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CORREl<lf DA NOITE 

·····················~·~··································································~············ 

1 1 
4C-T~VIPAD.-ES AQUATl(AS • • • • • 

f eito dos meus rapazes. Elles se 
esfo1·r;aram e mereceram a victo
ria ,correram contra grandes re .. 
mado1·es e 11áo desanimaram. Os 
pateo::r f oram muito disputadr>s e 
a 1·e.qata a men ver f oi um -certa
me magnifico". 
PALA O PRESIDEYTE DA UGA 
DO REMO DO RIO DE JANEffiO 

só "'e preoceup1n-a ('On\ os (til.áclio 
,faato de qué se ápl"OveitataDl 
paulistas para t'lntrar. 

O CORFrO DOS Jl:IZES 

O Congresso. tior tiropoFta dó f)i+! 
sidente do ConErelho Braellelro 4 
Remo dccldlu que no coreto dos jul 
zes s6 en,ariam os ju:zes e m 
duas pe~ 11°, all\m de um funcálón 
rlo da Liga e outro da C. B. D. ll 

Ante 0 fracasso da representa~áo nao foi isto que ''irnos. O coreto 
carioca, fomos ouvir 10 sr. Ayi•ton ta va renleto é ~l\mehte a. lmpren 
Pinbeiro, presidente da Liga do Re- I! que Iá nao ¡odia ir. 
mo do Rlo de .Tancfro que nos dls. QUASI llll 1- ·cmEXTE 
se: - "Fhrcmos o posslvel para Ao tHminar pela eegunda vér:, 
aprescntt~r urna tu1•ma á altura da pareo de skiCf, 110uve certa deslnté 
grancle di"pttta narilonal. l'iiío lev~ ligenclá entre Rapuano e Patm 
mos !~ raía'! a representa~íw maxi-¡ quasi orlginanlo um eonfl'.cto dé 

1 ma da cfdade, mas estou satisfeito ttrom dagua, o 11ue fo! e\ltado 

l t d d e DO. 
com o esfor~o e a boa von a e e- COMO DECORREU o CAMPEONA• 
monstrada pelos nossos remad!ores TO BRAS!LEIRO INFANTO· 
e, por intermedio do "CORREIO JUVENIL 
DA NOITE" envio aos campe()es 
brasileiros, as ntin11as sinceras feli. 
cita~ócs", 

O Campeonato Brasileiro Infant 
Juvenil. de nall<;:iio, pela prlmelra 
realizado no BIU!ll, desenrolou-se hoD 



Rio de Janeiro, 20-3-1939 
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OS PAULISTAS VENCERAM BRI LHANTEMENTE O CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE REMO - COMO DECORREU O PRIMEIRO CAM
PEONATO BRASILEIRO INFANTO-JUVENIL, COM O TRIUMPHO 
DOS CARIOCAS - OUTRAS NOTAS DO IMPORTANTE CERTAME 

~s, :.• - Geraldo Molta, carloca. 4.• PRO
Os V A - 100 metros, juvenis, senlors, 

nado de cost.as. 1.• - Francisco A. 
J,eáo Faltosa, carioca, 1' 20"2; 2.0 

-

Kleber Carneiro Lopes, carioca; 3.0 -

e-
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13.• PROVA - 50 metros, meninaa, 12.• - Véra. M. Pinto, Minas; s.• ..J 

petizes, nado de costas. 1.• - Yolan- ':therei>;inha Saude, carfoca. 23.• PR 
da Sant• Anna, Minas, 49"4; 2.• - VA - 100 metros, meninas, juvenl• 
Lourdel!l Silva, Rio Grande; 3.0 

- Leo- nlldo de pelto. l.º - Vera Schuck, R1 
ny Schanv!iége, Siio Pauto. 14.• PRO- Gránde, 1'39"; 2.• - Hilda Coltro, S· 

O "DOUBLE" CAPICHABA CAMPE.JO BRASILEIRO DESTE PAREO. 
Celso Ar.evedo, Sio Paufo. &.• PROVA 
- 50 metro#, meninas, petizes, nado 
de petto. 1.• - .Ayr de .Araujo, Minas, 
52"2; 2.• - Abigatl SaJgueiro, Sao 
Paulo; 3.0 Dinah Motta., carioca. 6.ª 
PROVA - 50 metros, meninas infa.n
tls, nado livre. 1.0 

- Celia Azambuja, 
Río Grande, 38"8; 2.0 - llka C. Arau
jo, carioca; 3.0 

- AlZira. G. Silva, ca
rtoca.. 7.• PROVA - 100 metros, me
ninas, juvenis, nado de costas. 1.• -
Neyse da. Rocha Lemos, carloca, 1'37"; 
2.º - Neuza Paranhos, carioca; 3.• -
Maria. .Magalhlí.es Gra.nadeiros, carlo-
ca. s.• PROVA - 100 metros, aspi
rantes, nado livre. 1.0 - Carlos Oli
'Velra. P. Lima, carloca, 1'9" 2.• - Or
lane!lo 1''ernades Ribeiro, carioca.; 3.0 

- Decio T. da Silva., Sáo Paulo. 9.ª 
PROYA - 50 metros, pet!Zes, nado 
livre. 1.0 

- .Arthur Leáo Feltosa, ca
rioca., 37"; 2.0 

- Octavlo Teixeira. Ju
niar, cartoca; 3.0 - Angelo Paoluccl, 
Minas. 10.ª PROVA - 50 metros, tn
fantis, nado de costas. 1.• - Diderot 
Ca valca.nti, caríoca, 41"; 2.• - Mauro 
Quintino dos Santos, Minas; 3.0 

- Ru
bens Burg~r de Mello. 11.• PROVA 
- 100 metros, ju\enis, junior, "Dado a111 
peito. 1.0 

- Rodrigo Octavio Couti-

Pauló; 3.• - Sylvia Viuu dé C<U"V&• 
lho, cari0ca.. 24.• PROV A - 1-00 m.,. 
tros, aspirantes, nado de costa.a. 1. 
- Jor¡-e Vabia, Min&<\, 1 ' 19"; 2.• -
Odir M. Ferrelra de Barros, carioea:; 
a.• - Celao .Azevedo, Sao Paulo. 
CONTAGEM FINAL DOS PON'l'OS 

A contagern tina! dos pontos toi a 
seguinte: .1.0 

- Cartocas, 311 ¡x¡nt011; 
2.0 - Minas Geraes, 211 pontos; a.• 
- S!o Paulo, 145 pontos; 4.0 - Rlo 
Grande do Su!, 72 pontos; 5.0 

- X.. 
ta.do do Rto, 17 pontos. 

RECEBIDOS PELO DR. GF/IULIO 
VARGAS OS NADADORES INFAN• 

TIS BRASILEIBOS 

V A - 50 metros, meninas, tnfa.ntls, 
na.do de pelto. l.º - Vera. Schuck, Rio 
Grande, 45"; 2.• - Léa. Itki•, SA.o 
Paulo; 3. • - Helena. M, M. .A.ma.ral, 
M!naB. 15.• PROV.A. - 100 metro-. 
meninas, jll'Venls, na.do Uvre. 1.0 -

Branco Ra.lmondt, Sáo Paulo, 1'21"; 
2.0 - Regina Achcar, Minas: 3.0 

-

Ma.ria. Lea.o Feltol!lá., carloca. 16.ª PRO
VA - 200 metros, aspirantes, nado 
de pelto. l.• - Fernando Machado 
Leal, carioca., 3'7"; %.• - José Ro
bertl, Sáo Paulo; a.0 - Ary Vlotti 
Filho. 17.• PROVA - 50 metros, pe
tizes, nado de peito. 1.0 - Paulo M. 
Quin tino dos Santo•, Minas, 63"2; 2.• 
- Nereu Guerra, cartoca.; :i.• - Erlo 
Montag Filho, Sllo Paulo. 18.• PRO
VA - 50 metros, infantis, nado llvre. O dr. Doofo Amaral, acompanh~ 
1.• - Diderot Cavalcantl, carloca, 36"; do por outros directores da C. B. 
2.• - Mil ton Busin, SA.o Paulo; s.• O. toi hoja a Petropolis, levando 
- Mauro Quinttno dos Santos, Minas. todos os nadadores lntantis e ju-
19.• PROVA - 100 metros, juvenis, ven1s que tomaram varte no Cam·· 
juniors, nado de costas. l.º - Seuzio peonato Bral!lilelro Intanto-Juvenil 
V. Mendes, Minas, 1'32"; 2.º. - Ra- realizado hontem afim de apresen: 
phael Franl)a dos .Anjos, car1oca; 3.0 

• ' • 

_ Helio Domlngues de Andrade ca-¡ tar ao presidente da Repubhca, que 
rioca. 20.• PROVA _ 100 metro;, ju- os recebeu cal'inhosamente, no Pa
venls, senlors, nado de peito. 1.• - lacio Rlo Negro. A caravana 1 
- ICino11 Lelp:o1:t.'er, ca1aica, r .. ~~ .... j ;gi.Hu e>!n-~J'-":> .<0Zpcc 1 ~e~ e ern 'f't~ 
- Ruy Quaraná, carioca; 3.0 - José mero de quasf duzentas pessoas. 





gata, technicamente foi boa. 
fluencia de publico foi enorme. A 
imprensa mais urna vez foi esque
cida. Deram'-lhe um coi:eto desco
berto e os proprios IJhotograpllos 

1 
ee viram em difflculdades para des
El1lll>enharem as 11ua11 func~líes. Os 
pareos toram corrtaos com a m:i-
xima regularldade, somente sendo 
annullado o primeiro por ter o bar
co paulista abalroado o carioca que 
viuha na frente. 

