
GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO

RECORDANDO DATAS E FATOS HISTÓRICOS

1918 - 25/05 - Assembléia Geral Extraordinária para estudar a possibilidade
da aquisição de um terreno na margem do Guaíba, para a construção de uma
nova sede.

1918 - 28/07 - Assembléia Geral Extraordinária para decidir sobre a ampliação
das instalações da garagem náutica (alpendre na frente e avarandado nos
fundos. A proposta foi aprovada, por maioria.

1919 - 09/01 - Matrícula social - 125.

1919 - 16/05 - Doação por um grupo de sócios, de um gig a quatro, batizado
IZABELLA.

1919 - 20/07 - Regata Interna de Resistência - Volta da Ilha do Chico Inglês -
sete guarnições.

1919 - 12/10 - Festas de Inauguração da ampliação da sede esportiva-social.

1921 - maio - Projeto de ampliação da garagem náutica.

1921 - 30/06 - Criação do "Grêmio de Xadrez", dirigido por Álvaro Vargas
Pereira.

1923 - 01/04 - Matrícula social: - 313 sócios recrutas, 23 juniores, 1 sênior
(337 associados).

1926 - 09/01 - O Presidente Darci Vignoli relatou os trabalhos concluídos com
êxito - cedência de uma área.marginal do Guaíba, na rua Voluntários da Pátria,
em frente à rua Hoffmann, com 17,60 metros de frente, e fundos no Guaíba.
Posteriormente, a área foi ampliada com aterro hidráulico, realizado por draga
da Secretaria Estadual de Obras Públicas.
A diretoria decidiu a realização de um empréstimo para a construção da nova
sede náutica-social. Lançada uma "Campanha de Sócios Remidos", sendo
todas as arrecadações depositadas no Banco Pelotense, com juros de sete por
cento ao ano.

1926 -14/03 _1° Campeonato Estadual de Natação - Prova de 1.500 metros,
nado livre. Campeão - João Petzhold, do Grêmio Náutico União.

1930 - 21/12 - Inauguração do Departamento de Esportes Terrestres. Quadra
de concreto - basquete e voleibol.

1931 - Remadores do União, participam de competições de atletismo.

1933 - 10/12 - Saltos Ornamentais - 18vitória de João C. Godoy, do União.



1934 - 04/03 - 10 Campeonato Feminino de Natação e primeira participação
de nadadora unionista - 50 metros, nado livre. Campeã - Antônia Seitz (Toni
Seitz Petzhold), do União.

1934 - Ampliação lateral da sede - construção de sanitários e vestiários
femininos.

1934 - 02/12 - Inauguração da "Piscina Fluvial" (Basenho de madeira).

1935 - 20/09 - Criado o Departamento Feminino de Natação.

1939 - 09/12 - O casal de atletas unionistas Rubem Albert e esposa, remando
durante quatro horas, num 'paddle-boat', subindo o Rio dos Sinos, concluiram o
'raid' Porto Alegre - São Leopoldo.

1940 - 15/04 - Contrato de Compra e Venda de terreno na rua Quintino
Bocaiúva, pelo preço de 53 contos de réis. Conclusão do pagamento no início
de dezembro de 1940, graças ao expressivo número de novos associados,
estimulados pela construção de uma piscina.

1942 - 05/12 - Primeira competição na Piscina Olímpica - Campeonato
Estudantil de Natação, no qual brilharam nadadores e nadadoras unionistas.

1942 - 27/12 - Tratativas sobre uma fusão entre o Grêmio Náutico União e o
Sport Clube São José. Lideranças no União: a favor Newton Silveira Netto e
Osmar Moeller Barth, e contra Darci Vignoli e Felício Lemieszeck.

1948 - abril - O União recebe de George Sims & Sons, de Riverside, Puttney,
Inglaterra, um skiff e um duplo-skiff.

1948 - 04/05 - Festa de batismo e incorporação à flotilha unionista dos dois
barcos ingleses. Skiff - LlZIA, e duplo-skiff - MARISE.

1948 - 06/07 - O Presidente Archimimo Magnus de Souza, comunicou à
Diretoria, que juntamente com o associado Dr. Guilherme Moogen, estavam
trabalhando junto aos altos órgãos administrativos do Estado, a obtenção de
aforamento de uma gleba com cerca de 35.000 m2, situada na extremidade Sul
da Ilha do Pavão.

1949 - 24/07 - Inauguração da barca de treinamento, idealizada e construída
por Armínio Purper, na Fábrica Steigleder, e doada ao União. Tripulação - seis
remadores, timoneiro e o instrutor.

1952 - 24/02 - 10 Baile de Carnaval, na sede Moinhos de Vento.

1953 - 10/01 - Concurso - Rainha das Piscinas, promovido por Folha da
Tarde, no Petrópole Tênis Clube. Vencedora -Irene Teixeira, do União.



1959 - 26/11 - Reunião do Conselho Deliberativo. Carlos Bento Hofmeister
propõe uma terceira sede em Petrópolis, no loteamento Schilling & Kuss.
Muita cautela e discordâncias ao novo empreendimento patrimonial.

1960 - 13/04 - Reunião do Conselho Deliberativo. Aprovada a aquisição inicial
de meio hectare, e opção por mais um hectare e meio.

1960 - 10/06 - Assinatura do contrato de compra de meio hectare.

1960 - 14/06 - Posse festiva do terreno. Providência imediata - cercar a área
adquirida.

1960 - 20/06 - Início da terraplenagem da área, já conhecida como Sede Alto
Petrópolis.

1961 - Tratativas para a compra da área vizinha, para a qual o União já havia
obtido a preferência.

1962 - 28/04 - Inauguração de três quadras de tênis.

1962 - 24/12 - Negociações com a Schilling & Kuss, para a compra de área
maior. Na região ainda havia tambos de leite. Imobiliária Zango

1965 - março- Inauguração de uma piscina-lago.

1966 - Sugestão de compra do terreno de esquina - avenida 24 de Outubro e
rua coronel Bordini. Negociações evoluíram e preço fixado. Sem consultar o
União, a área foi vendida para outro comprador.
Prazo de opção de compra da nova área em Petrópolis, prestes a findar.

1967 e seguintes - Propostas de fusão com os clubes Cruzeiro, Almirante
Tamandaré, Almirante Barroso, Cantegril e Tiro 4. Todas sem êxito.

Dezenas de fatos históricos sobre a fantástica trajetória, mais do que
centenária do Grêmio Náutico União, deverão ser lembrados, e os associados
poderão facilitar e possibilitar as pesquisas com relatos, fotografias e
documentos.

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2014.
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Henrique Licht


