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N"OMERO "tsPECIAL COMEMORATIVO DOS 30 ANOS DA APEF-RIO 

1 

ATA DE FUNDAÇÃO 

«Aos vinte e nove dias do mês d() março de mil novecentos e quarenta e seis, 
no salão da Associação Cristã de Moços, sede da rua Araújo Pôrto Alegre, oo 
professores de Educação Física cujos nomes constam desta ata, deliberaram fun
dar a Associação dos Professores de Educação Física do Río de Janeiro, com sede 
e foro nesta Capital, cujos Estatutos serão discutidos e aprovados em Assembléia. 
Geral !l. realizar-se em data, hora e local oportunamente anunciados. 

E eu, Inezil Penna Marinho, professor de Educação Física, lavrei a presente 
ata, assinada por todos os presentes. (Assinado) Regina Maria Bittencourt de 
Oliveira, Alice Geraldina Hargreaves Costa, Léa Ferreira Pinto Milward, Abdon 
Duarte Passos, Cândido Araujo dos Santos, Levy Mattos de Souza, Duclerc Ro
drigues Carvalho, Ivone Guimarães, Romeu de Castro Jobim, Hercilia Dias do 
Amaral Mattos, Edyr Araujo Godinho, Felix de Mello, Maria Estella Machado, 
Geny Assis, Ovídio Silveira Souza, Carmen Guiomar Huebla, Manoel Monteiro Soa
res, Zaide Maciel de Castro, Maria da Graça Sydney Gasparini, Maria Regina de. 



Souza Brandão, João Batista Godinho, Guilherme Costa dos Santos, Leandro Mon
teiro Queiroz, Edyt Paes de BaiTos Curvo, Bento da Gama Monteiro, Inezil Penna 
Marinho Simeão de Oliveira Sales, Manoel Carvalho de Anchieta, Helena Santiago 
áe Xerez, Agenor de Sant' Anna, Sebastião da Silva Cruz, Antônio Cavalcanti de 
Lima, Edvaldo de Souza Lobo, Oliveira Alves Camargo, Maria Elzira da Fraga 
Leite, Celso Fernandes Vianna, Claret Corrêa de Souza, Henrique Rodrigues, Carlos 
Moreira Guimarães, Cyridião F lorentino de Araujo, Yesis Y Amoedo, e mais duas 
,assinaturas ilegíveis» . 

Na transcrição deste documento histórico está a homenagem da APEF-R.IO 
aoi:: seus fundadores, os que, por ideal, legaram a toda uma classe o patrimônio moral 
desta Associação . 

E nesta homenagem, é de justiça que se faça aqui o destaque de duas figuras: 
- a do Prof. Inezil Penna Marinho, seu idealizador e incentivador, e Sócio Benemé
rito n.0 1, e a do sempre lembrado Prof. Manoel Milnteiro Soares, o grande realiza
dor e também Benemérito, defensor incansável e fiel da Educação Física e do pró
prio Professor de Educação Física. 

São trinta anos de contínuas lutas da Associação em defesa dos interesses da 
classe, traduzindo as aspirações de seus associados, preservando sempre os levados 
valores da Educação Física. 

Ainda agora, no momento mesmo dessa comemoração, defrontamos com mais 
um sério problema - este, infelizmente, criado ~m ~rea mini~1:rial -, e que vem 
inquietando toda a nossa classe. Mas, ainda a.gora, e wna vez mais, estamos dis
postos a encetar outra luta até a remoção completa. desse novo obstáculo. Será 
o presente que Associa.dos e Pingentes ofexecem à. APEF-R.IÓ, velo transcurso do seu 
30 º Aniversário de fundação. 

A Diretoria. 

II 

DR. ALUIZIOCAVALCANTICAMINHA 

Mais uma figura exemplar que deixa o nosso convivio. A 17 de fevereiro último, 
faleceu o querido Caminha - o Amigo e Médico de todos nós. 