CLASSIFICAQAO GERAL 
A classificagao geral da Regata 

do Campeonafo Brasileiro é a se
guin te: - l.º logar - Sao Paulo; 
2.0 logar - Rlo Grande do Sul: 
3.º logar - Dlstricto Federal. 

RESULTADOS PARCIAES -
Os resultados parciaes de cada 

pareo foram os seguintes: - l.º 
pareo - Single-skiff. Primeiro lo
gar - S. Paulo - remador Ce
lestino Palma; segundo logar -
Carioca - remadnr Paschoal Cae-· 
tano Rapuano; terceiro logar -
Rio Grande do Sul - remador 
Norberto Eugenio Dlck. Wilson 
Freitas, representante do Espirito 
Santo que egtava cotado para est1> 
pareo chegou em quarto logar. 2.0 
pareo - "Double-skiff" - l.º lo-
gar - Espirito Santo; 2.0 logl\r 
- S. Paulo; 3.º logar - Rio G. 
do Sul. 3.º pareo - Out-riggers 
a 2 com' patrao: 1.0 logar - Sao 
Paulo; 2.0 logar - Santa Catha· 
rina; 3.0 logar - Estado do Rio 
de Janeiro. Neste IJareo os gauchos 
chegaram em 4.º logar e os cario-
cas em 5.º. 4.º pareo - Out-riggers 

O "OITO" PAULISTA QUE SURPREHEND'!JU OS GAUCHOS 
E CARIOCAS, TORNANDO-SE CAMPEAOf BRASILEIRO. 

"UA.BOOLO" PALA OUTRA VEZ 1 tem. na. p!BCins. do Guana.bara.. liou 
"Caboclo" e;,tava na Lagóa e ou- ve certo atrazc no Inicio da.a 11rov 

vido pelo "CORREIO DA NOITE" e alguma. conf!llio no desenro\ar 
disse: _ "Quando por este mesmo mesmas. Os 1esultados, no Ell!'lt&nt 
j I . . . . 1 toram bons e to401 O!I tempos 
?rna , externe1 8: mmha. opu~1ll.o , marcados, servírilo co1llo marcas inl 

smcera, e desapa·:xonada , mu1tos 1 claes para 06 rutlll'OI "reoords" na.cf 
estranharam a minha attitude. Mas naes. Fol poi• am& lniciatff'& 
agora poderao ter a com~rovai:Ao 1Ju.~•a-"1-.a.........1L-D-...a...a ..... ...u ......... 

1 a 2, sem IJatrao. 1.º logar - Cario~ 
cas; 2.0 logar - S. Paulo; 3.º logar 1 
Río Grande do Sul. 5.0 pareo -- ' 
On•t-riggers a 4. com patráo - 1.º 
logar - Río Grande do Sul; 2.º 
lop:ar - Sito Paulo; 3.º logar -
Santa Catharina. 6.º pareo - Out
riggers a 4, sem IJatr1lo - 1.º lo· 
gar - Rio Grande do Sul; 2.0 lo
gar - Sao Paulo; 3.º logar Ca
riocas. 7.º IJareo - Out-riggers a 
oito. 1.0 logar - S. Paulo; 2.e 
logar -- Carloca11: 3.º logar - Rlo 
Grande do Sul. Neste pareo a ) 
disputa mais forte era entre gau
chos e carioca.s de que se aprovet-¡ 
taram ~11 pa.ullstag para. fazerem a 
sua virada e ganhar a corrida. de tu do. Os meus quasi trinta annos 
OUVINDO O CHEFE DA DE- ~e r~mo, nll.o me dei:xam alimentar 

illusoe&" 
LEGA(}ÁO PAULISTA ' 

O G·. · · h f ,,_ d A PALAn{A. DE PROVEXZAXO sr. iovanini, e e e ™" e· 
l - z · · Pro,·enzano inquerido p<>r nós 
ega9a~ pau i_sta ao terniin~r a re- acc'J•ca da derrota tia sua gnami\'iio 

1 
gata, inquerido por 116s disse: - pelos paullstas dlsse que náo oonta• 
'' Estou muito satis feíto com o ,.a. com o• nanlista. .. nP.<1tn na.reo e 



F tliado A Federacáo Aquatica d0 
R. G. do Sul 

Vencedor das seguintes prevas 

Remo 
Campeonatos Nacionais 

Auto Rtg. 1925 

S/ patráo 1939 

Campeonatos Estadua1s 
Auto Rig 

1924 - 1925 - 1926 • 1928 

Auto Rig 
Sem patráo 

1939 - 1941 - 1942 - 1948 
Oepositários de 65 vitorias externas 

Ciclismo 
Obteve em prevas externas. 9 vi torias 

em 1941 - 1945 

Ping-poog 
Campeonatos da c1dade em 1938 a 

1944 

Campeonato "'folha da Tarde·· em 
1946 

Campeóes em torneios intermunicipa is 
de Caxias do Sul em 1948 e Cruz Al ta 

em 1949 

Ca'Tlpe nato individual estadual em 
1952 

r opugnador e fundador da Federa. 
~ác R, G de Ping· pong. 

Basquet-Ball 
voes em 3 categorías 1935 

Volet 
L mpeonato da cidade em 1935 

GREMIO DE REGATAS DUQUE DE CAXIAS .......................................................... ·············· .............. .......................... . 
~~....,,,,._,._,,~~_,..,., ... _,.._,_... ~~~~~~...,,,,,._,,._, 

fundado em 9 de fevereiro de 1908. com a denomlnacáo 
CANOTTIERI DUCA DEGLI ABRUZZI 

Sede próprla • Rua Voluntarios da Patria. 3000 • Fone 2·3155 

P6rto Alegre, 

Ilmo. Sr. 



Filiado A Federacao Aquatica do 
R. G. do Sul 

Vencsdor das seguintes prevas 

Re"'::i 
Czmpeonatos Nacionais 

Auto Rig. 1925 

S/ patrao 1939 
Campeonatos Estaduais 

Auto Rig 
1924 - 1925 - 1926 - 1928 

Auto Rig 
Sem patrao 

1939 - 1941 - 1942 - 1948 
Depositários de 65 vitorias externa s 

Ciclismo 
Obteve em pravas externas, 9 vitorias 

em 1941 - 1945 

Pi~g -pOAQ 

Campeonatos da c i d~de ~m 1938 a 
1944 

Campeonato "folha da Tarde" em 
1946 

Campeoes em tcr'·eios intermunicipais 
de Caxias do Sul em 1948 e Cruz Alta 

én'\ 1949 
Campeonato individual estadual em 

1952 
Propugnad•lr e fundador da Federa -

r;;ac.. R, G. de Ping-pong. 

