
UFRGS - ESEF - CENTRO OLíMPICO - CEME

1941 - 1946 - Curso de Medicina.

1950 - Curso de Medicina da Educação Física e Desportos.
Médico da ESEF (colaboração).
Curso de Medicina Escolar (Professor Décio Martins Costa).

1967 e 1968 - ESEF - Professor Catedrático Substituto (Prof. Alfredo
Hofmeister).

1969 - 21/10 - Decreto Federal n° 997 - Federalização da ESEF/SE/RS.

1970 -16/09 - No Ginásio da ESEF - transferência da ESEF/SE/RS para o
Ministério da Educação. Presença do Ministro Jarbas Passarinho.

1970 - 18/09 - Portaria n° 823, do Reitor Eduardo Zácarp Faraco - Nomeia
Henrique Licht, Coordenador do Centro Olímpico das UFRGS. Amplos
poderes, inclusive de viajar ao exterior (Europa e Estados Unidos) para
conhecer Universidades e seus planejamentos esportivos.

Nos meses restantes do ano, ainda sem recursos orçamentários para materiais
e pessoal. Sede provisória (mesa e armário) no salão junto ao gabinete
do Superintendente Acadêmico, Professor Jorge Furtado .

. A- REUNiÕES:
- Reitor e Superintendente Acadêmico.
- Diretor da ESEF - Prof. Jacintho Francisco Targa.
- Professores da ESEF, alunos e funcionários.

B - DIRETRIZES - PLANEJAMENTOS - METAS - PROJETOS.

C - SITUAÇÃO DA ÁREA DA ESEF -INSTALAÇÕES - PROBLEMAS:
-Limites indefinidos:

Norte - Associação dos Surdo-Mudos (Professor Levi Weingrover), e
fundos de várias residências, invasões com cercas improvisadas e
hortas.
Oeste - rua Felizardo Furtado - banhado, plantações de agrião,
depósitos de lixo. Propriedade da Imobiliária Schilling & Kuss.
Leste - avenida Salvador França - em obras.
Sul - rua Felizardo - calçamento com pedras irregulares, muitos
buracos. Árvores ornamentais - reduzidas.

- Lixo - vários depósitos,
- Insegurança - área totalmente desprotegida, sem cerca, nem entrada

definida, sem numeração para correspondência, calçada precária. Sem
vigilante. à noite, apenas zelador. Invasões freqüentes.

- Banhados.
- Cancha (?) de Remo - em curva, aproximadamente 200 metros. A área havia

sido parcialmente escavada e o aterro não fora colocado em locais



baixos próximos, mas doado (?). Há vários anos a cratera era usada
como depósito de lixo, com ratos,urubús e moscas, e segundo a direção
do vento, um cheiro desagradável.

- Esgoto pluvial ao Norte - inexistente.
Ginásio em precárias condições - rachaduras, goteiras no salão, piso

ondulado e oscilante, muitos vidros quebrados, janelas avariadas
(basculantes), a maioria dos espelhos usados na ginástica, quebrados
ou rachados

- Moradia improvisada e irregular do zelador Aníbal, sob o palco.
- Carência de materiais esportivos para as aulas práticas.
- Natação - mini-tanque, sem cobertura,
- Grupo Escolar Otávio de Souza - três pavilhões na área da ESEF ...
- Prédio vizinho à nordeste, - abrigo de internos do Hospital São Pedro - com

freqüência na área da ESEF.

D - DEFINiÇÃO DAS PRIORIDADES: E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
- Recuperação imediata do Ginásio.
- Definição dos limites da área da ESEF e registros cartoriais.Solução de

antigas divergências com diversos vizinhos ao Norte, especialmente com
a Associação de Surdo-Mudos, presidida pelo professor Levi Weingrover

- Cercar o terreno, portão de entrada, numeração do prédio (750), e área de
.estacionamento interno.