Especializado em Educação Física, Dr. Caminha. dirigiu por longo tempo o Ser
viço de Medicina Especializada do órgão oficial de Educação Física, desde o da 
antiga Prefeitura do Distrito Federal até o atual, no novo Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entusiasta e idealista como poucos, combinava, de forma rara e única, sua 
E..'<.traordinária capacidade de ação, sua contagiante alegria, sua reconhecida bon1ade. 
Todos esses atributos fizeram dele Sócio Honorário da APEF-RIO, por solicitação 
de inúmeros associados, título que lhe foi outorgado por aclamação em Assembléia. 
Geral. 

Era um apaixonado pelo atletismo, esporte a que se dedicou por toda a sua exis
tência, como Dirigent.e e Juiz Internacional. Repetimos, aqui, a feliz imagem de uma 
Cúlega: - «<:orno um atleta, o Caminha, ouvindo o tiro de partida, tomou a diantei
ra na grande corrida» 

Dele guardamos uma terna lembr&nça. 

A Diretoria. 

MAJNIFESTO SOBRE O DESPORTO 

Documento do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Educação Física. -
Traduzido pelo Gen Jayr Jordão Ramos. 

PREAMBULO 

DO DESPORTO 

1 . Toda a atividade física com caráter de jogo que toma a forma de uma. 
luta consigo mesmo, ou duma competição com os outros, é um desporto. 



2. Se esta atividade se opõe a outrem, deve sempre praticar-se num espirito 
leal e cavalheiresco. Não pode haver desporto sem «fair play». 

DO GRUPO DESPORTIVO 

1. A lealdade da competição garante a autenticidade dos valores estabelecidos so
bre o estádio. Confere ao mundo desportivo uma qualidade humana. 

2. O desporto favorece os encontros entre os homens num clima de sinceridade e 
dd alegria. Permite-lhes conhecerem-se melhor e estimarem-se, desperta neles o sen
tido da solidariedade, o gosto da ação generosa e desinteressada; dá uma nova di
mensão à fraternidade. 

3. O grupo desportivo é uma familia. A simpatia e o calor humano que cada um 
deve ai poder encontrar, a amizade que pode nascer da luta desportiva, constituem o 
segredo da sua coesão. 

DA PROI\IOÇAO DO HOl\IEl\l PELO DESPORTO 

1. O desporto, adaptado às necessidades e meios especificos do indivíduo; é 
fonte de saúde e equ!librio. 

2. O desporto encoraja o homem, fora das contingências quotidianas, a agir e 
a participar Desenvolve o seu gosto de iniciativas e de r esponsabilidades. 

3 O desporto dá ocasião de se conhecer a si próprio, de se exprimir, de se de
senvolver. Permite ao homem disciplinar a sua ação, aumentar a sua eficiência. 
Liberta-o de certas servidões do próprio corpo, revelando-lhe assim uma «liberdade 
:!'isica» . 

4. O desporto, fator de desenvolvimento individual, elemento indispensável da or
ganização social, contribui para o progresso humano. 

DO DIREITO DE TODOS El\I PRATICAREI\1 O DESPORTO 

1. As atividades desportivas devem fazer parte integrante de todo o sistema de 
educação. Elas são necessárias ao equilibrio e à formação geral dos jovens. Preparam
nos para uma sã utilização dos seus lazeres de adultos. 

2. Todo o praticante, qualquer que seja a sua condição social, tem direito à 
rnais completa realização desportiva. 

3. O equipamento desportivo deve ser suficiente para permitir a cada um pra
ticar em condições favoráveis os desportos da sua escolha. 

DAS OBRIGAÇOES DO DESPORTO 

1. O desportista deve observar lealmente a regra na letra e no espirito . 
2 O desportista deve respeitar os seus adversários e os árbitros antes, durante e 

depois da competição . Deve em qualquer circunstância permanecer correto em re
lação ao público. 

3 O desportista deve permanecer sempre seguro de si, conservar serenidade e 
medida. Ele conjuga todas as suas forças para a vitória, mas sabe evitar o desâ
nimo que pode seguir o mau êxito e a vaidade que pode nascer do sucesso. A sua 
melhor recompensa é o bem-estar e a alegria que resultam do esforço. 