Basquet-Ball 
C~mpeces ecr 3 categorias 1935 

Vvlei 
Campeonato da cidade em 1935 

GREMIO DE REGATAS DUQUE DE CAXIAS 
• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• •• •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••a••••-••••••••••••••••••••••• 
~~~~~~~~~....,..,_,._,..~~ 

Fundado em 9 de Fevereiro de 1908. com a denominacao 
CANOTTIERI DUCA DEGLI ABRUZZI 

Sede pr6prla • Roa Yoluntárlos da Patria. 3000 · Fone 2·3155 

Porto Alegre, 

limo . Sr. 

.. 



~ liado A Federa9áo Aquat1ca d0 
R. G. do Sul 

Ve~cedor das seguintes prevas 

Remo 
Campeonatos Nacionais 

Auto Rig. 1925 

S/ patrao 1939 
Campeonatos Estaduais 

Auto Ri g 
'924 • 1925 • 1926 • 1928 

Auto Rig 
Sem patráo 

1939 • 1941 • 1942 • 1948 

Depositarios de 65 vitorias externas 

Ciclismo 
Obteve em pravas externas, 9 vitorias 

em 1941 • 1945 

Ping-poog 
Campeonatos da cidade em 193~ a 

1944 
Campeonato "folha da Tarde" em 

1946 
l ampe6es em torneios intermur-ic1pais 
de Caxias do Sul em 1948 e Cruz Alta 

em 1949 
(,p "peonato individual estadual ern 

1952 
Prcpugnador e fundador da Federa 

~;,. R, G. de Ping-pong. 

Basquet-Bal l 
' "" e e.aes em 3 categorias 1935 

Volei 
r e'1peonato da ci dade em 1935 

GREMIO DE REGATAS DUQUE DE CAXIAS 
. . . . ............................................ . . . ... . ....... . ..... . ........... .. .... .. . .... . .. . ........ « •• ., ..... . . 
~~.....,._,,._,._~~_..._.._.._.~~~~._.._._.._,..~.~ 

Fundado em 9 de Feverelro de 1908. com a denominacao 
CANOTTIERI DUCA DEGLI ABRUZZI

Sede próprla • Rua Voluntarios da Patria. 3000 • Fone 2·3155 

Porto Alegre, 

Ilmo. Sr. 



190R - 195R 

Gremio de Regatas Duque de Caxias 
Fundado em 9 de Feverelro de 1908, com a denominacao 
CANOTTIERI DUCA DEGLI ABRUZZl 

Séde Própria • Rua Yoluntárlos da Patria, 3000 • Fane 2·3155 

(/ 
·' 

Gremio de Regatas Duque de Caxias - - -- -

N.• 

Sócio 

P. Algre, ............. de ... . tle 195 

Pres. 

Sec. .. . .... ··- ..... .:...------



fad• &m 9 do 

~1r"d-~ti)O~ 

R(Jgala.J !l11q1u). dr Caxia.J 
...., ..... , __ ~------

Camp)lin "" Remo no Rio Grllndo do $.;I 19l4 1925, 1926, 1928 " de ''"'-"•·•··" tour s P·• "'º m 1'l3'l ~ 1941 • A»¡. r·~"ent.indo ., 
FodPracJo Aquatica do Rio G. do Sul, cam pe .:\o brasil ti1ro da remadortls 1Jn1 1925 o c.trnµf1i.11 ~~o out f¡&lf\ri; :oc •.tiff'l timnn~iro t~nl 1()39 _______________ ... __ - _.__... .... --~-~--

----··--·~-- -- ---·--·-- .. -- -----
.,/l.( {l(: • • (' c·v~ I• l. ,;.l(.tJQ' )I,¡• (. , fJ , '"'º' \)(. )(;t V" 

Pórto AJ egro_, jt1n 110 de 1~)44,, 

Sauda96es desportivas: 

Te rnos a honra de levar ae seu nonhecimenln quA, 
em ~es sao <lo CONSELHO !Jl·,LIBERA.T IVO, rea 1 iza da em 25 de majo a e .. fo í e 1 e i té-~ 
a seguinte diretor-ia do Gremio, que foi empossada 0m 28 do mo.io fine.o, e 
que rcgerá os seus desUnos no exerc1cio ::>ocia1 do 1944/ 1945: 

PlfE:S-!DEN'fP. HONORÁEIO: Sr. Hafn.ol G11aspa ri 

I'res-idente Dr. Emi110 O. Kamin::-:i\1 
1? Vice-Prosiden'e 
2.o Vice-1-'resiJonte 
Secretário Geral 
l.o Secretário 
2.o Secretárío 
Arqnivísta 
l.o Tesoure i ro 
2.u Tesoureiro 
Encarregado ria Esc ri ta. 
Diretor de Regatas 
/rnx1 liares 

Dirotor Social 
Auxiliares 

Diretor de Natac~o 
Auxiliar . 
Diretor de Fsportos rerrestres 
Di retor do Pa '· r imon]o 
Am::iJ:iar . 
Di ro to r do Ma 1, ,~ r i a 1 N <rn l i e o 
Allx:il:iar 
Diretora do Departamento Feminino 

Sr. Carlos do Lorenz1 
Sr. 'l'ullio de R~1se 
Dr. Helio Dam1ani 
Sr. 'nelmo Cunha 
Sr. Pedro Correa Pnf.d 
Sr. Al~inc Hagel 
Sr. José Mar1anghelJo 
Sr. Ernesto Capelli 
Sr. Osear C. Kraase 
s r . .1 o ü ü d 1'.'l r ,.¡ ron z j 
~-lr. Caolnna r'omb0rL1t.Lo 
Sr. 

:) r 
Sr. 
Sr. 

Sr. 
Sr 

l\.om-"n 'l'ri• ;sard J 

Va1de.mar Hohol't< 1\1,~c·lini 
Ard.ulno Cape11 i 
l\fonso Conti.er.i. 
Val e! errar Do le_j al 
A1vino Hagol 
Lourival SilvoirH 
Danil,~ Al lofini 

Sr. Al b.1110 Mnnga1¡ol 1 i 
Sr. Anl,01110 C:omlwr1at.io 
Sr. Luiz MenoHhini 
Srta. Herminia. Si1ve1r·d, 

Sendo o que se nos oferoce, firmamo-nos rom a 
mixima estima e elevada considera9Ao, 

pelo GR!MIO DF REGATAS DUQUE DE CAXIAS 

/{,;/;o !.Lm11ia11i 
Secret~rio Geral 





r 
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Departamentos : 

1 REMO - SOCIAL 
NATA<;Ao - FEMININO 

Fur.dado em M di'! 

Fovereiro de 1908 

Gremio de Regatas Duque de Caxias 
(dmpec; o º" Remo no R G. 5. 1924/25126128 e :1E' o tjt - r .g4e 1 !oJr sl r <J lr.io ~r '·~ J}/41 ! 4.d ..J B f? .t:n
ldndo ll fc r!erucdo 1ÍquJt1Cd do Pio Gr. do 5 .' 1, carn p. brvrdeiro d<> , ,~ j :i, ' r ('¡;) ' :•?.S, i.: <.df'rl' ,) .. ~ 1) 1Jt

r,99er four J\'l' p11 trJo em g··39, 

Sede própria: Rua V. da Pátria, 3060 - P. /.leg·re - R. G. do Sul 

Porto Alegre, 23 do .Tunho de 1949- ho 

1 PING-PONG - VOLLEY-BALL 
ESPORTES TERRESTRES - XADRES 

Ilmo. Sr. 
Dr. EMILIO o. KA!lINSKI 
Pre;J ide.-itc do Conselho Del loera tivo do 
Gre:mlo de Re ~~a ta.s Duque de Cax:ias. 

Hesta Ca2ital. 

Fresado senhor; 
' v!mos por intermédio da presente 30lici trn:· 

á V. s. que na próxima reforma a sor prococlída nos E:;
ta tutoa ge noaso Gremio, seja estudada a po .. 'rniuilid1cl3 
da crea9ao dos ca;:R:OS q~ Sec:r·etário Geral e Teaourei:.1 0 
Gcral, oa quaia nao conatam nos atuaia Estatutos. 

-Fizemoa-lhe a ->olici ta~ao ~-rnpr'l,, em v irt_g 
de d.Et neceirnidade que a upom<>;:.1 ha ver tia. crea9aQ) doa e i t:a 
dos ca.rp.:oa para in tegrarem a Diretor ia de no~rno Clubc. 

Outrosaim, queremos levar ao vosuo con.he
clmanto que, havendo a DirQtoria dJ Gremio resolvido , ' 

ina talar uma ce.ncha de bola.o na a~dc do meslnO, para a3-
sim pro,Porcionar m.aü.i u..vna recrea<;ao p3.:!.' a seu~'J a ~J :rncia
doa, e tend.o verificado que o wüco 1 ugar ad0quado .,i;>a
ra tal era o onde se achava instalad0

• a copa e cos-k_nha, 
deliberO.ll esta Diretor1a, r;or unanimíc.lad~, e:1:. .:;euoao de 
4 do cort'..en te, mandar proceder a deme li<;r!O d?.iJ e i tacla ;; 
instala9oes, tranaferinQ.o-as para o. lado OJ.)osto a que 
se achavam, em constru9ao proviª-.Órfa. de ma.deira, ~-m vi§. 
ta. das fut1JI'as r~formao que ;;erao procodá:_daa na sede, 
q:iando en tao aerao a-:i re fer id9.;.~ ina ta lago es co locada:J 
em lugarea adequa.dos e def ini ~i i.ros. 

Sendo som0nte o que de rwrncnto c~"!.bia-non 
comunicar-lhe, aubacrcvemo-no:1 a te:1.J io;:;a:::en te. 

Tu do pGlo Gremio de Rep:i. t .1 .. ~ 
Duque de Cax:ias. /' 

r iao de Azeve do 
Presidente 

/,/ 
t>-1' , . - · ' \ ' . ,,.¿.·· ,,....... l . / 

't- ¿ ~&>? < :'!~_--·-\....___._ 
~ --· J 

RJ!rry .Er · "?-~ __ 1 / 
lQ Se ore tirtó 
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SOCIO EFFECTIVO 
_._ - - .... 

Associacao Desportiva Fundada em 
15 de Setembro de 1903 

~ 

ITUlO DEÍUNDO OCIAL N~ 
• INTEGRALISADO - TRANSFERIVEL • 

Bs.1:0001000 



~::fe:it:: ::r~J¿~~el1 __ 4~~ 
e onus especificados nos Estatutos. 

EXTRACTO DOS ESTA TU TOS 
SOBRE A EMISSAO DOS TITULOS 

DE F"UNDO SOCIAL 
APPROVADO EM ASSEMBLtAS GERAES DE 

23-11-928 E 25-5-932 

CAPITULO 1 
DO CLUB E SEUS F'INS 

Art.º l.º - O Gremio Foot-Ball Porto Alegrense, fundado ero 
15 de Setembro de 1903, nesta cidade, onde tero 
sua séde propria, visa promover e estimular a 
pratica e o desenvolvimento de toda a sórte de 
desportos e exercicios e.thleticos, em particular o 
