de uana fibra ex·traol'd:inália
e de urna· dedica,gáo fmcar, ele com~tiu dUT8!nte bem mais de
1& anos, 1evanltando muitos crunl!p€oriatos ero diferentes tipos de
harcos. principalmente no "single". De~is que passou para a ea-
":E'goria de veteranos, o "Ba.ráo" 5elIllPre contilnuou remando e
t'Ompetindo, trazando mais vi,tórias para o seu G. P. 1':. Outra
¡aliosa contribUJi~áo do 'Baráo" para o clube: setlS tres filhos -
Tlnberto, Werlel' e Htmrique - também se tornaram cam~eóes
du Estado, defel!lldendo as cores g-eperunas.' AtlUalmente. Hans
8chlUlz continua remando e i&soele deverá faZer por mlUito tempo.
porquaIllto é também candidato a urna vaga no "JÚpi'ter".

Nessa mesme. fase e abrangendo um periodo de quase ~ anoa,
E'madores como Hélio Tonnann, Friltz Reuter, Romeu Pagliosa,

(")svaldo Klein, Wel1l1er Tormann, Mário Rigll/tb. Heinrz Schiulz,
Germano Schuuz e oueros, sempre deíenderam víroríosamente as
I'ores do G. P. A., fazendo com que a banoeíra do clube [amats
rleixasse de teemular no mastro de chegaoda.

Nos 8!J.l0S60, o G. P. A. aemou um "oíto" qu.e eonseguíu urna
rérle de triunfos. dentro e fora do Estado. Essa glUarni9áo toí
nor duas vezes vítoríosa na grande prova SulbanlCo. Os doís rema-
dores da ré deste barco roram também campeóes estaduaís: oar-
lOS Bacelar e Hélio Ribeiro, com Ari. Bandeíra no timáo.

Presentemente, graeas ao trabalho do técníco Moaeír e a de-
dícacáo de um grupo de jovens rernadores, o G. IP. A. é multd-
campeáo na categoría juvenil, onde tem sído sístematíeamente
vitoríoso com Ari Mário Guardíola Paulínho Rig.ato, Luis Carlos
PI'ilke. Douglas Siayer, Marco ,AntÓlllio Saln'J;os, Élzio Barbosa,
::r<'ranr.iscoMachado, Pau10 Lazaroto, Nelson Zalella, Renato GR-
e-l"tner e outros. Na. classe seníor, os írmáos Roberto e Werner
'3bhulz, junto com Gelson Jung e Paule Torres, também tém tído
atua~óes de destaque, trazendo para dentro do cruce, reeentemen-
te, os cam¡peonatos estaduaís de "dois com" e "oou1>le".

No dia de amanhá, sete remadores gepeanos estaráo deíenden-
do as !1r;;,dic;óesdo remo brasíleíro na Regata InterlllaciolaJ de
Bu'€nos Aires: os juvenis Ari Marío Guardiola, P!lIulo Rligatlto e
Imiz Carlos Feicke e os seníor Robnto Schultz, Gelson JUDg, Wer-
ner Schiulz e Pau10 Torres, estes integrando um "oito" completa-
do 00111 remadores do Uliáo. Que sejarn vítoríosos e que adquí-
ram vahosa ex¡peri·é,ncia para a sua carreíra, esportíva,

Diariamente, a sede do G. P. A., apresenta animador moví-
mento. um tanque de remar está sendo 'ultimado e, todos os do-
míngos, na ílha do cluoe, a gnarnícáo do "Jú,pite.r" serve o me-
lhor café- de-ohaleíra do mundo para os seus [ovens companhei-
ros. Enfim, o G. P. A. camínha tranqüüamente para o seu cen-
tenárro de existencia. .

Mas. .. nem tudo está cerro no' G. P. A. O veterano clube luta
com a falta de barcos modernos para. um melhor desempenho de
seus rernadores. O material náuaíco é caríssímo e o G. P. A. nao
díspóe de recursos para adquirí-lo. Bem que os responsáveís pe-
lo remo 110Brasil poderíam concemolar .0' clube pioneíro com um
flotílha olímpica completa. Seria 'urna maneíra do Oonselho Na-
cional de Desportos reeonhecer o que o G. P. A., neste quase um

. século de vida, tem feito por um esporte que tantea glórias já
troux- para o Brasil.

t;ste é Hans Schulz, O campeoníssimo remador do G.
P. A.



•os prtmetro»
clubes de remo

e a primeira regatarr~J)é ~/?:/lt
Como a maíoría dos esportes que de. sem jures eom a condíeáo de ser-

sáo pratícados -ensre nós, também o em pagos 5Q mil reís por mes até
remo sorreu a influencia germánica a extíncáo da divida. Urna oomissáo
(llUandoda sua ·implatntacáo. - :l'alou com o gerente local da oom-

pamhía de Navegacáo Hamburguesa
conseguíndo o transporte gratuito das
duas emoargacóes da Alernanha a
Porto Alegre. Sete meses depoís, em
6 de. junho de 1:889,chegaram os doís
bancos encomendados, depositados
num estaleíro da Rua VolUIlltários da
Pátria.. Na semana seguínte, a 13 de
julho, o Ruder-Olu-be eretuou. um
baile na sede da Filarmónica Porto-
Alégrense e, d:ia aP&, proceden eom
todas as cerímónías de estíto, ao Da-
tísmo dos gigs "OIga" e "Elisa".
tendo como madrínhas as senhorítas
OIga Elngrert e Elisa Bins.
Cinco anos depoís da fundaºáo, o

clube aínda nao tima sede, sendo por
tal motivo oonvocada urna Assemoléía
Geral efetuada a 3 de revereíro de
'1800, no Hotel de France, ende foí
resolvída a eonstrucao de urna gara-

A.ssim, na noite de 21 de novem- ge e sede nos terrenos de marínha
oro de 1<888, no Restaurante Oontr- situados na Pralta da' Alfandega. Des-
nental, situado a Rua da Flraia, e que se empreendímento foi encarregada
era de propríedade do protessoe de urna comíssáo que procedéu dílígen-
piano Domingos Moreira, mais eo- temente e já em marco os trabamos
nneoído como "Mingotao", compare- de construcáo foram íníeíados, sen-
ceram treze mocos decídíndo ímplan- do eonchrídos a 14 ae junno, ali ii-
tal' na nossa cídade, entáo oom pou- xando-se o entáo único clube de re-
ea maís de 45 ~il hanítantes, o mo da nossa cídade durante 211 anos
"rowing:' como meío capaz de preen- até que as obras do aterro no lOICal
oaer rus horas de lazer da juvencude , rízeeam com que se transrerísse pa-
Eram os seguintes: B. Roehring, Jú- ra o Oamínho NQ'Vo onde Inetalcu-se
lío Issler, Ferdínando Ingwersen, ~ a 15 de mareo de 19114.-
Hasche, Luia K~ellklr Al>OOl'-tIe 'BiiIlfu. Ma náfct-Pli!dI:'l""'¡"",lri"'a'-la'-'c~~lr'd""adnibo·e-f"';_••••••'.
John Day, Gustavo KnQlblaUlCh,H. apenas ooen um só clube espeeíalízado
VQn Schwerin, Á. Voelike. C. G<re- _no esporte do remo e náo tardou que
--den Jl'., O. Telohimann e Júlio Issler outro grupo de jovens, tarnbém te-u-
Filho. Havía aínda outros aderentes to-orasrleíros, tratasse d>a organíea-
os quaís, porem, nao compareeeram. gáo de urna nova agremíacáo, Eram

Para o ínícío dos trabamos assu- eles Guífhenme Buehler, Engénio Sat-
míu a. presidencia o sr. Jdhn Day tler, Carlos Satter, AlifredQSchueJer,
que tomou a palavra para explíear Joii.o Boerner, Rej,naldo Sohartf, Otto
as finalidades do clube e a j,nflué:n- Neumann, Guilherme Kahlfels, Otto
cía do exercíeío do remo sobre o 01'- Zenshke e Teodcrc Raetze, R€'ullli-
ganimno humano, sendo, em seguida, dos num predio da Rua do Comércio
procedida a leitura pelQ sr. Júlio Iss- (atual Uruguai) estes dez moc;os de-
ler F.O, de um projeto de estatut()s 1il>eraram fundar o Ruder-Verein
<> que, porem, nao oobtevea aprov·acao Germania, que lego entrou em ativi-
dos presentes sendo nomeMia uma dade. O ea endário marcava 29 :le
comissáo composta pelos srs. Sclhuett, ou1Jubrode 1892.
Felix Ke&sler e Ingwersen para a e- Já com dois clubes de remo as
!Ja¡1>o!l'~áodeoutro. AJpesar de os dois "regatas" se tornaram ineütái"eis,
primeiros nomea.dos 'nao se encontra- pois, inclushe, havia grande curiosi-
l'em piresente a l'euniáJo, foi o sr. A. dade em saber-se qual era o
SJcJhuett eleito presidente do Ruder- mais pujante, qual tinha cemadores
ClI\lOO,pass,a.n.do os funda.cLores•. ao de ma!<lr "muque". Foi. feita em Ju-
estudo da maneira de como conse- 11ho de 18W uma "experiencia" que
guir as el~l-bareac;óesnecess-ál'ias - levou gran-de número de pÜ'vo llité a
llm gig e um out-rigger - qfUe te- raia da Rua Volunw.rios dla Pátria,
ria.m de ser construidos na Alema- mas a primeira oompetic;ao ofÍ'ciali-
l1JJJ,a.Diniheu'O para a aquisi!(áo dos zl!lda,i\Stoé, em diEIP'ut!ído "Wanoq'e-
barcos nao ha;via, mas o j'oVeIIllAl- pireiss" instit.umo pelo Porto Alegre,
berto Bins pl'ontHicou-se a- fa-lar com foi levada a ef'eito na malllhá d'Odia
sua prog.enitol'a c()lmela conseguindo 24 -de novem¡br'Ode 1895 e teve 1wgar
o el11lprestimo de 700 mil l'éis, alta no Saco_ dos NaV'e~lIinves.Para des-
qU41.ntiapara a época, a .qual foi obti- crever como tran.slOOi'reua com.'Peti-