DOS DEVERES DO DIRIGENTE DESPORTIVO 

1. O dirigente assume uma missão de educação e de formação físicas e mora.is; 
deve mostrar-se digno desta responsabilidade. Tem especialmente o encargo de pre
servar o ideal do amadorismo, sem o qual o desporto perderia uma das suas prin
cipais virtudes. 

2. O dirigente deve ter consciênci.:-, do caráter cultural e social do descanso des
portivo e esforçar-se por criar no grupo que dirige, uma larga solidariedade que 
ultrapasse as próprias precauções desportivas. 

3. O dirigente deve inspirar-se sempre na sua ação de ideal de promoção hu
mana pelo desporto. Deve velar pelo respeito de todos pelo «fa.ir play» e favorecer 
assim a vocação do desporto em servir r. humanismo e a paz. 



O DESPORTO AO SERVIÇ-0 DO HOMEM 

O desporto existe, sob esta ou aquela forma, desde que o homem civilizado existe. 
No decurso dos séculos XIX e XX, evoluiu consideravelmente e teve grande exran
sáo A sua organização desenvolveu-se ue maneira empirica, em grande parte graças 
à iniciativa de entusiastas desinteressados, graças aos clubes e aos diversos orga
nismos desportivos dirigentes, nacionais e internacionais. Muitos progressos foram rea
lir.ados, muitos problemas foram resolvidos, a lealdade da competição foi assegurada, 
e foram tomadas medidas para fazer com que o desporto sirva melhor a todos os que o 
praticam. 

O desporto assim organizado, sem dúvida alguma contribuiu largamente para a 
felicidade do Homem. As esperanças élos que, inspirados pela visão e a coragem do 
Barão P. de Coubertin, conseg-uiram dar um brilho cada vez maior aos Jogos Olímpicos, 
foram amplamente justificadas. 

(Continua no próximo níunero) 

NOTICIAS 

A DIRETORIA INFORMA: 

1) Reunião da Diretoria: - a Diretoria da APEF-RIO estará reunida no dia 17 
de março, às 16 horas. 

2) 30.0 Aniversário de fundação da APEF-RIO: - por decisão da Presidência, 
não terão caráter festivo as comemorações do aniversário da APEF-RIO. Ainda nos 
ressentimos do golpe sofrido, em fevereiro último, com o falecimento de nosso Amigo 
e Sócio Honorário - Dr. Aluizio Cavalcanti Caminha. Todavia, seremos profunda
mente agradecidos com a presença de rissociados e amigos na sessão especial come
morativa da efeméride, às 18 horas do dia 29 de março, em nossa sede. A progra
mação oficial dos 30 anos àa APEF-RIO está detalhada no noticiário do Departamento 
Social . 

3) l\1ANOEL MONTEIRO SOARES: - A APEF-RIO manda celebrar missa, por 
sua boníssima alma, no dia 23 de março - 1. º aniversário de seu falecimento - às 
11 horas, na Igreja São José (Rua da Misericórdia - Castelo) Para a cerimônia 
reiigiosa, convidamos todos os parentes, associados, amigos e admiradores do saudoso 
Manoel. 

4) O Relatório da Diretoria e o Balancete anual da APEF-RIO, referentes a 
19"5, foram aprovados por unanimidade na Assembléia Geral Ordinária do dia 4 de 
fevereiro . O Balancete será publicado, para conhecimento dos associados, no próximo 
Boletim . 

5) CONVOCAÇÃO GERAI~ PARA A LUTA: - sob este título, levamos ao 
conhecimento de nossos associados uma grande e grave ameaça que nos vem de Bra
silia: « OS estudos para a criação de cursos profissionalizantes de 2.0 grau de técnica& 
de educação física, desportos e recreação». Como dissemos no Boletim anterior, a 
APEF-RIO já se dirigiu, através de expediente, a autoridades do Executivo e do 
Legislativo federais. Estamos, agora, mantendo contacto com as Associações de Pro
fessores de Educação Física dos demais Estados e com a Federação Brasileira das 
APEF (atualmente com sede no Pa.ravá) visando um trabalho conjunto de defesa 
de nossa classe. Mas pedimos e precisamos de sua colaboração, colega; a luta é de 
todos nós. Uma sugestão da APEF-RJO: - vamos fazer a corrente do telegrama? 
Cada um de nós enviará um telegrama ao Exmo. Sr. Ministro da Educação pedindo 
a suspensão da medida e que seja ouvida, sobre o assunto, a r epresentação da classe 
nos diversos estados brasileiros Estejamos unidos. 