- Vigilância - 24 horas.
- Interdição do depósito de lixo (DMLU).
- Casa pré-fabricada para sede emergencial do Centro Olímpico e abrigo do

zelador Aníbal.
- Local improvisado para o LAPEX (área usada pelo zelador Aníbal
- Canalização das águas pluviais (regional) - galerias no limite Norte, na rua

Felizardo Furtado até o Arroio Ipiranga (DEP). Sem ônus para a UFRGS.
- Aterro da cancha de remo (SMOV)
- Autorização de depósito de materiais da SMOV na calçada da rua Salvador

França (compensação).
- Retirada do Grupo Escolar Dr.Otávio Rocha.
- Recuperação da calçada da rua Felizardo (SMOV). e arborização.
- Melhorias no calçamento da rua Felizardo (SMOV).
- Recuperação da rede de iluminação interna e externa (CEEE).
- Plantios de mudas de espécies nativas doadas pelo Jardim Botânico.
- Projeto Pista de Atletismo - aterro e consolidação, concorrência pública,

pavimentação, detalhamento e inauguração -Ruas e Amantino.
- Projeto da Piscina coberta - concreto protendido, concurrência pública,

detalhamento e inauguração - Salomão Almalleh - Divisão de Obras da
da UFRGS.

- ACEUFRGS - cancelamento das atividades, destinação do patrimônio,
término da locação de prédio na avenida Venâncio Aires. - Divisão
Jurídica daUFRGS. Colaboração técnica voluntária do engenheiro Lélio
Soares de Araújo. destacada do professor Jarbas Benck, presidente da
Associação, do professor Walter Otto Cybis, professor Jacintho
Targa Diretor, e da Secretária Carmen, da ESEF (cópia anexa).

- Práticas esportivas obrigatórias pelos universitários (Legislação Federal).
Contratação de professores, orientação e contrôle. Convênios de uso,



e aluguel de instalações esportivas (clubes e colégios).
Solicitação de recursos orçamentários, a partir de 1971.

E - ÓRGÃOS DE APOIO:
- Divisões da UFRGS - administrativa, financeira,obras, jurídica e transportes.
- Prefeitura Municipal - SMOV, DEP, DMLU e PRAÇAS E JARDINS.
- BRIGADA MILITAR.
- Hospital São Pedro.
- FZB/RS - Jardim Botânico.
- CEEE.
- Polícia Civil.

F - PLANEJAMENTO:
- Ginásio - manutenção e redução de empréstimos. Horário rígido de

fechamento e antecipado.
- Pessoal - cedências de Jayme Werner dos Reis, Aldo Antonello Rosito, Paulo

Ubirajara Linhares, Acely Stroher Escobar, Agripino MaUos Machado e
Alexandre Gandolfi. Somente a efetividade para a Administração.

Julgando que a Coordenação do Centro Olímpico seria melhor exercida
por um professor de educação física, solicitei dispensa do cargo em 21 de julho
de 1971. .

Atendendo convite do Reitor Eduardo Faraco, permaneci na função de
Assessor de Esportes do Reitor, e indiquei para meu substituto o professor
Jayme Werner dos Reis. A indicação foi aceita, e ele assumiu a Coordenação
do Centro Olímpico em 23/07/1971.
O novo reitor Homero Jobim convidou-me para permanecer na função de seu
Assessor de Esportes. Em fim de 1975, pedi demissão da UFRGS, em caráter
irrevogável.

2000 - 29/05 - Amigo do CEME

2002 - 18/11 - ESEF - Lançamento do livro "Ciclismo no Rio Grande do Sul -
1869 - 1905", editado pela UFRGS
Doação ao CEME do meu acervo sobre Jogos Olímpicos, Esportes,
Educação Física, e materiais para Exposições - 7.905 itens. Entregues à
Magnífica Reitora Wrana Panizzi. Novas doações - cópia anexa.

2011 - 05/05 - CEM E - ESEF - UFRGS - Abertura da Exposição "Henrique
Licht, um Garimpeiro de Memórias".

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2012.