•

o prímeíro ..eluoe que aquí se
fundou destínado a prática do es·
P01'te do remo foi o Ruder-CIl'clibe
1"01'i;() Alegre q¡ue, desde o titulo ate
aos seus memoros, eram de ascen-
dencia alemá Jíderados pelo J<l'Vem
A¡,oortoBíns (que 50 anos maís tarde
f<>ipl"efeito de Porto Alegre) o qual,
regressando da Alemanha onde con-
eluíra seus escudos, reuníu os ami-
gos em sua própría eesídéncía trans-
'mítíndo-Jhes notícías sobre o progres-
so ea pujllin<{aesportíva, nao so-
meete naquele país como de toda a
Eurc¡pa. Elm- conseqüencía dessas
reuníóes foi resolvída a fund~ ae
,uma agremíaeáo ende 06 IDQ90S de
entáo tivessem a oportunídade de e-
xercítar-se através do esporte "re~
mero".

A garagem do Ruder-Verein Porto Alegre, na Pra~a da
Alfandega, quando as águas do Guaíba chegavam até a RU'a Sete de-

Setembro. No casarao ao lado foi
construído mais tarde o edifício do antigo Banco Nacional do Comérci.

'900 vamos dar a paíavra (em resu-:
.IDO) ao reporter da "A Feder~ao":

"fRiealízou-'se comíngo a testa
náutica esportwa em que tomaraan
parte os doís clubes desta oo.pital,
Genmárria e Porto AI€>gl'e.Foi a prí-
.meíra que se reaíízou nesta capit.--al
e -teve brühantísme e grande con-
correncia,

Do chalet do cluoo Porto Alegre
partíu as 8 horas da manhá o va-
por "Sáo Pedro" atopetado de eída-
'dóes e de' grande número de fami-
lias. As regras trveram IJugar nos
Navegarates, euja praía estava tam-
bém crtvana de povos e o Clu~ Ger-
mánía nao comportava a afluencia
~ta>dores.

No rio, além do "'sao Pedlr>o" e

sos patrícíos sai!bam imitar 06 ct:.-
bes referidos, fundando outroo e e_e-
vando-os pelo estímuio e pela 000-
correncia" . .

No ano de 18117, tendo em ,15-
ó estado de beligeráneía do B!"a.S
em gruel'l'a com a A1emanha, os n --
50S doís prímeíros cih.llbesde remo
Ube¡:ara.mmuaae seus escatutos e ro-
car de.. nomes, passando o R
Cl'Ube_Porto AJ.e.grea <mamar-se C. -
. be de Rég,atas Ponto Alegre e o
dervereín Gerrnárría a denominar-se
Olube de Regatas Gualba. Al~ a-
nos aipós, estas- duas agremía -
sojveram fundi¡'-se surgmd
sáo o ctu1be de Regaras G
to Aíegre atualmente
garagem no Parque _. .

«P. Alegre) o G. P. A. e 00Il
do o clube de remo mais amigo do
Brasil.

zía os jumes da regata, crueavam a
todo o momento os Iigeíros gigs que
no Brasil, apenas Porto Alega'e e
.Flori-anólpolis possuem, O "til'o" da
regata foí de 1.650 metros, eom sal-
da no trapiche dos Navegantes e me-
gada no Ruderverein Germanía.

Levada a efeito a regata, foi
vencedor o bote "'6'ndine" da Gei'
mánía, q.ue, Ievava como remadores
os -srs. E. Reupke, F. Gerla~ A.
Barz, L, Senuer e como tnnoneiro o
sr. H. Wensoh.

A corrida foi ganha em 6 minu-
tos e 42 segundos.

O seg.un-do bote era o ••Agtnes"
dQ Ruder-C1uOO Porto Alegre, tri-
pulado pelos remadores A. Mundt.
E. La:ng, A. Brombed'g, F. BillaJU e
timoneiro o sr. Bilecll:mann. Gastou
6 minutos e 45 ·segund~.

As 9-lloras e uoroquarto oom~'U
a distrilmi<{oo'dos pl'émiolSno chalet
do Gel'lll1ianiaque esta'Va abundante-
men::e cOlIlcorrido especialmente pelO
sem(pre gen ti! 0010 sexo.

A 1>000.0do "Sáo Pedro" servia·
se champagne a todo. o momento e
a todos catival'am as maneiras ·gen-
tis e o cav'alíherismo do pres~d€.nte do
comite, sr. Kacl Munssen. Oxalá
prossigam as regatas e que os nos-

---XXX:---

Do nosso leítoe sx, G<ldo(rOOoR.
da Silva, poreo-alegrense radicado
em Curitiba, receoemos carta solíeí-
tando esclarecímentos em relacáo ao
ponto final das extintas línhas de
bendes da nossa metrópole. Efetiva-
mente nos últimos tempos do seu
fUIlIcionamelIlto os bondes tinham o
inicio das suas via.gens em vános
pontos. Alguns no AJorigo da Praga
15 ~mais tarde tra-n.sd:€.Il'idopara a
RlUaRiachuelo, quádra. entre Avenida
BOl"ge e Bragan«a)-, illO Albl'ÍgIOda
Pra~a P~()lbé é na Praya 15. Semen-
te os bclllides"Gaoometiro" e "Duque"
passavam pela Pr~a da AilIi-andega.

, A dúvida do miE.sivi,stadecorria do
fato de tel'l11OS,eom semanas ant-e-
l'iores, afil'lluado que todos vinham
até- a reÍeri'<1.apra~. IDretivamente,
110Íllício do serviyo de bond·es elétri-
C'OS todos fazianl POlIltofinal e ini-
cial das s·ens línllas nQ nasso logra-
dottrv rnais· central.

Viham pela Sete de Setembro
paravaJ7l deflronte a, "est~ao", na
esq;u1na da Pl'a~a cooro a Sete, l'U-
mavam por um la>doda Pralta e se-
gqliam Rua da Praia acima. Os das
liIlIhas Glória, Teresópolis, República,
Partenon, AZJenha,suOiam a Rua do
Rooá-rio; os das linhas Independen-
cia, Floresta, Pl·a-d.'O,Eió1oola,su'biam
a ladeka da Rua da Praia" e os das
linhas Navegantes e SOO Joáo des-
ciam a R-lla de Santa Catarina (Dr.
Flores), todú.s, após, oom'ando os res-
peCtivos rumos. Alpenas os bondes
C¡a'cular (mais tal'de substituÍldo pe-
lo G.a.scmetr'O)e o Duq¡¡.¡ede CaxiasJ
COIIltOl'navmna Pra~a da l'.l!á,ndega e,
depois d.eSciam a Rua' da Pl'aia.

A.&simé OOl'1toque, na-<luelestem-
pos, todas as lLnhas de bondes tl-
nham inicio e fi·naliz.avam no ponto
mais oemral da ci:dade, a Prac;a da
Alfá,ndega.

A guarni ••iio
do Ruder-Verein

Germania,
vencedora da

re-gata em disputa
do prim~iro

'"Wanderpreiss"
efetuada
e~ 1895. Texto/ AMARO JúNIOR
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o CLUBE DE REGAlAS GUAíBA-PORlO ALEGRE
o MAIS ANTIGO DE REMO DO BRASIL

tem a grata datMla~ao de convidar íJJ. S. e Exma eepoea, para participar da

Sedtlilo SoLene Comemoratíva aoe 90 Anod de Sua runda~iio.

que realiear-ee-a em eua déde eoclal no 'iJarque íJiáutico ALberto Bind, aró

20,30 horad do dia 21 de 1tovembro

presidente
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Clube de Regatas Guaíba • Porto Alegre • GPA

o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Novembro 1980
Frezado Associado

Temos O prazer de comunicar á V.S., que ~ea1izaremos
dia 22 próximo, o Janta~ de Casais, comemorativo ao nos-
so 922 aniversário de fundagao, organizadO pela Comenda,do Aguape.

A festividade iniciará as 22 horas, com esmerado ser-
vigo de coquetel.

Após serao os presentes brindados com o exelente ser-
vigo de "13uffetU, frio e quente fornecido pela Sagitarius,
com setenta variedade de pratos.

I I

I
I '

A animagao musical, estará a cargo do conhecido conjun-
to Vila Rica e o traje será o de Alto Esporte.

No entremeio das danqus, serao apresentados "showsu,
que por certo abrilhantarao a noitada, bem como, serao
sorteados finos mimos, além dos brindes que serao dia -
tribu!dos á todos os casais presentes.