SECRETARIA 

1) Horário da APEF-RIO: - noGsa Associação está funcionando, normalmente, 
de 2a. a 6a. feira, de 13 às 17 h e 30 min. . Para atendei• o colega associado, ou 
qua lquer outro que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso 
funcionário administrativo . 
· - 2) Mantenha atualizado o seu endereço. O Correio tem devolvido vários Boletins 
por não encontrar, no endereço r egistrado, os seus destinatários. 



3) Recebe:mos: Informativo ACER.J ns. 3 e 4, órgão oficial da Associação dos 
C~·onistas Esportivos do Rio de Janeiro - Folha do Professor n . 57, do Sindicato 
dos Professores da Guanabara - «T1·.J.bajo en Israel>, da Confederação Geral dos 
'l'rabalhadores em Israel - Separata da Revista n. 214 do Clube Militar com a 
t::onferência «Moral e Civismo» do Gen Moacir Araujo Lopes, proferida no «Curso 
de Extensão Cultural da Mulher», real!zado por aquela entidade - CORREIO RO
SACRUZ n 54 - Boletim de Fevereiro da AABB - Boi. Mensal de F ev. do Clube 
Militar - «Desportos» ns. 3 e 4. - Gn1tos. 

4) NOSSO EXPEDIENTE VOLTA AO NORMAL: encerradas as férias de nosso 
funcionário e dos membros da Diretoria, a APEF-RIO reinicia a 8 de m arço suas 
~itividades normais, no tradicional horário de 13 às 17 h e 30 min . Venha nos visitar; 
é sempre um prazer r eceber o colega e o amigo. 

TESOURARIA 

1) Colega, atualize, o pagamento d .:- sua anuidade. São apenas Cr$ 144,00 (cento 
e quarenta e quatro cruzeiros) Com ::>. anuidade de seus associados é que a APEF
IUO conta para saldar seus comprom'srns financeiros, que não são poucos. Veja só: 
<ondomínio, contas de luz e telefone, despesas com correspondência, ven cimento do 
funcionário, despesas com a confecção do boletim, Imposto P redial, m aterial de limpeza, 
etc Vamos cooperar? 

2) O colega que já é professor do Estado poderá descontar em folha, pelo IPERJ, 
a sua anuidade. Venha, pois à APEF-RIO assinar a aut orização para esse desconto; 
ficará mais fácil para você e para a sua Associação. 

3) Você que, ainda, não é professor do Estado: - visite a sua Associação e salde 
o seu débito. Se seus inúmeros afazeres impedem essa v isita, t elefone e diga onde 
pode ser procurado; a APEF não tem cobradores, mas um dos diretores irá ao seu 
encontro, prazerosamente. 

4) Ao colega sócio-correspondente solicitamos que envie sua contribuição social 
-através de cheque nominal ou ordem dr pagamento a favor da Associação dos Pro
fessores de Educação Física do Rio 1le Janeiro, no valor da anuidade (Cr$ 144,00) 
ou do semestre (Cr$ 72,00 cada semestre). O r ecibo de quitação será enviado pelo 
Correio. 

DEPARTAMENTO CULTURAL 

1) O Prof. Auguste Listello nos escreveu amável cartão, onde comunica que 
estará no Brasil, este ano, nos meses de junho a setembro. A APEF-RIO envidará os 
maiores esforços no sentido de programar uma atividade para os nossos associados, 
s0b orientação do ilustre mestre . Para tanto, já enviamos convite ao Prof. Listello 
solicitando-lhe reserva de datas para a APEF-RIO. 

2) Prosseguem os entendimentos para a realização, numa promoção da APEF
RJO, de um Curso de Dança Moderna com a participação do Grupo de Dança da 
F'nculdade Feminina de Educação Física da Universidade do Texas - U S.A. -
Será em agosto deste ano; aguardem noticias. 