~$#
Henrique Licht
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fação de info:cmar tOl.' sid.o of'etu'ada a mudança do patl'iDónto ele>.
AC~UF"""S li"". "'-1 1 ,... Ler rl "~~('.! ~•....~;. 't"tt'.t~ .H •.,.,',- U' .1l!O 'nU' para .e .tJSCO .a .":l\~~)(:l'J. i: oe b, ..1.1C",ç.",o ./. :1.13"",\,,8. 1.,·.8bca nxver sj,

dada.
Anexamos ao p:t.'eS(;ntl~~ o comp1eto Lovarrtamanto de t:~l.

dos os bens da ÂC1~UFRGSe que f'Ol'D.líJ ent.regue s ~t responsabilidade
da Direção da. Escola Superlor de Educação Física.

Outrousim~ passamos ~tS mãos dessa Superintendência"
as duas chaves do prédio do. rua Venânc.í,o Airea nº 579 t que nos h~l
viam sd.do entregues para e.:i:'e"tuar a mudança 9 para a qual t'or-am utJ".
lizados o camí.nhâo do Ser-viço de T:t'ansporte dessa Heitoria e a
camí.cne'ta deste órgão. i

Dase jamca info:rmar a ií'.SQ. o nosso louvor aos i\m-
c1onários deste Centro OlÚlpj.CO, ?rof •. Puulo Ub1ra~lara Linhares ,
acadêmico Aldo Antomülo l':;oslto e Sr. Agl'ipino Hattos Nachado e
,ao funcionário do PREHEH, Sr. Alexandre Gandolfi.

COilltl.r.ica!l'los-lha, outrossim, que o :ceferido prédio,
.onde i\mcionava a ACEUI'RGS, nec0::;sitade completa limpeza interna
e externa.

-.,

Aprovettrunos o ensejo pare reitera.r a V.Sê. nossos
p;:'otest,os de consideração e apz-eço,

./ /? - /- .;;t{:./~r-
Dr ,~~::2~:";~;,.~i:'t

Resp.cridencto pela Coozderiaçâo do Centro Olímpico

IlrJo.Gr' •.
I'rof. HAIJTER G1TOCYBrS

"'V '11'
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MINISféRIO DA EDUCAÇÁO E CULTURA,

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANOE DO SUl;

P,.GLAÇlo DOS WtTEnrAIS DA A.C.E.iJ.F.R.G.S,. ÇUE FOIll\,g PAI{AA l~"S.F.•.r.

09 cadeiras de madeira com assento plástico;
oi armário de madeira compensada;
01 meslllllapara telefona;
01 ansinho;
02 vassouras pia.çava:;'
01 balde de folha,;
05 latas de creo11na; • I

I,
I

02 vasos de burro; I
1# ' }

01 pa de lixo de folhe.; /
01 gar17afão do plásticol'verde para água;
01 en~adado de gUl"rafak com 10 garrafas;

" . \

03 vissov.:ras décabelo;, 'í
í ... -. ; !

1/2, :'la 1(a de ce ra ; i

01/cOf.!JUnto com Utl ~cfá qmna e 02 po'Lt ronaa do vulceurc laxan'ja;
I; . .$ I02 cadeiras giratorias e,~'cofudas;

..i\... ~ ".~ i~ •

01 b:1.'l'(o da macca.ra com Op, guvotéJ.S;
01, r.ws,a cem pcs metálicQP,

• '. I06 supor-te» de madeír-as {com l~GO J).lf pf;).l'a';c.st~mtcs;

.,.

, ~~<> baixa rot2.ngu:tar do !':1:J,dcd.ra;·,.



