


REGATA HISTÓRICA
Porto Alegre - 1885

06/12/1885 - JORNAL DO COMMERCIO:
"Regata das Festas Commemorativas do r Centenário de D. Affonso

Henriques. Alvorada festiva - A's 4 horas da madrugada, uma salva de 21 tiros.
As regatas principiarão ás 9 horas em ponto.. Os tripolantes devem todo o
respeito ao timoneiro, sendo este o único que póde dar ordens as embarcações
e responder a qualquer quesito feito pelos juízes das regatas.

Todos os timoneiros são obrigados a obedecer e respeitar as ordens e
instrucções dos juízes das regatas, na parte que Ihes competir.

As embarcações inscriptas para as regatas deverão um quarto de hora
antes da annunciada para ellas principiarem, apresentarem-se aos juízes de
partida, afim destes saberem o seu comparecimento e poderem
opportunamente providenciar sobre os casos previstos no regulamento das
regatas.

O tiro marcado para todas as corridas será da praça da Harmonia até a
Doca do Mercado.

Haverá POULE para todas as corridas, e estarão á venda no trapiche da
Companhia de Paquetes Nacionaes.

No trapiche da Alfandega estará atracado desde pela manhã o Vapor D.
Pedro, para os convidados, e ás 9 horas tomará a respectiva posição".

07/12/1885 - JORNAL DO COMMERCIO:
"REGATAS

O nosso porto appresentava hontem uma bella perspectiva.
Todos os vapores e navios achavam-se embandeirados em arco e

constantemente sulcavam as águas do Guahyba diversas embarcações
pequenas conduzindo famílias.

A's 10 horas da manhã partiu do Cáes da Alfândega o vapor D. Pedro,
conduzindo a commissão dos festejos do Centenário de D. Affonso Henriques,
desembargador presidente da província, Henrique Pereira de Lucena, Barão de
Lucena, diversos membros do corpo consular, representantes da imprensa e
grande numero de distinctas famílias, e apoz um pequeno trajecto fundeou no
ponto terminal do tiro marcado para as regatas.

Tiveram estas começo pelo pareo de canoas a um remo, sendo
vencedora a TURCA, rendendo a poule 17$000.

O segundo pareo, escaleres a dois remos entre MARQUEZ DO
POMBAL e RIO PARDO, foi ganho pelo ultimo - dividendo 7$700.

O terceiro pareo, escaleres a 4 remos entre ELlZA e FLOR DO CONDE
foi valentemente disputado.

A corrida foi anullada em conseqüência de divergirem os timoneiros Srs.
Araujo Vieira e Mariante Junior sobre o local do terminio da raia.

O quarto pareo, canoas a 4 remos, que promettia ser interessante, não
se realizou visto só ter comparecido a NOVA SORTE, faltando o ESPIRITO
SANTO.

O quinto, foi ganho pelo escaler TERRIVEL, dando a poule o rendimento
de 10$900.



o sexto e ultimo foi o que despertou mais attenção, fazendo-se sobre
elle algumas apostas.

EGAS MUNIZ e FLOR DO CONDE dois gigs, vindo expressamente do
Rio Grande e tripolados por amadores disputaram o 1° premio offerecido pela
commissão dos festejos.!

Ao partirem EGAS MUNIZ, tomou grande vantagem sobre seu
competidor, chegando porem muito distanciado em conseqüência de ter-se
partido um dos remos dos tripolantes

A poule rendeu apenas 6$500.
Findas as regatas o Sr. desembargador presidente da província fez

entrega aos timoneiros e tripolantes destas embarcações dos prêmios, ao
vencedor uma medalha de ouro e ao vencido outra de prata".

"REGATA - 2° PREMIO - 1885
AO 7° CENTENARIO DE D. AFFONSOI HENRIQUES"

(diâmetro - 4,5 centímetros)

Conquistada pelo avô do médico e atleta Raul Seibel, conhecido como Xaxá,
e que me presenteou em 13/04/1985, durante a Exposição Filatélica,
Numismática e de Troféus Esportivos, realizada no Grêmio Náutico União,
exatamente um século após a realização da Regata.
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