Os convites em número limitados, deverao ser tomados
até as 22 horas do dia 20, podendo a reserva ser feita
pelo fone 42-21-97 e terao o prago de.Cr$ 1.500,00, por
casal, com direito a mesa.

Colhemos o ensejo para convida-lo, também, bem como
a vo saa exma , famÍlia, para a Sessno Solane do aniver-
sário, que será realizada no dia 21, data da findagao,
com inIcio as 20 horas.

Contando éom a satisfagao de vossa honrosa presenga,
antecipamos nossos agrade~imantos.

Diretoria
CLube de ~egata Guaíba TOl'to .74Legre

G. P. A.

¿}antar de
cf6niversárío

92 dénos

SEDE PROf'R-IA • A • M~Q", 11-;-••••• : """Oiil"" ,,¡¡¡-w II\'U A 1.1$1;1K IUI$INl> • 11;11..: 4;'&';'&I y, • yuOOO PORTO ALEGRE· RS • BRASIL



PARTICIPE DE MAIS UM SUCESSO DO G. P. A.
LOCAL

HORA

DATA

TRAJE

CONVITE

BRINDES

SHOWS

PREMIOS

MúSICA AO VIVO

J A N T A R (Servico de BUFFET fria e quente)

PARQUE NAUTICO

22 HORAS

22 DE NOVEMBRO DE 1980

ALTO ESPORTE

Cr$ 1.500,00 P/ CASAL

048
O lb
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20 - ESPORTES c.?o rI o

Em 21 de novembro de 1888, foi fundado Q Ruder
Club Porto Alegre, mais tarde batízado Club de Regatas
Pgrto Alegre. Em 1892, foi fundado Q Ruder Club Germá-n~a,depois Clube de Regatas Guaíba. O primeíro foi fun-
~aclo POr iniciativa do saudoso Major Alberto Bins,que
Ílprendelt o esporte do remo na Alemanha, onde esteve
estudando. .
-'." É assím o atual Clube de Regatas Guaíha-Porto Alegre
(:GPA) produto da fusáo daqueles dois clubes e considerado
a', mais antiga agremiacáo de remo brasileiro, A fusáo foi
r..ea:lizada em 1936 e ds lá ¡para cá os dois pequenos clubes
passaram a constituir urna forte agremiacáo, arnadorista,
destacando-se no remo, natacáo, water-polo, saltos orna-
méntais, etc,

Se nao tivesse havido '.a. fusáo, possivelrnente nenhum
do;s. dois clubes ainda existisse. o que vem provac como
andaram acertados os dirigentes, em 1936. .
: " Além de Alberto Bins, o fundador, devemos recordar o
n~fu.e de muítos gepeanos que, com seu trabalho dedicado,
souberam trazer o GPA cada vez mais forte, até seus90
anos: Joáo C. Wallau F.O, Wa}teT Stosch, Edgar Lanzer (o
Patrono), Henrique Kranen Filho, Dr .. Mário Rígatto, Ary
&:'.:Jlo Lanzer, Pasqual Baldino, Dr. Buy Fortini, Eduardo

, J.úng, Felix Kessler Coelho de Souza, Romeu Paliosa, Djal-
lÍ1~ K. de Araujo e tantos outros, E também nao se deve
~que.cer o nome de muitos esportistas que, ocupando car-
gt¡s públicos, multo ajudaram o GPA e '0 esporte náutico.'
E "destacamos, entre este s, COlll100 homenagem a todos, os
~om~s de Híldo Meneghetti, Telmo Thomoson Flores e Dr.
~hrique Lieht, este o idealizador do Parque Marinha Na· .
eienal. .
.: Multes campeonatos gaúchos, nacionais e até' sul-ame-
ricanos foram conquistados por defensores do GPA, e Aquí
destacamos o singhista Heinz SchuItz,a famosa dupla Pér-
cio Zancani e Paulo Diebold, duas vezes campea sul-ame-
ricana e a única dupla brasileira que, no remo, chegou a
uma semifinal olímplcs, em Londres, 1!J48, quando venceu
-'!3élgica e Franca, sendo a primeira campea do continente
urorpeu e só caiu batida pela dupla inglesa, que aliás foi

a vencedora final da prova, .
Hoje a noite, as 21 horas, haverá a tradicional sessáo

festiva na sede do GPA, para a qual sáo convidados sócios
e familiares e esportistas em geral, bem COO10 autoridades
é'spo.rtivas e civis e dirigentes de clubes amadoristas em
especial.
. '. Oonvém dizer aqui que a ilusao dos dois clubes em 1936
pñde e deve servir de exemplo para rnuitos clubes que e-
xístem por aí afora em situacáo de desespero. O·P. Alegre
e .o Guaíba estavam morrendo e hoíe saó urna forc;a do
esporte náutico. '
- .. A título de curíosidade transcrevemos o art. 1.0 dos

Estatutos do GPA: O Clube de Regatas Guaíba-Porto Alé-
gre (GPA) é constituido da reuniáo ou fusáo dos Clubes de
Regatas Porto Alegre, fundado em 21-11-1888, e Guaiba,
fundado em 20-10-1892, e tem por finalidade desenvolver
pet~ prática e~tre seus associados o~ e~portes do remo, .na-
tif<;ao, water-polo, saltos ornamentáis e .outros que sejam -.
críados. '.

~ 1.0 - Ftcam assegurados os títulos 'adquiridos, pelos
sócios de ambos oe clubes, em perfeita igualdade de condí-
caes. .'

§ 2.° - Fica mantida a data de 21-11·88, como a data
oficial de fundac;áo do novo clubs e as cores de ambos
seráo aprovcitadas e usadas na bandeira, flámulas ~ unifor-

El- dos atletas do clube, conforme desenho aprovado e que
fáz parte integrante destes Estatutos.
, .: Eis aí um exemplo de fusáo perfeita e proveltosa e
oue trouxe os melhores frutos, possibilitando ao veterano
GPA chegar aos 90 anos e continuar prestando relevantes
scrvicos a mocidade gaúcha,' ern especial a de nossa capital,
.. E que o .(iPA chegue sempre firme e com o mesmo es-
P.írito de luta leal ·e amago de seus coírrnáos ao SfU cente-
nário qu-e, afinal, já nao está táo longe.

Os 90 Anos do GPA

'~<" PROGRAMA DE FE.ST.AS

A seguir, a programaeáo oficial das festlvidades a~u-'
sivas aos 90 anos de fundaeáo do "mais antigo":
, Hoje - Sessáo solene 'comemorativa, com a presenc;a
de altas autoridades, imprensa, clubes coirmáos, entida-
des e a presenea tradicional dos associados .eom seus fa.
miliares. "

Dezembro: Día 02-22 horas - Baile· Jantar de Aniver-
sárío .nas dependencias da Boate, ótima músícá e: lúzes -
buffet, etc, Número limitado de convites - Faca sua res-er-
va na secretaria com antecedencia (42-219:7), (das 13 as 19h).
-- 'Dia 03, '9h30min - Torneio de futebol de saláo vete-
ranos (mínimo 28 anos). Além dos quadros já em treina-
-mento, poderáo participar todos os associados, basta trazer
O< fardamento e o [ogo. 13:00 horas - Churrasco espeto cor-
rido nara os atletas. familiares e convidados. Reservas até
as 16- horas do día: o9-i2.

Dia 10, 9h30min -- Regata Interna 9U anos - Participa-
'!:ao remadores mirins, [uvends, senior e veteranos. Após a
.rcgata será realizado um suculento galeto com massa e
salada a vontade, ocasíáo em que serao premiados os ven-
.cedores.

Dia 16,22 horas - Boste - Discoteque GPA - A par:
tir das 22 horas - sorn - mecánico alguns wates - Con-
tamos COIIl1 a participacáo dos assocíados e seus convidados;
.Somente para casáis. Restaurante com excelentes pratos ..

Dia 25. 16 horas' - Tradicional _ atal do pequeno Ge-
peano, com a presenca do Papai -oeI. com presentes, refri-
gerantes, etc.

Dia 31, 24 horas - Grande "Reveillo ", - Local: Boa. '
te, surpresas e champagne a vontade,



Título do remo gaúcllo é do GPA
que quebra a llegelTIOlliado Uniáo
Depois de muitos anos. o Olu-
be de Regatas Gua.íba-Porlo
AJegre conseguía arrebatar do
Grémio Náutico Un!áo o tttu-
lo de campeáo gaúcho de re-
mo. E. para obter essa con-
quista, o veterano cJube se va-
leu da dedicacáo e do esrorco
conjunto de seu corpo de l·e·
madores, de SU!! orientacáo
técnica e, tamoém, de SUB. dí-
retorta. Com os oíto remado-
res acíma, o G.P.A.obte-.re tres
campeonatos da categoría Se·
níor A: dois com, quatro com,
e oíto. Marcelo Rocha 10i o
vítoríoso tírnoneíro desses trés
tipos de barco .e os remadores
que neles se sagraram cam-
peóes íoram: Paulo Torres (oí-
to, quatro ·cOro e doi, coro),
Paulo La.zarotto (oito e quatro
eom) , Vital: A1mi (oíto e qua-

tro com) , Werner Schult (oi-
to, quatro com e dois comi,
António Medeiros, V1adimir
Abragov Neto, P!\iulo R. Kohl e
Elzio Barbosa lWdri¡ues (01-
te).