MINISTéRIO DA EDUCAÇÃO F. CUL.TURA

UNIVERSIDADE fEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

..f'].S·~ ú2. \it.1':.'fIo It ." >& ••• ., .f'

05 .indicadores deeucatex com nomes de div'ersas li'acuJ.dadl3s;
01 cade,1ra giratória de madc1r~q ,
01 arinação metálica para decoração;
01 bz-azâo' da f,'AAUli.GS;
'-)2bi ,. 1 O!~, 4 • ' t "li\. ' .rcs grance s com, v gave .ia.t'L caoa e pes rue a ' coa;

. .••• #. 11"01 birõ medio com 03 gavetas e pes metãJ.i.cos;
01 armário de madeira com 05 portas;
01 balcão comtocadtsco é bar com.espelhos;
03, cavaletes grandes;
01 birô, de madeira e trunpa de fórmica com 03 gavetas;
01 armário balcão .com 3,50 m, aproximadamente;
:01 prateleira de madeira com 05 tábuas;
04 tábuas trian{)1.1l.ares, que formavam uma mesa, em mau estado;
05 tábuas de polega.da, ele 5,50 Il'l;

10 nú~dalhas pequenas diversas;
02, comunicadores ;tntel'no SE,OOf•••1J.5;
Ol pacote de algodão com 25'0 g;
Q2 bombas de inflar bolas, sendo uma com bico;
01 bola q.efUj;ebel em péssimo esi;ado;
o4'bolasde ~01e~usadasi

; O;l, Q.ola, de bolc;.Lde bo,l"ra,cha~ usaoaj
04 bolas de futebol usadas;
01 reda de velei de algod.ão, nova;
01 par de z-ede dê' .futebol, de 8.lgodão;
01 par de rede de futebol de salão~ de algodão;
01 espelho de 60, x 35 ClIl;

15 medalhões;
32 medalhas pequenas diversas;
01 placa pequena do Grêmio Náutico União;
01 máquina de escrever- UFRGSnS". 0110-01 (Da SUPAC que foi cedida

ao centro OJ.:ÚUpico, que por súe..vez cedeu n ACEUFEGS);
01 calha metálica 1,50 m, com 02 lâmpadas fluorescentes;
01 máquina de somar-manuaã 'Ol~.vett1 Summa-l$.
01 arquivo metálico' Kirst. com carrinho;
09 quadros- envidraçados com fotografias da ACEUli'RGS;
03 oaãxas com pasta de aI)quivo suspensa (abertas),;

caixa. ar'!i1culada com ,03 g;e.v.etas para documentos;
ruracores c~~rjtral;
"eram'Oeador n2 8;.• -.~

Clt:l'ofudas par-a carimbo;
encer adeí.rc ALHO n!~1447091, .• , usada]

01
02
01

...•.•.. 02
--- 01
'-.../ 01
'-.,./ 01

'"- ....• ".

•..
!i'H:3SU de madeira para máquf.na de escrever;

•• .r.o" "1' ,_c', imin::oogr-D.,Lo a a cooã , l."1decop, a;

02. alto falantoseom. ca:l..:,.::aj
••• ;J •.• t •••••••.•. " •• ~ •• ~. ~ •• '" + ••..•.•• i' n •.•••••••••• c' ••. "ID •••• ~ •••••••••.• <11 ••• : ~ •••••••••••••• .; •• • ,'"
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MíN:ST~RIO OA EDUC,\çÃO E CUI.1URA
UNIV!:.RSlr:J\Df. FEOER •••.L DO RIO GRANDE DO SUL

02 past~as com fotogl'<lfias da ACllUl!'HGS;
02 caãzas para coZ"ros:pondôncüq
1 ")Ap,p(,m n \~\"O' grampeacoz- 1i~~,""~IÀ. 11'" ,+,+1+;

Dl noxmógrafo com c.aIlet;a;
01 ear·tão de pra'ta emoâdurado :da LU3E;
01 wnpl.i.ficadol· Delta;.
02 éspanado~s usados;
Olf;c1n~iros de vidro;
02 bombas de inflar bola., fora de uso;
01 pacote com 1'1âmulas da ACEUFHGS;