jogo do foot-ball, sem visar lucros materiaes de 
quialquer especie para seus socios. 

Art.º 2.º - O Gremio Foot-Ball Porto Alegrense é uma B<>cie
dade desportiva coro patrimonio e personalidade 
perfeita·mente distinctos d-0.s de seus socios, de 
accordo, c-0m o Art. 20 do Codigo Civil. 

Art.º 3.º - o fund-0 social será constituido pelos bens moveis 
e immoveis e direitos que o Club poo13uir e será 
dividido ero 1.000 Titulos de Fundo Soeial, que 
seráo emittidos pelo Club. 

§ l.º - Esses titulos, que teráo o valor nominal de .... 
l :'!J'ooioog. ~dl;J... ~m, aeráo garantidos por todos 

os l'iaver~d-o 1€11!-b, emittidos ao portador, nume
rados e registrados em livro especial, em nome 
do posuidor. 

§ 2.º - O numero dos titulos náo poderá ser augmentado, 
salvo resolugáo em contrario da maioria dos so
cios seus possuidores. 

3.º - O Titul-0 de Fundo Social é tronsmissivel por acto 
"inter-vivos" ou "causa-mortis", nos precisos ter
moo destes Estatutos. 

§ 4.0 - A transferencia de titulos será lavrade. ero livro 
especial, mediante o pagamento da taxa fixa de 

50$000. 

DATA 

registrado sob eivro 6special, N,º 1, 

---- -- ------, Seu :Uegifimo Rossui6oir os direitos, vantagens 

THESOUREIRO 

f"'r 

:1 _-___ ::::::r: __ :::::_~::: -_:::_:::~:-:: :::: 
1 -~--/------------¡ --------------- ------------------

CAPITULO 11 
DOS SOCIOS - SUAS CLASSES 

Art.º 4.º - O Club compor-se-á de socios em numero ilimi
oo~o, sem distin~áo de nacionalidade, opiniáo po
lihca ou rel!giose., maiores de 18 a.nn-0s. 

Art.0 5.º - Os socios dividem-se ero: 

a) Ef!ectivoe 

b) C<Jntribuintes 

c) Athletaa 

d) Remidos 
e) Benemeritos 

f) Honorarios 
g) Fundadores. 

Art.º 6.0 - Serao socios effe.ctivoo: 

a) Os actuaes socios que adquirirem, pelo me
noo, 1 Titulo de Fundo Social; 

b) As pes.soas que, propostas e acceitaa para 
socios pela Directoria., adquirirem, pelo me
nos, um Titulo de Fundo Social; 

c) As pessoas que por acto "inter-vivos" ou 
"causa-mortis" tenham adquirido, velo .me
nos, um Titulo de Fundo Social e a Directo
ria o.dmittiir a sua inclusao éntre oa socioo. 

l.º - O Titulo de Fundo Social será adquf.ri o .m iai;ite 
o pegamento do seu valor nominal de ·i.oodsow?O 
feíto integralmente, de urna só vez, ou em pres
tiagóes mensaes, até o mínimo de 25$000. 

2.º - Os socios effectiv-0s estáo isentos do pagamento 
de joia e mensalido.de, .urna vez integralisado o 
valor doo Tituloo de Fundo Social adquirldoa. 
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um por todos 

todos por um 

~ 
~ 
~ 

1 
N? 0136 ~ 

O Gremio Foot -Ball 
Porto Alegrense 

1 ~ 

1-~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 
concede ao Sr ....... P.R·. til::NBJQVI:: f J.~,J,IGtiI ....... _.-----··----· ---·--- ~ 
o mulo de LEGIONARIO DO ESTADIO OLÍMPICO. !IJ 
por sua contribuic;:áo as obras de acabamento das arqui- 11 

bancadas populares. ~ 

Porto Alegre, ........ ~~----~~----~-~-~~.?. .... ~~----~~-~~---······························ 1 ~ 

pelo Gremio F. B. P. A 1 
·--k~ -'~ ························· 11 Presidente 

; ~ 



Filiado A Fcdera~ao Aqualica 
do R. G. do Sul 

Vencedor das scguintc~ prova~ 

Remo 
(~ampconatos Nacionais 

Auto Rig. 1925 
Si patrilo 1939 

Campeonatos Estaduai" 
Auto Riit 

1 ll24 - 192 5 - 1926 - 1928 
Auto Rig 

Sem patrao 
1939 - 1941 - 1942 - 1948 - 60 

Parcos de Honra 
1CJ39 - 42 - 43 - 45-48 
Regatas Revezamcnto 

1942 - 45 
Parcos V cteranos 

1959 
Ocpo~itários de 65 vitoria"> 

externas 

Ciclismo 
Ohtevc cm pravas externas, () 

vitorias cm 1945 - 1 CJ5 l 

Ping-pong 

e '.amrx:onatos da cidadc cm 
1938 a 1944 

( amr·conatos ,,Folha da Tarde ' 
cm 1946 

( ·a111pcócs em torncios intcrmu
nit:ipais de Caxias do Sul cm 

1 'l48 e Cruz Alta cm 1 q40 
Campeonato individual csta

dual cm 1952 
Pr.lpugnat.lor e fundador da 

1 ·dera,r.o R G. de Ping-Pon¡: 

Basquct -Ball 
( :npcon. cm J catcgorias 1935 

Volei 
< ,.. nccona1 o da e idadc cm 193 5 

Bolao 
Campeonato local 

1 l Catcgoria - 1959 

CLUE CAXIAJ 
Fundado em 9 de Fevereiro de 1908, com a denominacáo 

CANOTTIERI DUCA DEGLI ABRUZZI 
Sede própría - Rua Voluntários da Pálría, 3060 • Fone 2-3155 

OEPART AMENTO ESPORTIVO SEDIADO NO PARQUE NÁUTICO 

• 

• 



F,,,ado A Federacao Aquat1ca d, 
R. G, do Sul 

Vencedor das segulntes pravas 

Remo 
Campeonatos Naciona1s 

Auto Rig. 1925 

S/ patrao 1939 
Campeonatos Estadua1s 

Auto Rig 
1924 • 1925 • 1926 - 1928 

Auto Rig 
Sem patrao 

1939 • 1941 - 1942 • 1948 
Depositários de 65 vitorias externas 

Cic lismo 
Obteve em pravas externas, 9 vitorias 

em 1941 - 1945 

Ping-poAg 
C.ampeonatos da cidade em 1933 a 

1944 
Campeonato "folha da Tarde" em 

1946 
Campeóes em torneios intermun1cipais 
de Caxias do Sul em 1948 e Cruz Alta 

em 1949 
( a1,1peonato individual estadual em 

1952 
Propugnador e fundador da Federa. 

cao R, G. de Ping-pong. 

Basquet-Ball 
l-:'mpeóes em 3 categorias 1935 

Volei 
Campeonato da cidade em 1935 

GREMIO DE REGATAS DUQUE DE CAXIAS ........................ ···················· ............................ ........ ························ ....... . ~....,,._,._,._,._,._,,._,._,~~~.._,,,._,._,._,..,,,._,,._,._, ............... ~~~._._,._,,,_,, 

Fundado em 9 de Fevereiro de 1908. com a denominacao 
CA NOTTIERI DUCA DE GLI ABRUZZI 

Sede próprla • Rua Voluntários da Pátria. 3000 • Fone 2·3155 

Porto Alegre, 

limo. Sr. 

.. 



Filiado A Federacáo Aquatica d: 
R. G. do Sul 

Vencedor das seguintes pravas 

Remo 
CP:mpeonatos Naciona¡s 

Auto Rig. 1925 

S/ patrao 1939 
Campeonatos Estaduais 

Auto Rig 
\924 - 1925 • 1926 • 1928 

Auto Rig 
Sem patráo 

1939 • 1941 • 1942 • 1948 
Depositários de 65 vi torias externas 

Cic lismo 
Obteve em prevas externas. 9 vitorias 

em 1941 • 1945 

Ping-poAg 
Campeonatos da cidade em 1933 a 

1944 
Campeonato "Fo lha da Tarde·· em 

1946 
Campeoes em torneios intermunicipa1s 
de Caxias do Su! em 1948 e Cruz Alta 

em 1949 
Campeonato individual estadual em 

1952 
Propugnador e fundador da Federa -

r;árc R, G. de Ping-pong . 

Basquet-Ball 
'ar"peóes em 3 categorías 1935 

Volei 
Campeonato da cidade em 1935 

GREMIO DE REGATAS DUQUE DE CAXIAS .... ...................... ················ ......................................................................... . 
~~.....,._,,._,,._,,._,,.._,,._,~~........_...,_,.__,._,,._~~ ............... ....,,.._,,,._,~~ 

Fundado em 9 de Ferereiro de 1908. com a denominaclio 
CANOTTIERI DUCA DEGLI ABRUZZI 

Sede própria • Rua Yoluntárlos da Patria. 3000 • Fone 2·3155 

Porto Alegre, 

Ilmo. Sr. 



«0 Mosqueteiro» 

ll!W! "y_ ~~~Q "~uebrad 
Falamos ontem que est•1 vez o ve! ver que um remo.dor es a; 

remo quebrado pegou. E isso por- parado, secn 'remar. E para con
que a corrida em. para debµt•an- tar um fato que embo1'a tivesse 
tes. Assim, e, guarnic;áo do Gre- acontecido há 40 anos passados, 
m!o vitorio:sa c~m tres remos, r.unce. esquecemos. 
passou a figurar na história 6f:le- x O x 
dótica do esporte dos fortes, p-cr Foi quando se realizou o Con-
ter quebrado o remo, 2ü0 metros selho Municipal de 1922. Uma. 
antes da chegade. e cónservado a er.rrida com quatro concorrentes, 
ponbJ.. Se fósse de classe. para- todo"s os quatros gigs estavam 
l"iom seus remadores incontinente, bem equipados. O Barroso, no 