Na categoría do Sénio B. ro-
ram campeóes: paulo R. Kohl.
Vlad!mir Avragov Neto e Ma,r-
celo (dois com) ; Alexandre
Biegler e - Geraldo Píunann
(dois sernr ; Pa.ul0 Lazarotto e
Victor Aimi (double), Nas clas-
ses Júnlor e Juvenil, os rema-
dores gepeanos que obtí veram
as vítórías que asseguraram o
titulo de campeáo foram estes:
Paulo R. Kohl, Eduardo B.
Franken, Carlos 'A. Gon~lves
e Renato G!\iertner (quatro
sem); Roberto Müller, Elvio
Va.rgas e Marcelo (dais comr:

Paul0 Lazaroito e Victor Aimi
(double) ; M..arCO&Na.rdi PoI-
chovski (single) ; Vítor Spa-
ehowskí e Marcm Na.rdi Pol-
chowskl (double),

Para a conquista do titulo
de campeáo gaúcho de remo da.
temporada. recém-fínda, tíve-
ram papel ínüuente o proíes-
sor Roberto Schulz, com a. su-
pervisáo técnica, e Moacir Al-
mada Moreira na execucáo co
treínamento e escalacáo das
guarnicóes. FTit2 Reuter foi G
dedicado více-presidente do re-
mo que sernpre acompanhou os
jovens remadores gepeanos em
todas as ocasíóes, Na presiden-
eía do clube vem atuendo com
grande eficiéncía o veterano
desportísta oswatdo Klein.
(Ruy Fortini)

Remadores do GPA ioram declarados campeoes da temporada passtuia. ., . .



Remo
Nata,.¡¡o
Ginástica
Pesca
Futebol de Saláo
Motonáutica

Clube e/e Regatas Guaíba . Porto Alegre . GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Fundado em 21 de Novembro de 1888

~orto Alegre, 12 de novembro de 1.980

Ilustr{ssimo 8enhor
Dr. Henrique Licht
.NEmA CAPITAL

Estimado amigo e colaborador:

Cumpr1mos o agradável encargo de <X> nvidá-lo
para a íSessao í&>lene, comemorativa ao 92° -anivexsário de run-
da~ao deste clube, o "mais antigo de remo do Brasil", a: rea-
lizar-se no dia 21 de novembro p.v. as 20,30 horas, em nossa
sede, no ~arque Náutico Alberto Bins.

Na certeza de podermos contar com a distin-
,.,~ao do seu honroso comparecimento, antecipamos nossos agrade-

cimentos, subscrevendo-nos,
atenciosam.ente.

G?~J(J~
~~u Nicola Paliosa

íSecretário Geral
Oswaldo Otto K1ein

Presidente

SEDE PRÓPRIA . AV. MAUÁ, 8.330: PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS • TEL.: 42·2197 • 90000 PORTO ALEGRE. RS • BRASIL



Clube e/e Regatas Guaíba - Porto Alegre - GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Remo
Nata~ao
Ginástica
Pesca
Futebol de Salao
Motonáutica

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Porto Alegre, abril de 1981

Prezado Associado:

Em maio do ano passado, fizemos um apelo ao estimado sócio para que,
mediante urna contribui~ao mensal, auxiliasse o nosso velho a querida clube -
a enfrentar urna difícil situa9aa financeira, oriunda de atrasos encontrados
por esta Oiretoria perante o empréstima contraído com a Caixa Economica rede
ral. Um plano de pagamento pode ser feito e, agora, é com satisfa9ao que in-
formamos que o G.P.A. está em dia com suas obriga90es para com aquela insti-
tui9ao de crédito.

Como resultante do apoio recebido da parte de nossos sócios, esta 01
retoria p6de prestar urnamaior aten9ao ~ sua representa9ao espbrtiva, e foi

, -,assim que conquistamos o t¿tulo de Campeao Gaucho de Remo da temporada de
1980, um galardao do qual estávamos afastados há muitas anos, mas que nunca
deixou de ser perseguido pelo nosso veterano clube.

Agora, entretanto, somos for9ados a voltar a presen9a do estimado
associado para solicitar mais um auxIlio, num pedido identico ao do ano ante
rior, mas desta feita para colocar em dia as contribui90eS previdenciárias -
de nossos empregados, também uma heran9a que recebemos da diretoria passada
e que recentemente veio ~ tona após levantamento feito pelo lAPAS.

Certos de que, mais uma vez, seremos compreendidos e atendidos pelo
prezado associado, subscrevemo-nos imensamente gratos,

,Pelo Clube de Regatas Gualba-Porto Alegre

Preso do

Em tempo: Em anexo, reme temas ao estimado associado um carn~ id¡ntico ao que
foi subscrito no ano passado, e um "xerox" da not{cia em que o

Correio do Pavo registrou a conquista do titulo de Campe áo Gaúcho de.Remo p~
no,sso clube ,
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(r'L ti 13 E D E R EG A T A" s""-'C}"Ü",]C:( 13 A POR TOA L E G R E

DEMONSTRATIVO DO LIVRO CAIXA R E F E R E N T E A O E X E R e 1 e 1 O

ENTRADAS

tiA1.00 om 111 de JUmo de 1980 •••••
IlJ(al EL DA COPA
1'ü1ho de 186 a Junho 1981 ••••••
wCUJn DE IMOVEL
"'JOtllo de 1980 a Junho de 1981 ••
IltURIOS MI:.'TALICOS
.Jü!ho 1986 a Junho de 1981 •••••

HiNGO •••••••••••••••••••••••
O~~S SOCIAlS ••••••••••••••
UAMlSFrAS •••••••••••••••••••••••
OAMPANI~ 900 ANIVERSARIO •••••••• ~
COTJi\lnRAC;XO ESPECIAL ••••••••••••
OONTRIIUIC;OES EXPONTANEAS ••••••••
Dl':!.'ARTA.MENTODE RRW
~onvenio - UF.RGS 7 •••••••••••••

Eocol1nha de Remo •••••••••••••
PrornoQoee ••••••••••••••••• ~•••
Tranoferenc1a de Atletas •••••••

DRrART. ESPORTES TERRESTRES
Vutebol de Salao ••••••••••••••
ARTAr.1ENTOSOCIAL
X1uguel: Salao e Boate •••••••
Apar. Sonora ••••••••••••••••
Promo~oea •••••••••••••••••••

DIVIDA DA COPA - ANO DE 1978 ••••
DI~&'PESASJUDICIAlS ••••••••••••••
h~RESTIMO INTERNO ••••••••••••••
EMPRESTIMO HIPOTECARIO •••••••••••
I.N.A.M.P.S •••••••••••••••••••••
IMPOSTO SINDICAL ••••••••••••••••
J O 1 A •••••••••••••••••••••••••
J U ROS •••••••••••••••••••••••
LANCHA GEPEANA - p/conta ••••••••MJ:.'NSALIDADES '

Froprietarios (50%) •••••••••••
Soniar ••••••••••••••••••••••••
Motonautica •••••••••••••••••••

RENDA EVENTUAL ••••••••••••••••••
RESSARCIMENTO do 13Q SALARIO •••••
SINDICATO¡ SENALBA ••••••••••••••
~EGUROS •••••••••••••••••••••••••
TITUIDS DE SOCIO PROPRIETAHIO ••••

DANCOS
:nnl3.¡"l"srr.SI~O S/A

Hot1raaa •••••••••••••••••••
Sorvicoa ••••••••••••••••••••
Dovo1u~ao de Cheque ••••• ~•••

OA;rXA EX;ONOMICA FEDERAL - S.Joao ••
Hotlradao •••••••••••••••••••

JULHO DE 1980 8. JUNHO DE 1981

83.000,90
2.350,00

42.207,00
85.245.10

14.577,68
54.000,00

.278.412,00
4.900,00

,44.000,001.030,00
3.750,00

400,00
167.867,46
247.300,00

21~.802,30
73.600,00

SAlDAS

94.000,00
24.348,23
1.000,00

11.042,00
23.588,60
33.346,60
63.241,83
29.980,00
2.'500.00
6.175,00
2.389,00
.400.00

215.910,60
10.417.40

ConBerVH~HU •••••••••••••••••••••
Manuten~ao •••••••••~••••••••••••

EMPRESTIMO INTERNO •••••••••••••••••
EMPRESTIMO HIPOTECARIO •••••••••••••
FUNDO DE GARANTIA ••••••••••••••••••
IMPOSTO SINDICAL •••••••••••••••••••
I.N.A.M.P.S.· •••••••••••••••••••••••
J U R O S ••••••••••••••••••••••••••
LANCHA GEPEANA •••••••••••••••••••••
IDX ELETRICA •••••••••••••••••••••••
MATERIAL DE EXPEDIENTE •••••••••••••
MOTONAUTICA ••••••••••••••••••••••••
MOVEIS e UTENSILIOS •••••• ~•••••••••
OFICINA ••••••••••••••••••••••••••••
REPRESENTA;DES •••••••••••••••••••••
SINDICATO: SENALBA •••••••••••••••••
SEGUROS ••••••••••••••••••••••••••••
SAURIOS •••••••••••••••••••••••••• lit