3) GRUPO F'OLCLóRICO DA APEF-RIO: - em estudos sua criação, atendendo 
a solicitações de vários colegas que participaram do Curso «Folclore Brasileiro:., rea
lizado pela APEF-RIO em novembro/ dezembro-75 Vejam nota a r espeito n a progra
mação oficial do 30.0 Aniversário da Associação, no noticiário do Departamento Social. 

4) «OL!MPIA E OS JOGOS DESPORTIVOS ANTIGOS» - monumental obra 
de autoria do Prof Conrado Durantez, membro dirigente da FIEP, acaba de ser 
publicada na Espanha. São dois volumes de 400 páginas cada um, com 546 ilustrações, 
~JO desenhos e 30 planos e mapas. Esta obra é produto de 12 anos de paciente inves
tigação. Para sua aquisição, os interessados podem dirigir-se ao autor no seguinte 
endereço: Instituto Nacional de Educação Física e Desportos - Martin Fíerro s / n. , 
Ciudad Universitária, Madrid - 3, Espanha. 

5) O Boletim n . 3-75 da FIEP traz uma simpática nota sobre a realização do 
nosso V Estágio Internacional de Educação Física e Recreação. Gratos . 

. 6) A Sociedade de Medicina Desportiva solicita-nos a divulgação da d Semana. 
Nacional de Medicina Aplicada à Educação Fisica e Desportos» que ela realizará 



no periodo de 4 a 8 de julho do corrente ano, na Associação Cristã de Moços-ruo 
de Janeiro. Será mais um encontro entre Médicos Especializados e Professores {I(> 

Educação Física. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

1) 30.0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO DA APEF-RIO - Programaçã o t.>1i• 
cial comemorativa: 

Expedição de Boletim Especial Comemorativo 
25 de março - quinta-feira - 20 horas: - Inicio das atividades culturahi <la 
APEF-RIO no ano de 1976 - Reunião prévia de instalação do Grupo Folcló
rico da Associação, na Rua Siqueira Campos, 43 S/815 (Centro Comercial de 
Copacabana) - sede do Instituto Estilo de Ginástica Moderna, gentilmente 
cedida por seu Diretor, Prof. Jair da Graça Raposo, estimado colega. e al!SO
ciado da APEF-RIO. 
26 de março - sexta-feira - 12h e 30 min. - ALMOÇO DA VELHA GUAR
DA - no Restaurante do Clube Ginástico Português (Av. Graça Aranha, 187). 
29 de março - segunda-feira - 18 horas - Sessão Especial de Comemoração 
na sede da APEF-RIO. 

2) A APEF-RIO cumprimenta os aniversariantes dos meses de janeiro, feverbro 
e março. 

3) Maria Teresa e Camilo casaram-se no dia 26 de fevereiro último, em cei.imõ
nia realizada na Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, no Alto da Boa Vil!ta. 
Camilo é filho de nossa estimada colega Nilza Machado Muniz e seu espo!'n. DI. 
Alvaro Muniz. Ao jovem casal as felicitações da APEF-RIO. 

4) XXI OLIMP1ADA DA ERA MODERNA - confirmada, pelo COI, sua rea
lização no Canadá, com a Cerimônia de Abertura marcada para o dia 17 de julho 
p róximo. A APEF- RIO já se movimentando para organizar a programação de mia 
caravana. Breve enviaremos aos associados todos os dados a respeito para que sejam 
confirmadas as inscrições dos colegas lnteressados. 