sabendo que o esíórc;o que iriam harco Gomensoro, fabricac;á-0 lo· 
dispender nadoa adiante.:r'ia, muí- e-al, com Huberto Sachs, António 
to embora ult:mamente se se.iba Marcher, Pedro Caie, Perclval 
que gu.arnic;éíes aquí, com bordo I\:l'Ug, voga e Osear Barbosa, tint., 
mais fraco, tém ''encido até pro- o Tamandaré no famoso barco de 
V•3S importantes. , construc;áo italiana, o Taubaté, 

x O x cum Mário Leivas, Acáclo Gomes, 
Entretanto, a vitória dos trico

lores foi conseguida. Porque náo 
pararam e porque os demais náo 
notaram o acidente. Agora, fala
se em criar para o remo gremist.a, 
uma paródia da marcha tricolor. 
Em vez do sugestivo "até a pé nós 

1 
iremos'', seria cantado: "até com 

1 

o remo.quebr;'1g ~enceremos". 

Me.s retornamos a falar do re
mo quebrado do proe. Aldomiro 

l 
Bitencourt, para criticar os timo
neiros, "me.lhar", me.smo sóbre 
€les. O que poderia ver melhor 
por estar a boreste, era o Eloi, 
do GPA, mas éste afastou-se das 
suu águas e muito. Os demais 

m e. bcmbordo e tornava
is difícil mas náo impossí-

Dante Dianca, Teadoro Linas, vo
g·a e o Ventura, no leme, o Vas
co, no Vouga, gig de construc;áo 
carinca, com Luís Antunes, Anto
nio Ferreira, Moura e Costa e 
Juáo Pereira, voga, Costa Dias, 
tim. e Uniáo. no barco Maria, de 
construcáo italiana, com Joáo 
Sperb, José A. Eli, Pedro Roxo de 
Araújo Correa, Rugo Heinz e Má
rio Gageiro, tim, A' largada, a 
guarnii;áo carvoeira coriscou e 
conseguiu vantagem, E chegou 
faltando 200 metros para o Trapi
che Preto, com dols barcos de 
vantagem. Mas um remador titu
beava. Nao por acidente material, 
mas por desgaste físico. 

xox 
Barboslnha. que corria n.1 raia 

.ur.1, bem no ponto em que está
vnmos, notou o que ac011teda no 
ba:-co líder e ordenou um esfórc;o 
des remadores e pediu pa1'a o vo
ge. zebrado, apelidado de Malhe.
do, que era'1erdo, para 11celerar a 
remada. K gritou: "éles já estáo 
entregues". O Barroso ganhou o 
pá:r'eo que parecía impossfvel. Por 
ter um timoneiro, que havia se
mente corrido entes algumas pro
vas, pois estrecu em 19'8, mes o 
B•1.rroso contava com Huber, e os 
St1udosos Teodoro Schroeder e A
bílio dos Santos, como timoneiros 
~fetivos. o Tamandaré estava 
com a .vanti;tgem idéntica a. que o 
Gremio ma.ntinha e isso e.conte
cw quase no me 0 mo ponto. 

xox 

23/30 de junho de 1963 -· N9 1 

A perspicácia de Barbosa con
sagrou-o como grande tlmoneiro 
e suas 200 vitórias, entre elas d 
campeonatos gaúchos, brasileil 

Departamento de Remo 
Cada dia que ,passa, mais e 

mais progride a agremia<;lio 
tricolor, invadindo novos se
tores esportivos, com vistas a 
impor sua condi<;ao de enti
dade associativa mais comple
ta do Rio Grande do Sul. 

Entre as categorias de es
portes para as quais o Gre
mio aderiu, devemos ressal
tar a importancia do Depar
tamento de Remo, que vem de 
ser criado com a fusii.o já al
can<;ada do antigo e tradicio
nal Gremio Náutico Duque de 

Caxias. Em futuro nao muito• 
remoto, teremos o clube das· 
tres córes competindo de igual. 
para igual com as mais ca-· 
tegorizadas associa<;oes es-
portivas de remo da capital, 
elevando, assim, mais alto (}> 

nom~ da sociedade gremista. 

Na Ilha Grande dos Mari-· 
nheiros ficará sediado o redu-
to dos remadores gremistas,. 
juntamente com o Departa-· 
mento Náutico e Aquático tri
color, ·que abrangerá urna sé
rie d~ atividades esporttvrui. 

e auJ-americanos. o atestam, 
D AIA. 

.. 

= 



EMILIO O. KAMINSKI 
ECONOMISTA 

RUA VIGARIO JOSÉ INACIO, 615 
APTO. 1503 - FONE : 24-11-54 

90.000 - PORTO A LEGRE - R. G . S. 

Meu caro amigo Henrique Licht ! 

Atendendo seu pedido telefonico feito recentemente, envio para 

~ooperar oom seu trabalho sobre o hist6rico do esporte náutico gaúcho, 

alguns elementos, por xerox, que tenho em meu arquivo. 

1) - Urna circular de junho de 1944, que comunica a constitui9ao da di

retoria do G.R.Duque de Caxias para 1944-1945 
2) - Um recorte do "Correio do Povo" de 18-2-1946, em que se evidencia 

que eu era Presidente da agremia9ao citada, tamb~m em 1946 
3) - Um recorte da HFolha da Tarde Esportiva" de 20-7-1949, sobre encon

tros (tenho vários outros documentos a respeito) relativos á cria

gao do "Parque Nautico" 

4) - Um recorte do "Diario de Notícias" de 10-2-1948, em que consta ter 

sido o sinatário ainda lg Vice-Presidente ,em exercício da Presiden

cia, em 1948. 
Ainda disponho de outros elementos, mas tudo indica que; 

Em 1943-1944 eu era lg Vice-Presidente, e ass.umi a Presidencia ainda 

em 1943, em virtude de ter o Presidente Joao Ni lo Brusamolin se exonerado 

por motivos de ordem pessoal particular. 

De 1944 a 1946 fui Presidente eleito. 

Em 1947 e 1948 fui lg Vice-Presidente, 

vez a Presidencia. 





L__ 

Inédito: Guarni~ao do Gremio 
ganhoú~~áre1í·séíií

4

ü~
1

re~O! 
A regata de domingo teve per

calQOS. Isto quanto a navegagáo. 
Urna prova foi pa.rallsada em 
melo, dado encontrar na raia um 
rebooodor e um petrolelro e ter 
atrapalhado um barco. Tal fato 
ocasionou demora, como também 
algumas saidas em falso. 

No mais, a rege.ta decorreu 
tranquila, como sempre com urna 
ou outra falha ou incider.te com 
esta ou e,quela guarnir;áo. E 
numa destas, um fato inédito na 
nossa eanoagem e quiºá múito di
ficilmente terá outro identico. E' 
que ao faltarem 200 metros da 
chegada, o remo do bow da guar
nigáo do Gremio P. Alegrense foi 
averiado. Ficou o remador so
mente com o fusto na máo. A pá 
saiu fora. lllite acontecimento, 
que é comum, sempre obriga as 
'guarnig6es pararem. Mas tal nao 
aconteceu com a valorooa guarni
!)áo tricolor. El(!. continuou. So
mente tres remadores estavam 
em agáo. ~stes redobraram esfor
!)OS, e eonseguiram ainda chegar 
na frente, sóbre estridentes ma
nifestagóe;i públicas. o .heroísmo 
da guarnigáo gremista foi um 
espetáculo a parte na regata, 
que foi a segunda disputa do va
lioso Troféu Honra centenário 
Bromberg. 

Os remadores na apresenta.gáo 
foram alvo de urna homenagem 
especial. Todos os presentes a
plaudiram os heróis de um feito 
inédito ne, canoagem e de um 
,acontecimento que ficará remar
.cado nos fast-0.3 da canoagem 
gaúcha. ' 

'.A.o ¡proceder a entrega do vallo-

so troféu, o antigo remador Luis 
Siegmann, diretor-presidente da 
firma homenageada, sallentou o 
acontecimento e o tempo em que 
defendía o Almirante Ta.mandaré. 
E disse mais que senda, além de 
tamandarista, sócio do GPA, Bar
roso e Uniáo e como antigo tor
cedor do Gremio, se sentia feliz 
em premiar um dos seus clubes. 

O eng. Gilfredo de Ce.milis, Vi
ce-presidente do Gremio, agra
deceu as referencias do dlretor
presldente da centenária firma 
Bromberg. 

A prova Honra Centenárló Broníberg márcou · um episódio que se tornará em capitulo interessante nai 
história. do nosso remo. Faltando 200 DUltros para a chegada., o remo do proa. perdeu a. pá., entretanto a 
gua.mi~ gremista continuou, somente com tres propulsores, sem perder va.ntagem e ganl1ou com boa di
feren9l1- Na foto, em cima, a guarnl9áo, aparecendo o remo quebrado e em baixo, a chegada do barco 

• tricolor. 





Por delegal)áo da diretoria da FltRS, o dr. Henrique Licht procedeu a entrega do bronze "Arnaldo A
mara!" ao Gremio, vencedor da corricla de honra da regata de domingo. O diretor do DDERGS en
frega o troféu de urna prova de senior aos principiantes tl"icolores, representados pelo dr. Joáo Louren