SAURIO FAMILIA ••••••••••••••••••••
TRANSPORTES ••••••••••••••••••••••••
TEI.t.EroNE ••••••••••••••••••••• " •••••¡--------.----~------------~,----

2

94.650,00
56.930,00
6.900.00

1.107.672,67
13.488,45
6.167.00

314.770,00
13.193,00
4.318,00

180.000,00
1.058,44

17.661,55
743,00

5.700,00
19.472,70110.000,00

198.480,00
26.525,72
1.244,80

913,90
11.093,98
34.830,00

1.127.328,12
81.266,61

B I N G ° (Premio) •••••••••••••••
CORRESPONDENCIA •••••••••••••••••••
CONSTnuc;Xo DO APARTAMENTO •••••••••
CADERNETAS SOCIAS •••••••••••••••••
CAMI SE'rAS ••••••••••••••••••••••••.•
DESPESAS BANCARIAS ••••••••••••••••
D.ElYlA.E•••••••••••••••••••••••••••••
DESPESAS GERAlS •••••••••••••••••••
DEPARTAMENTO DE REMO

Compra de_BQrco8 ••••••••••••••••
Conaervacao •••••••.•••••••••••••
Eaco1inha de Remo •••••••••••••••
Conservo da Rampa •••••••••••••••
Repre82ntacoes ••••••••••••••••••
PromoQoo2 •••••••••••••••••••••••
Manuten~ao ••••••••••••••• ~••••••
Tanque de Remo ••••••••••••••••••
Tranarerencj.no de Atletao ••••••••

DEPAnT. ESPOHTES TERRESTRES .
Futeuol de Salao (Atendimento) •••
Idem - Manuten~ao •••••••••••••••

, Idem - Extozno ••••••••••••••••••
DEl'ARTAMENTO SOCIAL

Promo~oeo •••••••••••••••••••••••
Natal do Pequeno Gepeano ••••••••

DESPESAS DA SEDE

BANCOS
SULDnASIL).~~RO S/A

nepoa~~o ••••••••••••••••••••••
Sorvi<;;oo(Cobran<;;aMenaal1dade)
Choque Devo1vido ••••••••••••••
Extorno •••••••••••••••••••••••

CAl XA ECON. FEDZRAL - Ag. S.Joao
DepositaD •••••••••••••••••••••

BANCO DO BRASI~ S/A
Depoe1td ••••••••••••••••••••••

SALDO pl JULnO de 1981 •••••• ~•••••

790.611,05
31313.810,20

5.637,00
3.1H.OQ

10.000,00
2.295,30

85.884-,95
800,00

12.000,00
2.984-,80

13.919,85
1.916,30

283.047,26

12.964,00

226.328,00

173.986,67
222.015,50
339.005,04-
18.050,52

576,00
52.267,:;·:

295,CO
1.785,00

116.803,00
3.382,20
4.065,00

12.236,00
6.513,30
5.980,00

914,10
17.481,36

265.478,80
9.601,60
1.300,00

41.570,77

1.188.802,25
83.000,00
6.000,00

27.989,01

Ckllló,(}jp cf) sc.:
(Oawnldo Otto K1e1n)

:r•.• ddente

Or$ 3.251.239,26.P.E .~_ •• •••_.cb .KcEa _

)40.8001'11 •• )

Tooouro1roo

_______ ••• .~, IIII ~_=I:I=.=mc_c _=
Cr$ 3.251.239,26
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Clube e/e Regatas Guaíba - Porto Alegre - GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Porto Alegre, 16 de nove~bro de 1981

lIMo •.Senhor
Dr. Henrique Licht
N/Capital

EstiMado amigo e colaborador

CU!!lprimosa grata satisfa<;ao de comuni.car ao amIgo
o ani.versário deste clube a transcorrer día 21 do corrente
e a elevada honra em convida-lo, bem como a vossa exrna. es-
posa, para a sessao solene que faremos re~lizar día 24, ás
20,30 horas, comemorativa a este evento, o 93Q aniversário
do Ilrnais antigo clube de remo do Brasi.lll, em nossa séde so-
cial e desportiva.

Na certeza de pod0rmos contar corovossa honrosa pre-
sen<;a, antecipadamente agradeci.dos, subscreverno-nels,

atenciosamente

r/¿~=.
f'. l..anzer

Presidente

Ana ac
Secretário Geral

SEDE PRÓPRIA • AV. MAUÁ, 8.330: PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - TEL.: 42-2197 • 90000 PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
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PREPARATIVOS PARA OS FESTEJOS DO CENTNÁRIO===============================================

QQMISSAO GERAL

Ex- Presidentes - Diretoria Atual - Presidente do Conselho Deliberativo e Conselheiros
Conselho Fiscal - Eventuais Convidados

DIA 6 DE NOVEMBRO DE 1983
1ª Reuniao Jantar da Comissao acima enumerada

COMISSAO DIRETORA
COMISSIO DE PLANEJAMENTO

COMISSAO DE ORGANIZACAO
COMIISAO DE ANGARIAQAO DE FUNDOS

COMISslo FINANCEIRA
COMISSAO DA REGATA

COMISSÁO DE RECEPQIO
COMISslo DE ALOJAMENTOS

COMISSAO DE P~MIOS
E demais eventulis comissoes

01.l



Clube eJe Regatas Guaíba - Porto Alegre - GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

.-
Remo

" Nata~ao
Ginástica

Pesca

Fulebol de Saláo

Motonáutica

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Frezado Associadc

F'aca nc GPA, teu lazer de fin s de semana ,
P_rgumentamos-te:
Es t amos vivencio um periodo de transic;:aogeral: - no Clube, na capital,

no Estado, no País, nc Mundo.
_:t: necessário entao, que compreendas, que o mínimo que podemos fazer

eIDfunc;:aode nós mesmos, é conseguirmos um pouco de tranquilidade, exigencia
menor, para o mundo conturbado de hojeo

Daí a necessidade e ° direito que ternos, de pelo menos tentarmos con-
seguir um pouco de paz e, junto com isto, se vier compr8enc;:aoe amor tanto m~
lhor.

Lembramo-nos entao, participando de um almogo confraternal de algumas
famílias de associados, que aquí v í er-am a pouco, nurn domingo chuvo so, cada u-
m~ trazendo seu farnel.

Usando as dependencias do clube, numa confraternizac;:~oexcepcional, é
las juntaram o que cada urnahavia trazido e numa mesa conjunta, dividiram co=
mo já havi a 11 Alguem ti feito antes, os obulos do momento, pr-opo r-g i onando á sí
próprios urna oportunidade belíssima de congragamento familiar, tao útil como
carente no mundo atual e, digna de ser imitada e por infinitas vezes repetida.

Estamos tentando criar urna mentalidade nova no GPA, atualizada, em ne-
cessidade da época e n~o só de nós mesmos, mas que sirva para todos. Porque sen
dodo o que fomos ontem e querendo ser amanha o que somos boje, em termos de ca=
ráter e dignidade, ternos o dever detransmitir os momentos magníficos, agradave-
is e o calor, que só as sociedades bemformadas, podem proporcionar. Daí quere~
mos te-lo conosco mais amiudadamente.

E só aqueles, que aínda tem na sua formagao individual e fa~iliar a boa
dotac;:aoespiritual, sabem que o Clube ou a Sociedade, tem a obrigac;:aode ofe~e-
cer o congragamento sócio-familiar, empós do lar, sem interesses, sem pressoes,
sem vaidades.

Portanto, nao fiques esperando só pelas nossas promogoes, para usuf~uir
o que é teu, de tua família e aí nosso desejo de mentalizar nova idéia, organi-
za e realiza tuas próprias promogoes, vivendo juntamente conosco este patrimo -
nio, que é de todos nós.

E nao precizas mais trazer teu farnel, agora já ternosum novo servic;:o
de economato, funcionru1do promissoramente e do geral contentarnento, faga-o f1L~-
cibnar também em teu proveito.

Procura portanto, agir como aquelas poucas famílias:- reuna teus fami -
liares e teus amigos e comparega mais assiduamente ao convívio do nOS80 querido
GPA, estaremos de bragos abertos a tua espera.

Fac;:ado GPA, o teu clube e nos faremos do GPA, um grande clube para vo-~ce•.
A Diretoria

SEDE PRÓPRIA • AV. MAUA, 8.330: PARQUE NAUTICO ALBERTO BINS . TEL: 42·2197 • 90000 PORTO ALEGRE· RS • SRASI
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Clube de Regaras Guaiba - Porto Alegre - GPA
o NlAIS ANTIGO DO BRASIL

Fundado em 21 de Novernbro de 1883

P~rto Aleg:!:"e, 2 de set e-ibr-o de 1982

Ex:T"lo.Snr.
EngQ José Lu í z Roe,ha Pai va
HD.. ··,0

Presidente do Conselho de Coordenac;ao e Orlenta~ao
do Parque Estadua L Delta do J acul
N/Capital

Pr ozado Ser~'1.o:r

o CluDe de Regatas ~ . AGuaiba-Porto Alegre, fundado 0m 1888,
por t.arrt o o ,)¡ais antigo de 1'81':"'0 8r.-> per""¿tD.entf3 a-ci_vtdade no Br a

•. • S 'sil, desej a esclarecer a v .•.\ .• o que segu~: b

't Urn c Iub e es t r í ta.,.,..,ente 2.l"ladorista, pr at í cando por exe _
Lencla o salutar esporte do Re,....o, difundindo-o dentre a mcc'l-

...dade, --ant ando t nclus í ~mi convenio COT~ él Un 'v81"sie.ade Federal
do Rio Grande do Sul,.