. ~
03 caiXas de papel carbono, ja em uso~
01 caixa do matriz p/ra:trrieógl~ai'o fJ. áleoolt:j~ em uso;
. 01 apontador P=t.~$t:i.co;
02 bandê1r<:L~v:cirmelhas em.mau estado;
06 c~setas listradas azttl-nmarel.o, emnau estado;
:,01 sacode ldula verde;
08 calçõ(!Jsdeàbr1go. digo, calças da a,brigo. azul claro de algodfio;
18 cal.çõ~sbrancos]
01 C~êta <li;) atletismo feminino l,)rarlCa;
02 erullisctasde tí~lca, brhncade v'ol';!d ..,. itl~5()2 te 03;
·':o.~~ª,içõQ$preto~' .
I" ,."!". "

06calçõ~s azuis escuro; , '
0,3 .calções azul' claro;
OlcalC;ão azul escuro de goleiro;
01 calção de abrigo, d:i.gO, caâça de abrigo preto;em mau estado;

i
I
!
!
í
i

01. calça de abrãgo azul" escuro , emmau estado;
01 par de meia preta-azul, longa;
02 pares de 1.!.\():inazul-branca, longa;O, pares de meia branca socuetcj.
04 diz.coa long-play;
01 compacto s:llliples j

03 capas· de disco sem os mesmos;
07 pares de mela: azul, soquete;
01 f'aj.JW. Eajj?ha da AC;:;{lFEGSi

01 par de meia az~ , longa'

I
I
Ir
l
!,
I:
j;..,~.. ,' .'" .:

I
. ,~•......•.•....•.........•.....•.......• ~.~ ~..~ ~ ~..••.....
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,',' '.,',~mnditcmerít(} 0.0' nosso of!(!iO nrJ'C2/73 gdataílo
dd:.~Ô :'c:lO~~"n:'.tClrto.r:ês ~ ~lári~:tir{t\n10a;àtt;i~on9v6s L';!ritbr:1.:nis,p(ii
eencentes a AChU,};'LGS' cue: fc~i'lÍI1Í'dl'lt:tr"~~ruel;;n~dia i6/Ci/'74~:':rkJ';;
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'.' 'lidatlôfd~bitáçB,Q da Er;éolú ieúpc'l'1m:": '(j,9 Lducuçãô'Fic1én dCf~ttl

Un1v~fil1e'6dOt ,ae ncó:l'do"com lul dotox~~illáçooo dCV.i.'O.,
'i07 pOI'OO de meia lô:ngo. .listrado azul.branca;
;04 parca da meia h:nga él,mt:l oscurcj

i
::.~ l}fJ.i~S de moia lcrlgc. l.:tr.,tll,n,Cti nZlll~~:r!"rJtoj

.";i:f?,,\'~()$, camisetas .aZliJ. f com f,ola em V;
. . ••.•, -.. '<~•. , ~ .-, I

. :.'0.1 pat't·e SU1")(jI'ior de abrigo a~.i'U.l CDC'i.l'l"O;
10 cruni,set.as branca, p/atlct:.tsmo fO!?linlno;

~, .
"

13 calç;:õos br.nneor; t' n.lgutl,~ ccn l:to'trn' t'..zul;
01 {SaCIO'de ~l~)ntl.pàl"U {~r.;troorrnctori:;,'>,l, tonm1ho 'tlódiO;
01. soco de 1(;00 para:- t:,;Uilrdni.•,'·[oot$!'ial ,ti'±Jn.~lO pC!luenG.

,[;enêo.o Quet!rJúJ.mófJf;.!k..rOl·'o mocibnto, .t.l'prcvci1~~~.•
. . . ,'. ~ .. ....

nono énse~~opnrn: rd. téral' é V~[Ir)~'rt$'f:'~oslp:rotb:ítosclecor.;$i~·
.,~'", '
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HISTÓRICO ESCOLAR

Curso ~.:0.J!.Jr:T. :p.'.I ~p.~~:J..~.CÃ-º?t$.Tº ..~ ~ P9..$.,..P.~.$..rºR~g.~ .
.............Dr ..•....~,:"71:.__1..~~:'E :?ELI.P.P.E ~'O .T.KET. LICHT .
Fi I ho de r.ç:).ç:.;r..[) .f.r E?g.í: .1'.'. i..c;..o. IJ. c;Jl t.. ª J!3.ªi..t.D J:3.()PP. E:l ..t ~~.çJ~.t .
Natural de ~..~.J:'~.f?..'~..1.~.;:;..r...E! L ~.t..~ gF?.~.(~9..C? }y} !.... .