5) Com pesar, e a nossa sol!darieàade às familias enlutadas, registramos o fr1 -
!ecimento do: 

Prof. LEVY MATTOS DE SOUZA - nosso colega e sócio fundador, irmáo 
do Prof. Hirton Mattos de Souza, também nosso colega e membro do Con
selho Fiscal da APEF-RIO, ocorrido em dezembro/75. 
Sr TELMO DA SILVA - esposo de nossa colega e associada Profa. Mana 
da Natividade Martins da Silva, ocorrido em janeiro último. 
Sr. OltLAL"IDO ARAUJO - pai da Profa. Maria Pastora de Araujo, colega 
e associada, membro do Conselho Fiscal da APEF-RIO, ocorrido em f"ve· 
reiro último. 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREAÇAO -

«Construa um Mundo Melhor Através tla Recreação» 

AREA DE LAZER - COPACABANA 

Tendo em vista o amplo noticiário da imprensa, referente à utilização futura da 
área atual do Forte Copacabana pela. Municipalidade do Rio de Janeiro para a insta
lação de um lugar destinado ao Lazer da comunidade de Copacabana, a. ABDR, em 
sua última reunião de Diretoria, decidiu oferecer às autoridades municipais sua co
laboração técnica, no sentido de se fazer presen te junto à COmissão Responsável, desde 
a fase de planejamento do programa de Recreação, a fim de que suas instalaçõeB e 
equipam entos sejam os mais adequado:; às diversas atividades a serem oferecidas aos 
frequentadores. 



Como técnicos especializados, nossa única preocupação é somar esforços com a 
Prefeitura do Rio de Janeiro, em especial com a Administração Regional de Co
pacabana, para que tão louvável iniciativa resulte no mais completo êxito. 

NOTíCIAS DA ABDR 

i - II Congresso Mundial do Lazer - dando prosseguimento ao seu programa de 
integração sócio-cultural, a Fundaçã'J Van Clê, de Bruxelas-Bélgica, vai promover, 
entre 5 e 7 de abril próximo, o II Congresso Mundial do Lazer, sob o patrocínio da 
UNESCO, tomando como motivo atual o tema «Tempo livre e realização pessoal» 
- Congresso para uma Carta do Lazer. 

A programação do conclave, como não poderia deixar de ser, foi elaborada com 
muita objetividade, visando «de imedi<ito, a atenção dirigida para a dimensão ética 
e social do tempo livre, como fenômeno, como dado e como problema. Além disto, 
pareceu importante que, a partir de uma confrontação de opiniões e pontos de vista, 
::;e pudesse constituir uma concepção universal que seria consignada durante o con
gresso sob a forma de uma Carta do Lazer, na esperança de que estes principios 
encontrem o caminho da execução e da aplicação através dos organismos nacionais 
e internacionais adequados». 

Aos interessados em participar do Congresso, a ABDR informa que as Fichas de 
Inscrição poderão ser solicitadas diretamente ao Ilmo. Sr. Dr. Manoel Francisco 
Lopes Meirelles, digno Diretor do Serv!ço Social do Comércio Rio de Janeiro (SESC
RIO - Av. General Justo, 307 - Castelo). 

2 - A World L eisure and Recreation Association (WLRA) nos enviou uma carta 
convidando a ABDR para membro p.trticipante do XII Congresso Internacional de 
Reabilitação, a ser realizado em Tel-Aviv - Israel, de 13 a 18 de julho próximo. 
Maiores informações sobre este congresso poderão ser obtidas na APEF-RIO, nossa 
sede provisória, de 15 à 17 horas. 

3 - Dr. Aluízio cavalcanti Caminha - a ABDR acaba de sofrer mais um golpe 
rude na sua Diretoria, com o desaparecimento do Dr. Aluizio Cavalcanti Caminha, 
nosso Diretor do Departamento de Assistência Médica e Jurldica O Dr. Caminha. 
sempre acompanhou nossa trajetória, tantos nos momentos de trabalho proveitoso 
como nos dias de maiores sacrificios, cooperando, incentivando, dando o seu apoio 
moral e alegrando a todos com a sua simpatia Queremos lembrar sempre do caro 
Amigo, agradecendo aquele convívio de otimismo, e dizer-lhe de coração: -i:Obrigado, 
querido colega!» 

4 - «RECREAÇÃO - MEIO EFICAZ DE INTEGRAÇÃO COMUNITÃRIA:> -
este o tema do I Encontro Nacional de Recreadores que a ABDR promoverá no corren
te ano . A ABDR em fase de planejamento do conclave. Estamos aguardando suas su
geli:tões, colegas. 

---.. ·----
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