~"'antef1 ainda liT') departé-l-mento de Bolao, Cancha de Fut.ebo.l
de Salao e Ufi13, atl va parte social..

b r8'r10 é 11m esporte pratlcado diretaT"lente 9T'1contato com
t .'. t -.p -f t G"él na ureza, POtS OS't1"81nét'!"1en os sao ;..8L' os nnuaioa,' que en-,. •...

vol vendo as ilhas proporciona acs atletas, condt<;;oes'Magnlf'1.-
cas de o-xigena.:-;ao, atrav·és das 1""Iatas que ainda al{ sao r-ant t -

das.
T~ também o GPA, ,

él. corrt I mrí dade de eX-atleta, que ao P:;;
aut~atlcamente a fort:"ar a Guarda Ve -rar de eOT"lpetir, passa

,.lha, que e se~ favpr nenhuT'1~
Brasil .•

u.....,a das ~a: s a ss-{c1uas do reT"!O no

o 'T"Iaisantlgo de 1'e•..o no Brasil, desde sua fundac;ao, nos
fins de semana e feriados, por seus renadores e timone5ros,
tem usado as ilhas do Guafba, Ct)r:10 locai-s preferidos, corora-
ternizando ei" sadias reunioes festivas.

Viví a aSsim o quadr o soc LaI , permanente ..•;rtncula~ao co» a
na tur-eza e esta a't í tu de tor-nou-s e um pat r-ír-ont o fl'losófiCfJ do
clube.

O local preferido e por varias dezenas de anoS usado, fo
-.:\ "e -i a Tl.ha das ¡'lores, no Lendárí o Japao da MOíSél.

As agressoes cont{nuas que nos últimoS anos veTl'l sofrendo
as Tl.has do Delta; pr-e ocupavar- cada vez mais, d í r I'gent es re:a

SEDE PRÓPRIA - AV. MAUÁ, 8,330: PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - TEL.: 42-2197 • 90000 PORTO ALEGRE· RS - BRASil
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(/uhe de Regatas Guaíba - Porto Alegre - GPA ,i

o MAIS ANTIGO DO BRASIL .-122r¡/r¿
~ P?'OC. JJi! ',.1 4/ ¡

Fundado em 21 de Novembro de 188S '-r FL.. LJ,1 , '
dores e as soc iados do GPA, que ante,.,i~Qt:to!'1 pr eocupacáo cres-.
cente a possibizidade da perda lrrenediável dos locais para
as suas rouní.óes tradicionais .•

N-urnaatitude corajosa, dcc t dtu este elUDe, adquirir li~a .
ilha, próxima á suaséde Social espor-t í.va, conchecí da eo1;'lO 1_
Lha do Oliveira, hoje po~ r-uí t.os charrada Tlha do GPA, para as-
segurar a contlnuidade de suas reunioes dOr"linlcais,ntiM BT"'bi-
ente sernelhante ao de sua origeJ"'l,e1"'l constantecontato eaM a
natureza.

11 cria9a.o do Parque Estaqual Delta do Jacui, foi T"'otivo
de grande euforia., pela certeza de que final~ente o Poder Pú-
blico Est.adua L co--pr-eonáeu e ao me3l"'O t~po atBndeu OS justos
reclamos de Entidades, Assoc :.ac;oese Clubes, que a ""U;. tos a -
nos lutavaM pela preservac;a.o Ecológtca das Ilhus do Gua{ba.

A satisfa~ao foi alnda maior, no ~omento e~ que foipu -
b Lícado o Plano Básico do Parque, de~in:i.ndo a no ssa t Lha co-
rr.o Uso restrito e Zona de Parque Natural.

Pensando e>"1 utilizar da melhor fÜ""'raa nossa -ilha) pre -, ~tende o clube preservar e ainda proporclonar a recuperaqao
da fauna e flora através de ur- trabalho sob orientaqao de té~
nícos capec í a I'í za dos ••

Na Zona de Uso Restri t o, oC01~re1"1desni.veis de solo que de
w?:rao ser cor-r-í gl dos para mai.or segur-enea dos usuár í os , atra-,veS de rr.odulage~do solo&

De acor-do cor- ent end'ír-ent os haví dos , co"" dirigentes da 'S-,patur, este local podera ser utilizado c~o um centro de la-.. •..zer de interesse especifico a observac;ao e conhec:t'mento da n~
, ' ,

tureza, be~ como de lJ.¡1'l eventual ponto t.ur t st t co •.
N 4- a' . ·\..a5" l Lh t- d c!?. agudaso momerrto, as are' s 'V1.SUlu a 1. a, es ao senc o _•••.•

para o apr-of'undament.o do canal de aces so ao Pólo Petroqu{r.!co,,sendo oS 'fT'ateriaesdepOSitados no lelto do Guatba e aSSl1'" su
jei tos, pela T'lo"<.Jimentagao das aguas a retornareM aos Loc ats
dragados. Ocorre que a El"'Iprezaque -realiza o servt<;ode draga_

.-gem, pronttficou-se a transferir parte desse aterro hidrauli -
Co á zona de uso restrito da ilha, para poSSibilitar a ~encio-
nada modelagem do solo. Desejal"'los enfatizar, que este rrateri -
al de aterro, de natureza muito semelhante ao solo da ilha,- , ,nao causara danos ecologicos.

~ evidente, que todo ° t.r-aba Lho deverá receber orient3.~30
doS ,tecnicos do Plandelo -:

Senho!' presidente, face ao exposto, estaT"los solicitand a

SEDE PRÓPRIA • AV, MAUÁ, 8.330: PAR~UE NÁUTICO ALBERTO BINS - TEL.: 42·2197 • 90000 PORTO ALEGRE· RS • BRASIL



Pesca

Clube eJe Regatas GuaÍba - Porto Alegre - GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL /} /l /'}f/' Ir'

-e, e 1¿'¿ I lit--
Fundado' em 21 de Novernbro de 1888 :~ P~09j'l f!-

"o/ FL I/!{ I

SQt.l
devida autoriza<;ao, para que s~ja efetuada a Tl'odelagem de
algumas áreas da Zona de Uso Restrito na ilha de nossa
propriedade, lógica~ente aproveitando OS servi<;os de d:ra-
gagew nas areas vizinhas~

Confiantes no atendi1""ento desta solicita<;ao, desejaT""os
agradecer antecipada~ente as determina<;oes de VS., referen
tes a este nos so pedido e ao 'T'1esn-o t.er-po, reiterar nossos
s errttr-errt os de alta distin'5ao, consic1era<;ao e apre~o,

p.~o
'a-tasao

Ginás!ica

Futebol de Saláo
Matoiláutica

subscrevendo-n05

atenctosamente$

R G # Ap. Clube de _egatas uaiba ...Porto Álegre

. ~. =:=¿(-§ ..,*~.~
.'" ~,-----------•...

. ,Anast.acio Pinto li'erreira, .Secretario Geral
!v/~J~L_ J~tó~Zr;:i:·t.t:(6.
_. __ / 0·":"t7~)--

11 C·- ~-------ht....---:.d +-o árl6s r.anzer - p:~E:slent,.e

/' J
R~e licola Paliosa

Vice-Presidente da Ilha

Oswaldo Otto Klein
Vice-Presidente do Patri1"'lOIDO

SEDE PRÓPRIA . AV. MAUÁ, 8.330: PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS • TEL.: 42-2197 • 90000 PORTO ALEGRE - RS • BRASIL



Clube eJe Regatas Guaíba . Porto Alegre . GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Futebol de Saláo Porto Alegre, 17 de nove~bro de 1982
áutica

Ilmo. Sr.
Dr. Henr ique Lí.cht;

NI Can"ital....-

Estimado Amigo

Te~os a agradável satisfagao e~ convidá-lo,
b~ Como a sua excelent!ssi~a esposa, para a Sessao Solene do
94º antver sár to deste eLube, 11 o 1"a1s arrt í.go de remo do Br asf.L"

,a realizar-se no día 23 do corrente, as 20h 3Ornin., e~ nessa s~
de, no Parque Náutico Alberto Bins.

Na certeza de poder--os contar COM VOSSOS ¡-

honrosos co~areciynentos, antecipando nossos agradeci~entos, /
subscreve-mo-nos,

atenci.osa'l"'lente.

Ana
Secretário Geral

:7tt~cfS
Ilo C~1anzer

Presidente

SEDE PRÓPRIA - AV. MAUÁ, 8.330: PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - TEL.: 42-2197 - 90000 PORTO ALEGRE - RS - BRASil
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1888 1982



APERITIVOS: Whisky nacional

Coquetel de frutas

Martini

SALADAS: Maionese de cernaréo

Maionese de galinha

Salpidio

CARNES: Tatu ¡, paulistana

Matambre recheado

Lombinho brasileira

Roast-beef

Lingua ¡, vinagrete

Presunto caramelado

Presunto com meláo

CARDAPIO

AVES:

PEIXES:

CASCATAS:

MOLHOS:

Peru a brasileira

Peru a califórnia

Frango ¡, brasileira

Frango 11califórnia

Filet de peixe 11escabeche

Filet de peixe a doré

Ovos de codorna

Melao com presunto

Americano

Remolado

Cardinal

Vinagrete

SOBREMESA: Doces caramelados e glaciados



Local: SEDE SOCIAL, PARQUE NAUTICO

Data: 27 DE NOVEMBRO DE 1982

Hora: 21 HORAS

Música: INTERNATIONAL POP

Traje: ALTO ESPORTE

Convite: CR$ 3.600,00 (CASAL)
w..