Nascido em. lfL de N.Qv~.m1:!.:r.Q : de 19 ~.+ .
Documentos apresentados: .13.} ...PJpl.9.'1H? O".E:?.111.6.Ç!J.ç.o. :':' f.~.r.!.pqr..t;.9 }'..1.e

....3r..EJ...~ ....r..~.~.~..~....~..()1? ..n.:.~....?.R..~.1.....~....~.!.....g~J'.~.~.~.r::~....9.~ ~~.~~.t:.?~?:.~..~.~~.~....
904f. - c) Atestado de sanidade fisic8 e mental - d) Ates

t s d o e vs cLna anti-variolic8 ( recente) - e) f;t~stgdo
· -_ .._---- -----_ .

...-I de In,onei?8cle mor-s I - f) Certidão de nascimento (ori"'in$l)
, _.-

x x x x x x.......................... - - __ ._-_ _ _ .. _ _ .

Matriculado em 18 e 11ª.r.~..9. ÇJ..~ 1.. ~ 5 .Q. ! .

MÉDIA DAS PROVAS VESTIBULARES - 19 50

Média de aprovação: 'Oi.t.p e. q.uÇ1.r~.n.t.?, J.J~t,..1Q J .
Classificado em : .3.~.:::.v.nd.Q. J.1J.g.!'!.I' ,...Iuqar g.~ .
Observações : ..A ~.~ \+.D.9..? .. :v.J.s ....f..o..t f..9TD.~.Çtc1~ B ?E:?.(Jt.g.Q. g.? p..?.rt..$.

.........tn.t.E:?:r..~,ª.r;l.ª.g.?. ~ 7..o.r. ...q.~.$.PI3.ç.:t.~-.o. g.9.. Sr. Dire t or da E. S •L •F •................................. "imprensa"oúci'ãl' :;"2444
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Anatomia e Fisiologia Humanas ( (

Cinésiologia ,' J?.".9..4: ( (
( (Higiene Aplicada ?~.~.? .
~

Socorros de Urgência , :':':.i.~ ( / (
~

Fisioterapia __. 3::.9.,\9.9 (
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Metodologia da Educaçao Física __ __ tP' __(
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Organização da Educação Física e dos Desportos.........................l9~.q9 ..... ( (

Psicologia Aplicada ).0,.99........ . (
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Metabologia 9 ..,..4.0 ( ) (
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MÉDIA DAS PROVAS TEÚRICAS - 19 50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CURSO DE MEDICINA DA EDUCAÇÃO FíSICA E DESPORTOS

FORMANDOS -1941-1968

1941 - Arno Tschiedel
Daniel Grunwald
Edgar Silva Sperb
Luiz Hassib Maluf

1968 - Eduardo Henrique De Rose
Itamar Sofia do Canto.

1942 - Ari Juchen
Herondina Cauduro Relação fornecida pelo CEME/ESEF

1944 - Derli Monteiro

1946 - David de Castro

1948 - Arnaldo José da Costa Filho
Sara Nicolaiewski

1949 - Armin Scheer

1950 - Henrique Felippe Bonnet Licht

1952 - Derlí Kokot

1954 - Antonio Luiz Mostardeiro
Paulo Fett
Vera Bermudes Guedes

1956 - Breno Difini
Chakib Jayme Maluf
David de Azevedo Gusmão
Egomar Lund Edelweis
Gildo Alfredo Wilhelm

1958 - Jacob Kirjner

1961 - Álvaro Alves Marantes
Helio Wolkmer Dourado
Isidoro Edelstein
José Danesi
Luiz Irineu C. Settineri
Manoel Romariz Guimarães
Walkiria Franke Settineri

1966 - Bolívar Ferreira
Carlos Alberto Rochemback
João Otávio Maciel
José Carlos Abreu


