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Resumo 

O Fuss-ball Porto Alegrense foi um importante clube de futebol fundado por Alberto 

Bins; L. Rosenfeldt (presidente nos três primeiros meses); ciclistas da Sociedade Blitz. 

O clube teve suas atividades do início dos anos 1900 até o início da década de 1940. O 

objetivo desse estudo foi investigar a história desse clube de futebol que disputou 

campeonatos como o Troféu Wanderpreis, na primeira metade da década de 1900. O 

clube tinha o branco e o verde como suas cores tradicionais e o estádio da Chácara das 

Camélias sua principal casa, estádio que foi inaugurado pelo Fuss-ball Porto Alegrense 

em 1923 se tornando o principal estádio de futebol de Porto Alegre da época. Fundado 

por um grupo de alemães o clube tem uma forte ligação com o Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense que teve a sua fundação no mesmo dia que o Fuss-ball. O clube encerrou as 

atividades em 1944. 

 

Metodologia 

A realização da pesquisa foi através de realização da leitura de entrevistas com pessoas 

que eram praticantes e viveram o meio esportivo em Porto Alegre entre 1912-1945, 

digitação e relatório final das entrevistas. Essas leituras ajudaram a entender um pouco 

do contexto histórico e cultural da época. Foi feita pesquisa com jornais da época, coleta 

de imagens e registro do material.  

Localização  

Rua Dr. Timóteo ao lado do velódromo da Sociedade Blitz, em terreno doado pelo Dr. 

Luiz Englert. O campo foi inaugurado em novembro de 1903 e utilizado até 1911. Em 

1923, o clube inaugurou o maior Estádio de Porto Alegre (RS) na época, a Chácara das 

Camélias, que ficava localizada na Rua José de Alencar. 

 

Conclusões 

Foram encontradas ao longo da pesquisa dados que mostram uma disputa forte entre 

Grêmio e o Fuss-ball, as equipes estavam sempre que possível jogando partidas 

importantes entre elas, como mostra o jornal “A Federação” do dia 15 de Janeiro de 

1904, que informa sobre uma importante disputa de dois jogos entre Grêmio e Fuss-

Ball.  A Chácara das Camélias foi palco de muitos jogos do Fuss-Ball e de outras 

equipes também. Como no jornal “A Federação” 7 de agosto 1916 mostra uma grande 

vitória de virada do Fuss-Ball sobre o Colombo pelo placar de 2x1. 

 

Chácara das Camélias 

O Estádio da Chácara das Camélias foi um dos principais estádios de futebol da cidade 

de Porto Alegre, inaugurado em 1923 pelo Fuss-ball Club Porto Alegre. O estádio foi 

construído com madeira, e foi palco de jogos importantes, entre eles diversos Grenais. 

Com a má situação financeira do clube, o local foi vendido para o Nacional Atlético 

Clube, em 1942. Logo a seguir, em 1944, o Fuss-Ball foi extinto. 

 

 