i;o Antonelo. Apareeem na foto os próceres e sócios do campeáo da cidade, Américo Costa Dias, Félix 
Kesslt>r Coelho de Souza, Júlio Castilhos de Azevedo, Jiáo Carlos Wallau Filho, Joubert Pcreira, Alfredo 

Obino e eng.0 Gilfredo de Camilis 

GIU!:MIO VENCEU o HONRA WALLIG - Embora tenha triunfado o Uniáo, na contagem geral da Re· 
rata Estímulo, teve o Gremio uma presenc¡a destaca. da na importante competi9áo, pois que triunfou nos 
premios Sivat e d. Em!lia Dias Zuppo, além de apresentar as guarnic¡óes vitoriosas e segunda claSSificada 
da prova de honra Wallig, para eight. Na foto, as duas guarnic¡óes tricolores, aparecendo também o dr. 

enrique Licht, Diretor. de Desportos de nosso Estado, entregando os premios conquistados pela remado• 
res tricolores aos espQrtistas Gilfredo de Camilis e Adolfo ru=r°"P'""e:.:;.l"=--' ~-- _ ___ _, 



-.-
Vice-Presidente Jairo Gondim 

da Silva 

NAste ano, quando se comemoram, efusiva ~ entusiasticamente, a conquista do 
hexa-campeonato de futebol profissional do Estado, ap6s o bi-penta, estivemos "esca -
lados" para dirigir o Departamento de Remo, transformado em Departamento Náutico, 
abrangendo remo, piscina e ilha~ 

Pouco ou nada entendemos ·de remq é, talvez, a designa9ao veio para cumprir
mos outra etapa, ap6s a fusao com11 o tradicional Canottieri Ducca Degli Abruzzi, · 
depois Duque de Caxias. 

A segunda eta foi a da consolida9ao do ato de fusao, tendo a frente a figu
ra impar e brilhanta do Dr. Gilfredo Otto De Camillis, que em sua passagem como diri
gente do remo conquistou lauréis .... pelo cseu dinAmico trabalho. 

Devemos lembrar o nome de diversos companheiros, tanto da parte do Gr~mio 
como pela do "Duque de Caxias", que tiveram· responsabilidade preponderante para che-
garmos a !usao. · " . , · . · 

Da parte do GrAmio: Dr. Joao .Leitao de Abreu, Alfredo Obino, Joao Luiz 
Daudt, Joao Carlos · wallau, Dr. Renato Souza, Dr. Pedro da Silva Pereira, Dr.Fernando 
Kroe!f, Dr. Riovaldo Mesquita, Werther Fortunati Laydner e outros. 

Da ¡arte do Duque: Dr. JÚlio da Silva Gatti, Adolfo Germano Purper,Angelo 
Rossi, Dr. Joao Louren90 Antonello, Eduardo e Dr. Gilfredo Otto De Camillis, TÚlio 
de Rose e outros. 

Al'm dos citados. o articulista de cuja palestra com o Dr •. JÚlio da Silva 
Gatti originou-se a tusao. · 

Em dias de fevl61, íam-0s em companhia do Dr. JÚlio da Silva Gatti, Dr. 
Riovaldo Mesquita e Werther Fortunatti Laydner saborear o catésinho da "Praianinha", 
quando o Gatti informava que havia sido conVidado para, novamente, concorrer a presi
d3ncia do Duque e estava solicitando a coopera9ao do Laydner para vice ou secretário. 
O Laydner diese: Convida, tamb,m, o Jairo. ~ste convidado, respondeu a queima-roupa: 
Ajudo, sim, mas a fusionar com o GrAmio. 

Perplexo - o Mesquita aprovando ostensiva.mente a resposta, o Laydner sor -
rindo "a la Voltaire" - o Gatti respondeu ap6s o e af~sinho: óra, também, sou gremista 
no futebol e nao vejo porque nao pensar no assunto. Vamos procurar os ma.ndatárioa do 
Duque e chegar a um denominador comum. .-

O dia era prop!cio • Logo em segu"ida, ao s afr do Ca.f', vislumbramos a figu
ra do Dr. Joao Leitao de Abreu, que também gosta de seu cafésinho na rua da Praia. 
Vinha em companhia do cronista Edson Pires. Com a resposta do Gatti e vendo o Presi -

,,., ' l fV dente Leitao, ponderamos ao Gatti que iamos b;_uscar o "nihil obsta~"· •O Dr. Joao 
forneceu o "placet". Concórdou e levamos o as·aunto adiante e a fusao. 

As primeiras conversa9oes giraram quando era presidente da Diretoria do 
Duque o Sr. Adolfo Germano Purper e do Conselb.o o Sr. Angelo Rossi. Ratificou a fusao 
o Dr. Joao Louren90 Antone1lo. 

O Departamento tem progredido. Nao tanto quanto merece; mas tem progredido, 
graoa ao ap~io da diretoria e dos gremistas em geral. f li R.d 

N•ste exercício cerca de dezoito mil cruzeiros novos 2&81.ti nir~81 novos, 
uma lancha de treinamento, ehurrasqueiraa, pracinha de crian~as, recupera~oes de bar
cos velhos, constru~ao ·de sanit'1-ios~ equipamento totalmente nevo para concentra~oes 
de remadores, ben!eitorias, manuten9ao etc., havendo, ainda em poder do Departamento 
de Finan9as cerca de dez mil cruzeiros novos (NCrSlO.OOO,oo), resultante de promo9oes 
financeiras sugeridas e executadas pelo Departamento de Remo,, n&ste ano¡ e que serao 
aplicados na compra de barcos novos para melhorar a flotilha e pcxiermds competir eom 
os c6-irmaos e conseguirmos melhor coloca9ao no "rankink" regional. 

O objetivo n~ste ano foi melhorar as condi9oes externas para todos os que 
lá comparecem, tanto s6cios, visitantes ou a'tletas. ' 

A pr6xima dire9ao poder~, entao, dedicar-se a parte esportiva-competitiva 
nas provas oficiais da Remosul. 

Queremos deixar expresso, publicamente, o a.gradecimento em nome da Direto
ria aos colab~/Ado1fo Germano Purper, En1o Max Graser e Ernani Rivaldo pelos ser
vi~os prestados ao Departamento de Remo. 

Al'm do agradecimento da Diretoria, também, vai o expresso pelo articulista 
ao amigo de t&das as horasL gremista aut~nt1co que é o Snr. Jamir Elias, conselheiro 
do Clube, cujo interesse nao 1 contemplati~o mas de grande capacidade exeeutiva. 

Por fim,agradecemos a todos os qQe de uma forma ou outra emprestaram o seu 
concurso para facilitar o nosso trabalho e dizemos: · 

d u ~ M T o.. vant~- aMmn~ ayan_te~ no ~aminho certo da G L ó R I A 



REMO HOMENAGEOU 

O presidt"nte Flávlo Obino, foi homenageado com um churrawo 
lo Departamento de Remo do Gremio. Na ocasiáo, o diretor do 
partarnento saudou o prirneiro mandatário tricolor, enaltecendo sua 
administra9áo, náo só no futebol, mas também em 011tros setores. 
O presidente Flá\io Obino (foto abaixo) agradecen, dizendo do valor 
:que representa para o esporte gaúcho, as conquistas t.ricolores em 

todos os setores 

A g·uarni9ao de eight do Grernie, vitoriosa nas provas de bonra 
Riachuelo e Alberto Bins, com¡1eti11 na tradicional regata internacio
nal do Uruguai, realizada na raia de Salto, ficando em segundo lugar 

NA REGATA DE SALTO 

EIGHT DO GRÉMIO 
ENTROU EM SEGUNDO 

Regressou ontem de Salto, U
ruguai, cidade-sede da tradicional • 
regata Interna.cional do Ur.uguai, 
a. guarnigli-0 do Gremio, que par
ticipou da prova de honra para 
juniors, realizada na raia do Rio 
Negro. A representa-9liO do Gre
mio, que chegou um dia antes da 
com¡tetigáo, adapt-Ou-se bem no 
e~ht que foi pósto a sua dispo
trr;iao e conseguiu lutar c-0m de-

nodo com a guarnif;ao vencedora 
da prov·a, tendo chegado junto. 
Foi classificada em segundo lu
g.n-, por decislio dos juízes. 

A representacáo do clube trico
lor brilhou na importante regata, 
recebendo elogios de parte dos 
dirigentes orientais, pela ótima 
colocagáo obtida, apesar do pouco 
tempo que di~pós para sua ó.m
bientac;ao. • 



Dois pontos 
Jnformar;oes que interessam d torcida do Gremio 

Dcpois de mais de 60 anos, o novo distintivo do clube. 

O dl. stm• tivo tantos gomos como agora, e o diretoria do dia 13 de maio de 1963-: . 
. distintivo do Grémio, com aquela "Quero sugerir como paµta para a 

hi • faixa oval branca lembrava perfei- próxima reuniao de diretoria, a 
Da Stóna tamente urna bola. mudam;a do distintivo do Grémio e 

Mas depois de alguns anos, quero que todos os membros da dire-dO clul>e apareceu gente que gostava de toria pensi;m. no assunto para a 