~

M 076 ~..
~



Clube de Regatas Guaíba . Porto Alegre . GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL

Remo
Natasao

Ginástica ¡
Pesca
Futebol de Sa-
Motonáutica

Js-0

~l
~

Fundado em 21 de Novembro de 1888

Ilmo. Snr.
Dr. Henrique B. Lí.eht;

S~udagoes

Queremos nesta oportunidade em que comemoramos o
~ evento feliz, da quitagao de nossa antiga divida para Coro

a J:aixa-Rcon~mica --Fe-deraldestacar -eebr-emane í r-a o-traba - --
.s ~ Iho que fez VS.

~ ~ 4~ Ao prezado associado e companhe~ro de tantas e
l J~ ~gloriosas batalhas, devemos também, quando homenegeamos a-
, ~ ~ \\ queLes que tanto fizeram para que pudessemos neste momen -
~ . - ~ to, por que nao dize-lo: Histórioo para o Clube de Regatas
, ~ ~~Gua. iba-Porto Alegre, prestar a nossa mais querida e sentida

'~ hornenagem e dizer com o coragao aberto o nosso Grande e a -
fetuoso OBRIGADOI

,,
Sao estes momentos, amigo Licht, que nos enchem

de orgulho e satisfagao, por aabermos que estaremos, Como
estivernos sempre, contando com a cooperagao de elementos da
tempera e fibra que sernpre encontramos em Henrique Licht.

,Augurando-vos plena saude e urna felicidade cons-
tante junto a VOSSOS familiares,

subscrevemo-nos
a.t enc+os amerrte agradec idos

;~L
~'Jrft¿~

Dr Arv Guardiola
pres."do Conselho Deliberativo I

~ ~~~~

cf)~~
~~~~ ~

(1,. ~ I

~~4,' ;¡J;f~~~~~/'
~~~.~ ?-' es-rr:

RÓPRIA . AV. MAUÁ, 8.330: PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS • TEL.: 42·2197 • 90000 PORTO ALEGRE· RS • BRASIL~ ....._--



: Churrasco a la carte
= Filé de peixe
: A la minutae Buffet, sob encomenda
: Comida caseira

OO~~~OOW¿i\~ [f@~~~ cg~Q~~®!7 A c¡ g 'f

00 Iv. Mauá 8330 • Navegantes • Porto alegre ~

REST}\URt\~TE DO G. P. 1\.
LJLJ@OO¿i\~~[f!J@@¿i\ ¿i\~a~¿i\@~LJLJ

liberto inclusive ao público em geral
sob nova direeao

,~



EDITORIAL
A id~ia de se fazer um boletim informativo nao ~ no-

va e j~ vem de muito tempo,mas somente foi concretizad~
coma nomea~~o da nova diretoria que resolveu criar mais.
um departamento no Clube,o da Porta-Voz.

Montada uma pequena equipe encarregada do informativo
nosso primeiro trabalho foi escolher o nome,inicialmente
se pensou em "O Biguá"em homenagem ao boletim informati-
vo do Clube de Regatas Guaiba atual GPA,mas acabou se tOE
Flaodo"Tim~o" em homenagem as novas dire~oes que o Clube
vem tomando .•

As dificuldades foram e ainda s~o muitas mas est~o sen
po superadas pelo apoio que estamos recebendo,como do e-
conomo do clube Kar~l que acreditou em nosso trabalho e
foi nosso primeiro anunciante,e o s~cio Gilson Bermudez
que nos colocou a disposi~~~ uma máquina copiadora xérox

, para que fosse editado os primeiros n~meros.
Gostariamos de agrad~cer a todos aqueles que de algu-

ma forma contribuiram para a realiza~~o deste informati-
va, e comunicar que estamos a di ep osi ceo de--f:c:ídosos s~-

, cios para prestar nossos modestos servi~os de divulga~~o
e informa~~o. '

Os Editores.

Orgao de DivulgaQao do
Clllb.e de Regatas Guaiba-Porto A?:,~~?:-,_~

"O clube de remo mais antigo do Brasil"
N202 Outubro-B5 Distribui~¡o Gratuita

"

C· I •
-" 1; .:,",,,,,

---------------- SÁO PAULO-~Ga1ileu Gay, 536~Fones93 ..5703..:é-92..68Q5~~
SAO LOURENC;:O - Cel. Nono Centeno, 32 - Fone'!?U;394
PELOTAS - Marcílio Dias, 2348 - Fone 32-3(941 ,"'1 ",' .;,¡

RIO GRANDE - Carlos Gornes, 607 - Fone 32-3041
BERMUDEZ CORREA & CIA. LTOA STA.VIT. PALMAR - Saldanha Marinho, 923 - Fone 63·1581

CAMAQUA - GRANDE PORTO ALEGRE.Guido Mondin, 533
Fones: 43-5119 e 43-1039 POA-RS. 1



REGATA SESQUICENTEN~RIO DA REVOLUC~O FARROUPILHA

Com a presen~a do Governador Jair Soares e o Prefei
to Joao Antonio Dib foi reaLiz ada dia 15 de setembro a
regata Sesquicenten~rio da Revolu~ao Farroupilha com a
participa~aodos clubes de remo de Porto Alegre.

Os destaques do GPA foram Alexandre Luzia e Jacque-
line Pereira,ambos vencedores dos seu s p~reos.

Lider absoluto da áitava prova Alexandre Luzia nao
te ve grandes dificuldades para vencer seus quatro' ad-
vers~rios no Single-Skiff infantil na distancia de 500
metros. Alexandre,o orelha,vem se revelando um bom sin
glista a cada regata que passa,vale lembrar que ele cQ
me~ou na escolinha de remo do GPA.

Jacqueline,que tamb~m com~~ou na escolinha do GPA,
venceu a decima segunda prova no single-skiff feminino
na distancia de 1.000 métros,Jacqueline esta se prepa-
rando para representar o GPA na Fita Azul do REMO em
Sao Paulo no m~s 'de outubro.

No final da regata o Governador anunciou que em bre
ve a Federa~ao de Remo receber~ uma verba para a rest;u
ra~ao do Est~dio Na~tico de Porto Alegre. -

Ap6s a regata o GPA realizou um galeto em sua sede.

REGATA SEMANA FARROUPILHA

A bela manha do dia ~2 de setembro contribuiu pa-
ra a realiza~ao de mais uma regata promovida pela ff
dera~ao de Remo do Rio Grande do Sul. ~

Com o nome de Regata Semana Farroupilha,esta teve
dez provas com a participa~ao dos Clubes de Porto Ale
gre {GPA,Uniao,Gr;mio,Vasco da Gama e Barroso)e do i~
terior (Gaúchó de Pelotas e Rio Grande de Rio Grande).

O grande destaque da regata foi o singlistagepea-
no Paul Karner Hagelund que venceu a prova de single-
skiff estreante na distancia de 1.000 m~tros sem difi
culdades.

O GPA ainda venceu a quinta prova de Dais com timo
• neiro Clas~e Aberta na distancia de 1000 metros com

Gilson Castro e Ademir Janovik(~eleu)e o timoneiro Cy
ro Castro dunior.

Mesmo ~em adv~rsaria~ Jac~uilinePereira desceu a
raia sozinha na s~tima prova marcando pontos para~

2 GPA.



I!! IIO~ RA LJE El.
P!'IK¡ UE FAHttUUPILHA

Com a finalidade de divul...,.
gar o esporte do remo,que e
pouco difundido em nosso es-
tado,apesar de possuir gran-
des remadores,o GPA promov~u
uma demonstra~ao no Parque
Farroupilha na tarde de s~b~
do do dia 21 de setembro.

A demonstra~ao teve o ap~
io da Sulcolor que ofer~ceu
as faixas para divulga~ao e
pela Corsetti Produtos Ali-
menticios S.A.que ofereceu
panfletos explicativos sobre
o remo para o p~blwco prese~
te.~ demonstra~:o foi feita
com barcos do tipo single-
skiff e cano~,e foi o prim~i
ro passo na populariza~~o do
remo no Rio Grande do Sul, cQ!1
seguindo atingir um grande pj
blico. :

A narra~ao da demonstra~ao
Ifoi feita pelo nosso querido!

companheiro Dr.Henrique licht

CAMPANHA DE NOVOS 5UL105
J bPA esta iniciando urna

ca~panha para ampliar o seu
n~mero de s~cios.

Segundo nosso tesoureiro
An~stacio Ferreira esta ~
uma das saidas para o GPA
aumentar sua receita,uma,vez
que a sede comporta um nume-
ro maior de s~cios.

A campanha consiste em que
cada s~cio traga outro.