- outros esportes, além do futebol. próxima reuniao". A reuniao 

"Aos quinze dias de sete~bro de Gente que nao conseguía jogar no seguinte foi urna semana depois, e 
mil novecentos e tr&, reuniram-se time. E al, comec;aram a praticar Henrique Licht apresentou o novo 
no salao Grau sito a rua 15 de No- ténis, outras, que praticavam tiro. distintivo como sugestao-: "O 
vembro, nesta capital os abaixo Foram os primeiros esportes pra- Grémio nao é mais apenas um clube 
firmados afim de tratarem da ticados pelo Grémio depois do fute- de futebol; por tradi~ao o Grémio é 
funda~ao de urna sociedade bol, nao exigiam muito espa~o. E o conhecido como Grémio; o Grémio 
que ti ves se por f i m , de grémio partiu para o atletismo, já tém 60 anos, é urna idade qui; 
cticar-se ao jogo cte foot-ball" (parte casquete, vOlei, chegou a ser bi- merece ser lembrada no distinti
da ata de funda1;ao do Grémio ou Ata campeao do Brasil de Atletismo . E vo. Como sugestao eu a presento um 
nºl). foi criado Q departamento de pesca, novo distintivo. Em primeiro lugar, 

Em 1903, pouca ~ente sabia o que foi comprada a ilha, o parque diminuir a faixa preta e trocar a 
era "foot-ball", sabia-se que em Rio náutico, a fusao com o Clube de palavra foot-ball, por Grémio que é 
'rande tinha urna sociedade que Regatas Duque de Caxias, sempre o nome que o clube é conhecido. Na 

praticava este novo esporte. Mas com vitórias, campeonatos, iepfim parte superior da faixa branca j 
candido da Silva recebeu urna bola o; Grémio nao era mais um clube colocar o ano de funda~ao: 1903. Na( 
de presente de seus irmaos que de foot-ball mas um clube que tinha parte inferior, as letras FBPA. FB 
moravam em Sao Paulo. Ninguém vários departamentos esportivos. abreviatura de foot-ball que é a base 
sabia como jogar aquilo, até que um Lá pelos fins dos anos 50, alguém do Grémio. Pode-se ver também 
dia aquela sociedade de Rio Grande falou em mudar o distintivo, mas a que .. sao quatro algarismos em 
deu urna demonstra1;ao em Porto idéia ficou em idéia e nao foi cima e quatro letras em baixo, 
Ale~re. candido e mais alguns adiante. Mas a mudan1;a estava se representando o equilibrio do 
amigos assistiram ao jogo, tornando cada vez mais necessária, Grémio, que está no centro do distin
aprenderam e no dia 15 de setembro .q·uando o time excursionava tivo. E vamos colocar estes dois 
fundaram o Grémio. : ·Sem, campo, (América Central, Europa, e até polos no distintivo para representar 
sem sede social

1 
o único patrimllnio para o resto do palsl sempre tinha gomos de urna bola, que é a origem 

do clube era a oola. Por isto a ex- um prá perguntar: f'Mas: ·, que time do Grémio." Estas mudan1;as, feítas 
pressáo: "O Grémio nasceu da é este?' . E tinha que vira explica- por Amarilli Licht, professora de 
bola". E porque nasceu da bola,,os 1;ao que o G. Foot-Ball\ P.A. signi- artes e casada · com Henrique 
fundadores decidiram que o distin- ficava Grl!mio Foot-ball Por- . Licht, tiveram a arte final dos 
tivo tinha que ser redondo, e por ser toalegrense. · des en h r-s tas da C o m pan h i a· 
um clube que se dedicava apenas ao Pensando em tudo isso, Hen- Jornallstica Caldas Junior. Apenas 
futebol, o que mais aparecia no rique Licht, ex-médico do. G~é- um membro da diretoria nao con
distintivo era a palavra foot-ball. mio na Baixada e o pnmeiro cordou com as mudan1;as, mas para 
Naquela época, as bolas nao tinham no Olimpico, propOs, na reuniao de nao ficar sozinho, retirou seu voto 
'-----~----~-------~~~~~~--~---~ em contrário. Para poder mudar o 

distintivo faltava a aprova~ao do 
Conselho Deliberativo. No dia tres 
de junho de 1963, Licht fez a mesma 
exposi1;ao ~e motivos ao Conselho. 
Convenceu a todos e a mudan1;a foi 
aceita, agora era só estrearr o novo 
distintivo. 

E a estréia demorou um pouco 
lembra, Licht: " Alguns dire
tores ficaram coro medo que o time 
perdesse , e o novo distintivo desse 
azar. Por isso,escolhemos um clube 
bem fraco para estrear o distintivo. 
Nao vou dizer o nome para nao ficar 
chato para o time. Até demorou para 
sair o primeiro gol, mas depois, 
vencemos de 5 a 1". 
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Porto AJ.eeref 26 de dozemtiro do 1981. 

D:i'. Pábio l:off 

M.D. Presidonte do Gr5rnio Poot-13all Porto .Jl.legrense 

Prelimin~rmente, felicitag;es pela vit6ria na recente elei9~0 pera 

Presldente do clube Campeao Brasile:i.:ro fü>. Futebol de 1981. 

Gremista desde 1929, aoompanhei c.om ontus itHJmo e satisfagao a a0 

rie brilbnnte de conqüistaa e de roalü.a9oes _do c;lorioso tricolor nos soto 

res esportivo, adr'lini.otrativo , patriP1o:nial e social. 

Rá por~m u.ru :fato - [l.contcciclo em 1963, altamente neeativo par·e e.FJ 

trad.i9oes_ do Gr5nüo o que compI'ome te as suf;esstvas dire9oes · do dto.be des ele 

~quola datae Concluida exitosamente a etapa. de tratutivas:; reun:lr r;J..1TI - seer! 

01.07 .1963 na sede administrativo-social á.o Gremio; localiza.a.a a TraVOSl"la 

Leonardo Truda; ctB cliro9oes deste clube e do Gremio de Regat c:.1.<3 D 1.~que de Ca 

rlas. Na. ocasi ao foi acertad_a., por u.nanimidade, a f'us'Uo das duP.s oocicdadcs., 

Os te:rmos do aco:t'do ( incorpora.9Üo do G .~1. Duque de Caxias seria !C!ais co:r.-:r?

to ) fo1·arn o.mplamente d:i.vulgadoe e podem ser conhecidos nos a:r.quivos clo G:-i:

mio .. Entretanto, o efe tiv-o apoio eo remo e o cum:prirnento dos cc.rr:prouüssos 

assiunidos jamais foram concretizados. 

J:}n po:dodos distintos fore.m (;>fetuac1os prüjetos da "nova earoccrn 

da reino" a r-.er construida no terreno do<2cco pelo Governo do :C.::.:tado co C. H. 

Duque de Ca.""Cia8 no .Far\1ue N:!u.tico Alb0:rto Bi:ns~ ccmt.a.ndo inch1.sive corr. CE.: 

recursos da. venc1a. de um imóvcl de:~te clubt:,, loc.;.:,lizadp ~ Hua Volunti'irioe d.;;. 

. Pátri.ao 

Dstudos~ ·ante-p1'ojetos , f:!t:i.quotec, ::~oncluuens, . cálc:uJ.os~ fostaf.;1 de 

"'"'r"' "·Ctlt '' ,., :';"" ~.;.j . .._,¡:;, ... ''""'':.J'l ... ~.· 

bem prová.vel que um vento um :pouco mais fnrto, d2stn1a u dec~donte ~ararem ___ .,._" - '""' """ 

de remo do GreP.io e a flotilha reD'tantc e.e cercc. de nrna de zenu a.e barcos. 

Toco::; o s troí'óui::.1 e qu~.d.ros hist6)~icos ~~hf..~ muito fore_rn percJjdos" 

Devci por6m en:fatir~ar que o atual rflspons&vel pelo DeT.>5:ct.arr:en to 

de Remo do Gr~rnio, desport:i.sta. F'err..ando Eernard:l, seuo colabo:ru.dores e re 

... 1 i - "l . ., . ~ madores tcm revc ad.o uma ded: ca~~a.o not~,,ve o mo:rccern integraJ. Hroio e apJ . .::~1-

sos, p'ola manei:ra. como enfrentarnm e cstao a.inda en:frentanC.o .s.s dtficuld.cdes 

e problemas, assim como algu.ns outros he.rtlicoo de::>portistas que tj.v~1rl:.m ,:,. 

corae;om de dirizir este o.et3:p:restigiado Depart1;1.m_onto e incluoiv8 c.onqu:i.star 

campeona tos e oxr>ressivas vi t6rias na.cioniÜ fJ e internaciono..is. 



r 

/ 
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E indiscut!vol que os comrJromissos assumidos em norne do Gr0mio 

por seus dirigentes aejam respei tado:;; e cumpridos . 

Desejo tamb~m lembra.r que rnuitos espo:rtes que tantos destaques 

e lauréis derarn a.o Gr~mio, tivera.m os departamentos grada tivamente fecha 

dos e o meu pedido, ou melhor apelo ~ nova Dire9ao ~ no sentido de que es