O tItulo do GPA esta atua!
mente em promo~ao e cust~ a
vista cem mil cruzeiros ou
em tr~s vezes nUm total de
cento e vinte mil cruzeiros,
ou ainda em cinco vezes no
total de cento e cinqU~nta
mil cruzeiros. O titulo pode
ser negociavel e o s~cio pa-
ga apenas a metade das mens~
lidades de sua categoria (j~
venil,junior ou senior).

Gepeano ajude o GPA a cre~
cer,traga um novo s~cia.

Maiores informa~~es pelo fl
ne 42.95.35 ou na secretaria
do GPA.

11ES'f!\UGt\NTE G. P. f\.
GO@ OO('!:~lrJ~[}{]:Q) @& ~Ú\)Ju(l~[Q)rnoo

überto inc~usive 30 ,úblico em geraJ
~ Churrasco a llJ carie
~ Filé de peixe
~ A la minuta
~ Buffet, sob encomeruia
~ Comida easeira

DO

oorn~rnoow~~ ~@~rn~ ~~Q~~®tl
Bv. Mauá 8330 -Navegantes - Porto JUegre !SQ¿



SOC 1AL '.

GAlETO

Dia 15 de setembro,mais 'de 130 pessops compare-
ceram ao galeto em beneficio ao Departamento de re
mo,promovido pelo SPA lago após a regata. . . -

Esta foi a segunde;:p:romO¡;aO fei ta pelo grupo de
pais ~eremadores em apoio ~o departamento de remo,
e como da primeira vez foi muito qem sucedida,pro-
porcionando um excelente almo~o aos sócios e convi-
dados.

Durante o galeto foram sorteados 80S participan-
tes brindes oferecidos pela Sulcolor,Polisul e Cal-
¡;ados Jacob S.A.

CAMISAS DO SPA

Estao a disposi¡;ao ,na secretaria,camisetas
oficiais de remo do GPA (as mesmas utillzadas
pelos atletas nas competi¡;oesi.
, Tamb~m estao a venda bon~s do GPA e canecos
dos Bailes de Chopp passados.

Camisetas Oficiais- Cr$ 70.000,
Bon~s- Cr$ 30.000,
Canecos- _(Conforme o mad3lo)
Futúr~mente estarao a venda outros artigos,

como abr1gas,adesivas,flamulas,etc ••.

.Ag en da :
-11,12' e 13/0UT = Re qet e "FLt a Azul do Remo Erasileiro"

Na raia Ol{mpica da USP,em Sao Paulo.
-2o/0UT-Regata "Copa Sul de Remo",na raia do Est~dio

N~uti~o de Porto Ale~re,com a participa~ao das
Sele¡;o~s de at~etas_do Rio Grande do Sul,Santa
Catarina,Parana e Sao Paula:

-27/0UT-X Regata a Remo ESCOlA NAVAl,na raia oi{mpica
da Lagos Rodriga de Fr~itas-Ria de Janeiro.

Reda¡;ao: Secretaria do Clube de Hegatas Gua{ba-Porto
Alegre-Av.Mauá,8330 Bairro Navegantes Fone:42.21.97
Redatares:Ernesto Ferreira e Elson larenzani

4 .
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OS COMENDADORES

ADMAR E GLACI RODRIGUES
AUGUSTO E LAZINHA SOUZA
HELlO E LlZELOTTE DOS SANTOS
LUIZ CARLOS E ROSA PUCCINELLI
NAURO E NEIDE BANDEIRA

DA

COMENDA DO AGUAPÉ
CONVIDAM



PARA MAIS UMA PROMOCÁO DO G. P. A.

VIII JANTAR DE CASAIS
Local: Sede Social - Parque Náutico
Data: Doze de maio

Horário: Vinte e trinta horas

Anlrnacáo: T empo Livre Show

Traje: Esporte

Brindes: Sorteios em rumo a proa

,M Cr$ 80,00131



PARA MAIS UMA PROMOC;ÁO DO G. P.A.

VIII JANTAR DE CASAIS

Local: Sede Social - Parque Náutico

Data: Doze de maio

Horário: Vinte e trinta horas

Animacáo: T empo Livre Show

Traje: Esporte

Brindes: Sorteios em rumo a proa

134 Cr$ 80,00



PARA MAIS UMA PROMO<;ÁO DO G. P. A.

VIII JANTAR DE CASAIS
Local: Sede Social - Parque Náutico
Data: Doze de maio

Horário: Vinte e trinta horas

Anirnacáo: T empo Livre Show

Traje: Esporte

Brindes: Sorteios em rumo a proa

134 Cr$ 80,00 .
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Relat6rio da Diretoria 1987

No Atletismo, o Campeonato Mundial realizado em Roma, com a
participa~ao dos atletas Robson Caetano da Silva, Mari~ Magnólia
Souza Figueiredo e Soraya Vieira Telles ..

No Mundial Cross-Country, realizado na Polonia, a participa
~ao dos atletas Joao Pereira e Gregório Lavandoski, tendo como
t&cnico ~lio Carravetta.

Neste último, o critério de convoca~ao do técnico, feito pe
la Conf ederacfio , seria a favor, do Estado que classificasse o maior
número de atletas da modalidade.

Na Coréia, em Seul, estivemos no Campeonato Mundial de Mara
tona, com a'participa~ao do atleta Paulo Silva.

Todas estas competic6es, de nivel mundial, serviram como
pr&-classificatórias para a Olimpiada de Seui e lograram éxito '
nesse intento os atletas Robson Caetano da S-ilva e Soraya Vieira
Telles.

Desenvolvimento na area .de servi~os
Após dois anos de trabalhos concretizamos o crescimento e o

desenvolvimento da ~rea de servicos do Clube, que compreende ati
vidades como a Gin~stica Est&tica, o Jazz, a Gin~stica para Exe=
cutivos, a Musculacao, as escolinhas dos diversos departamentos'
e o Projeto Crianca.

O Projeto Crianca merece coment~rio especial, ~estacando-se
por sua importancia na formacao dos futuros atletas, oriundos do
quadro associativo do Clube. Neste Projeto alcancamos um total de
309 matriculas, número este somente limitado pela falta de espa-
eo fisico, adequado a este tipo de atividade.

'O número de alunos no Projeto Crian~a poderia, facilmente ,
ser triplicado se tivessemos espaco, para abrig~-los. Tratando-se
de um trabalho importante, p6is dele' depender& o futuro da pró-
pria Sociedade, como institul~ao, recomendando-se as futuras di-
retorias da SOGIPA pensarem em solu~6es para abrigar esses asso-
ciados mirins.

A afirmativa de que na ~rea de servi~os atingimos parte dos
objetivos & de que, em quase todas elas, estamos com a lotacao '
esgotada, sendo que a utilizacao & feita em quase a sua totalida
de por associados, com excec6~s daquel~s ~reas em que o quadro T

associativo nao consegue preench~r as vagas.
O faturamento nestas ~reas superou a receita orcament~ria '

prevista, e agora, com a sua 16ta~ao esgotada, tra~a perspecti-'
vas ptimistas para o futuro.

Considerando o ano de 1987 como um ano atipico, no que diz
respeito ao comportamento da economia brasileira, se por um lado
o comportamento, quanto a prevlsao de despesas nao se man~eve con
forme o previsto, por outro lado, a receita superou o estabelecr
do or~amentariamente.·

Leve-se em conta ainda, que as despesas da Pasta Esportiva'
estao representadas em torno de 65% pela folha de pagamento, nas
quais fizemos unicamente os reajustes previstos por lei e consi-
dere-se ainda que fizemos urna redu~ao, neste periodo, de 5% no '
quadro func i.ona l., •

Auxilio Governamental
Digno de nota, por constituir um fato in&dito~ o recebimen-
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Clube de Regatas Guaíba - Porto Alegre - GPA
o MAIS ANTIGO DO BRASIL
Fundado em 21 de novembro de 1888

Remo

Pesca Porto Alegre, 29 de dezembro de 2000.
Futebol de saláo

Motonáutica

Ao Ilustríssimo

Sr. Henrique F. B. Licht

o Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre - GPA viu transcorrer em 19 de

novembro p.p. o seu 1120 aniversario.

Constando do calendário da REMOSUL - Federacáo de Remo do Rio Grande

do Sul, a tradicional regata recolheu naquela manhá, desde o início cívico, momentos

de vibracáo pelos resultados técnicos alcancados, satisfacáo pela afluencia dos clubes

co-irmáos, emocáo na homenagem a seus defensores, reverencia histórica a seus

inesquecíveis líderes e, por fim, alegria na repartida premiacáo extensiva aos

representantes catarinenses.

Assim, contemplada em radiosa manhá, esta data ficará marcada pela

colaboracáo a que V.Sa. táo prontamente acedeu, concretizada pelo fluente, oportuno,

valioso e sempre distinguido desempenho como Mestre de Cerimónias, emoldurando

nossa festa.

Por tudo isto, vimos renovar nossos agradecimentos - de toda a família gepeana

- pela destacada e honrosa presen~a, almejando-lhe incontáveis, renovadores e felizes

momentos sócio-esportivos no remo riograndense.

Cordialmente,

Presidente

SEDE PRÓPRIA: AV. MAUÁ, 8330 - PARQUE NÁUTICO ALBERTO BINS - TEL. (051) 342-2197 - 90230-270 PORTO ALEGRE - RS - BRASIL