tas tradic:i.onaia modalidades esportivae, ulf,'U.Inas cl:!mpicas, possam nova ·-

. mente merecer as aten9oes e o apoio dos dirigentes tricolores, afim &e quo 

milharea de jovens gremistaa possam ter outras op9oes :nas práticas esporti

vaa do clube, e q_ue finalmente os compromiasos a.ssumidoa com o Gremio de 

Regata.a Duq_u.e de Ca.x:if'~s e o remo, sejam reapai.ta.dos e c:..i.mpridos º 

Acredito que em nenhuma hip6tese o pres0nte ou o futuro de es-- . 

plendor d.o Gremio, poderao ficar depend/m tes ou concliciona.doa a:p,~ne.s ao 

desempenho de um r·ed.uzido grupo da eventua.is profissionais de futebol. 

S6nhor Presidente e Colaboradores~ tenho mu.ita fó e espe r!<n<;a 

na. nova equipe dirigente a qual transmito os melhores votos de integral 

sucesso .. 
Sauda9oes espo.rti vas. 

tÁ7~ :%4 
Henrique Licht 



Porto Ale&re, 26 de dezembro de 1982. 

Ilmo. Sr. 

Dr. 1'"úbio Koft' 

M.D • .Presidente do Orémio Foot-13all Porto Alegrense 

Preliminannente, ~elicita9oeo pela recente ro-olei9ao para Presidente 0 

os melhores votos de 11 Boas Featao ", extensivos a. seus colaboradores e :familia.:. 
rea. 

Desojo lembrar ao distinto Presidente, que exatrunente há uro ano enviei 

um oficio relatando a dificil e conatra.ngedora aitua.gño do Departar.1ento de Remo 

Duque de Ca:xiaa, do Gremio F'oot-Ba.11 Pbrto Alegrense. Fui info:l'mado pelo Dr. 

Mário Leitao, que uma comissao fora constituida para avaliar e equaoionar as 

graves afi:rma9oea por mim relatadas. 

Em abril próximo passado, tive a satisfa9ao de ser recebido por Vossa 

Senhoria, juntamente com os desportistas Cupini e irmaos Silveira, para tentar 

mais urna vez,uma aolu9ao para os problemas do remo no Grémio, ou pelo menos 

maior aten9ao dos dirigentes do clube a este Departamento. Devo confessar que 

a entrevista deixou-nos esperan9ados e confia.ntes face as manifestagoes animado

r as e conclusivas de Vossa Senhoria, inclusive de sua breve visita ~ Sede Náutica, 

a venda do im6vel da. rua Volunt#arios da Pátria que pertenoeu ao Gr~mio de Rega -

t as Duque de Ca:x:ias, a total aplica9ao dos recursos obtidos na imediata constru-· 

9ao da nova sede de remo, a.l~m de outras providencias e determina.9oes urgentes 

em favor do Departamento de Remo. 

Lamentavelmente Senhor Presidente, deoorrido um ano tudo continua inal -

r- t arado e os problemas agravados. 

Nao pretendo mais voltar ao assunto, aler1o apenas que num pr6.ximo tem -

poral ou mesmo~um vento de maior intensidade, a Sede Náutica podará desabar, e· 

eventualmente ocasionar pardas de vidas de remadores e da.nos mater:ii.ais A floti -

l ha e As inatala9oes. 
Valho-me da oportunidade para transmitir A 'Vossa Senhoria e aua equipa 

de colaboradores, votos de pleno sucesso na administra9ao do Gr~mio. 

Nota a Tomo a liberdade de anexar c6pia da carta de 26.12.1981 

Licht 



GREMIO 
Foot-Ball 
Port~legrense 

DEPARTAMENTO 
DE REMO 

Saudamos de público nossa remadora.MA
R ISA LISBOA pela sua participa<;:ao no Cam
peonato Mundial de Remo Feminino, que se
rá realizado na Bélgica. 

Fa<;:amos votos para urna.exitosa jornad~, e 
trazendo para o Brasil e conseqüentemente 
para o Gremio, o laurel Mundial. 

Vamos em fJfnte, MAR ISA. 
, ~.:Ro #oltA ..2 .(': D.f .''4Hi'~ 

GREMIO 
Foot-Ball 
Portoalegrense 

DEPARTAMENTO DE REMO 
"DUQUE DE CAXIAS" 

Convidamos os ex-Presidentes, Conselheiros, Grandes 
Beneméritos, Beneméritos, Associados, Remadores, Timonei
ros e de modo especial os antigos dirigentes e defensores do 
"CANOTIIERI DUCA DEGLI ABRUZZI" e "DUQUE DE CA
XIAS" , para prestigiarem com suas presenc;:as os atos de inau
gura<;:í!o da nova sede do Remo, sita na Av. Mauá, 8560 - Par
que Náutico, no próximo dia 15 de setembro. 

8h30min 
9h 

11h30min 

12h 
12h30min 

PROGRAMA 
- Hasteamento de bandeiras; 
- Regata entre os filiados da Remosul; 
- Saudac;:í!o aos presentes pelo Presiden-
te lrany de Oliveira Sant' Anna; 

- Descerramento da placa comemorativa 
por ex-Dirigentes; 
- Batismo de barcos; 
- Churrasco no Restaurante do Departa-
mento de Remo 

lngressos a disposi<;:í!o com a Srta. Tania no Estádio Olímpico 
ou no local como Sr. S¡¡ul. 

As 8h30min haverá um ónibus, cortesia da Empresa Gazóme
tro, para levar os gremistas ao Parque Náutico. Local de saída 
na Trav. Freo. Leonardo Truda, em frente ao Cartório Trinda
de. 



P R O G R A M A (~i/ 9 / l'/J 
¡ Enc8l"resado 

~. 8h3Qm1n Hasteamento de bandeiraa ••••••••••••••••••••• J 

2. 9h Regata entre os filiados da Remoau1 •••••••••••••••••••••• 

3. llh'°min Sauda9ao aos presentes pelo Presidente 
Irany Oliveira Sant'Anna •••••••••••••••••••••• 

• llh 

•• 12 30m1n 

Deecerramento da placa comemorativa a inau
gura9ao do novo pr&di2 pelos ex-Presiden -
tes Renato Souza e Joao L.An•onello 

Descerramento da placa do Pa*il.hBo 
Eduardo De Camillis 

Entroniza9ao da imagem Na.sa.Navegantes 

Ba~ismo dos barcos: 
01.y :drico da Cos ta Facchin - 4 coa 
H'llo Volkmer Dourado - aki:f':f' !barra 
Alberto Ga.11.a - double-aki:f':f' 
F'b1o Ko:f':f' ~ skift Ibarra 

Churrasco e/aperitivo. lngresso Crl25.000 
Distribui~ao de :tlámul.as do Departamento 

•••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 

i. o ~sxo DE RECEPCAO: 
is autoridades governamentais, desportivas e eclea14sticas; 

• 

• 

os dirigentes, ex-dirigentes, conselheiros, associados do Grlmio e demaia 
visitantes e familiares do Canottieri e Duque1 

·······*··············· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• ! 

a 8h30m.1n have-rá on1.bus, cortesia da Bmpreaa Gaz&metro,¡ara transportar 01 
gremistas ao Parque Nadtico. LOCAL DE PARTIDA: Trav.Leenardo Truda defrontc 

o Cart6rio Trindade. 

carregado de solicitar, conseguir, trazer e exp&r os tro:f'éus vindos do ,..._ 
useu do Estád.10 Ol.1mp1co: 

•••••••••••••••••••••••••••• 

oUTRAS SUGEST~ES E PROVID!NCIAS: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PROGRAMA PARA INAUGURA~AO DA NOVA SEDE DO 

8,30 hs. 

9,00 hs 

10,00 hs 
• 

11,30 hs 

12,30 hs 

NOTA: 

11 DE~AR'rAMEN'rO I;)E REMO DUQUE DE CAXIAS · 11 

DO GR~MIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE. 

Hasteamento de Ban,deiras 

InÍcio da Regata SESQUI-CENTENÁRIO, da Remosul, 

incluÍndo urna Preva em homenagem ao GREMIO. 

Exposigao de Quadros e Troféus relativos a histó

ria do remo no GREMIO. 

Saudagao aos presentes pelo Presidente Irany 

Sant'Anna. 

Descerramento da placa comemorativa a inauguragao 

do novo prédio, pelos ex-Presidentes: Renato Souza 

e Joao Lourengd Antonello. 

Descerramento da placa indicativa: PAVILHAO 

EDUARDO DE CAMILLIS. 

Batismo dos barcos: 

Quatro com Oly Facchin 

Doble-Skif f - Alberto Galia 

Skiff Fábio Koff 

Skiff Hélio Dourado 

Churrasco e aperitivos. Ingressos : na Secretaria 

do "Olímpico", coma Srta. TANIA, fone 23.91.88 

no Departamento de Remo, Av Mauá 8560, com SAUL ou 

Luiz ; Como Diretor do Remo, fones 21.72.28 ou 

24.89.88. 

Aos participantes do Charrasca serao of erecidas 

flamulas do Departamento de Remo, comemorativas 

ao evento. 

As 8,30 hs haverá um onibus - cortezia da Empresa Ga

zometro - para levar os gremistas ao Parque· Náutico. 

LOCAL DE SAIDA: Travessa Leonardo Truda - defronte ao 

Cartório Trindade. 
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