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1943
26/02 - Folha da Tarde.

Em cima em pé, da esquerda para a direita, Henrique Huber, Frederíco
Carlos Gerlach e Bertoldo Panítz, sentados na mesma ordem :Valter e
Osmundo Panitz, que integravam a tripulação que deu a primeira vito-
ria para o Barroso e foi a precursora dos grandes triunfos conseguidos
pelos galhardos remadores do. clube qUehoje festeja 38 anos de exístên-
cia. Vê-se, também, o. peemío da prova "Wanderpreiss" que instituído
em 1898foi vencido em definitivo, pelo Barroso, em 1924. Essa mesma
tripulação levou a melhor em 1906na prova de honra da regata realiza-
da em homenagem ao então presidente da B'épública, dr. Monso Pena.

e nem depois de festas, como aquela
da vitoria do primeiro "Incentivo' J

oferecida pelo Pedrtnho Adams dor-
miam fóra dali. Da referida festa até
o "Baio", si estivesse vivo, teria sau-
dades muito embora seu cavaleiro o.
:evasse d'e volta a pé, pois que ao. que

parq:!e'11em animo tinha para monta-
10.

(Continúa na 10." página)
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26/02 - Folha da Tarde.

'Aquela turra entre o Ruber e o
Sernmler-, iniciada quando do treina-
mento 4a tripulação do antigo "Ger-
mania' qUe .deveria correr e ganhar o
"Wanderpreiss" de 1904, acabou dan-
do no que de fato d.ew.:a fundação de
um clube.
Ruber, com muito geito havia con-

seguido fazer ver aos remadores da
referida tripulação "lue não era sómen-
te no relogío que deveria preparar-se
o conjunto. Aquelas "canehas" tão se-
guidas sómente iriam "desmilinguir"
os remadores. Precisavam tambem re-
mar no intuito de efetuar exercício
.musculares e respíratortos.
Três remadores concordaram logo,

pois eram amigos de Huber, mas o
outro sómente concordou por conve-
niencia, - era "chupão" e não se
agradava das constantes puxadas.
O "velho" Semmler foi "empulha-'

do". O Huber disse- lhe que necessi-.
tava ver de fóra os defeitos de alguns
remadores. E assim foi feito. O "PeS-
cador" sentou-se ao leme e .fazia OS
homens remarem manso 1.800 metros
e a remada só era "apertada" nos der.,
radeiros 200 metros.
A coisa deu ponto é a tripulação

venceu, conseguindo para o Guaiba a
segunda vitória consecutiva no ambi-
cionado preroio .
Mas o "chereta" da tripulação, que

era o "chupão ' deu depois com a
"língua nos dentes" e o Semmler não
gostou da cousa começando a "inti-
car" com os demais, principalmente
com o Huber e o Osmundo.-x-
A coisa csrneçou a ficar ínsuportavst

Todos os domingos o Semmler e seus
amigos tripulando OS dois barcos me-
lhores ou sejam os unicos em bôas
condições e excursionavam aos lindos
recantos do nosso magnlfico estuario
e se extasiavam dearrte das maravilhas
do "delt". Os outros que se arrumas-
sem como pudessem,
E nem a chave do armario das fer_

rarnentas, guardada zelosamente pelo
Kirckhof poderia ser entrégue a al_
gucm sem estar o "velho" presente.
Eles se arrumavam conforme podiàm.
Saiam nos barcos "que "faziam agua"
e algumas vezes remavam, escondidos,
no double skiff. E naquelas remadas
no "Nixie" a cousa ficou delineada
sendo que quando foi suspenso o Hu~
ber por ter sido forçado o armarío de
ferramentas - pois que necessitavam
de um utensilio para remendar um
barco, - todos os dissidentes resolve-
ram agir, Primeiramente de maneira
diplomatica e lá se foi o Pescador com
o Oficio de suspensão na mão a procu-
rar ó Hm!!f Krahe que caiu das nuvens

.quando soube que o clube que ele pre-.
sidia havia punido um prestimoso con-
socío Mas nada o presidente poderia
fazer. Precisava do Semmler para ga-_
nhar em definitivo o "Wanderpreiss".-x-
Aquela desculpa do presídarrte apres-

sou a coisa e a retirada de todo o pe-
queno grupo ficou estabelecido, Toda.
via, .nínguem pensou em ir engrossar
as fi1eiras dos dois clubes que então
exlstíam: o Pôrto Alegre e o Taman-
daré, pois que ninguém acreditava
que um clube podesse, "vingar" f6ra
dos Navegantes.
E assim planejaram: em pouco mais

de meia duzía, criar um grupo excur-
sionista, iniciando a construção cI.e um
"seísv., jã que eram entendidos na
materia, desde que haviam construido
um gig 11 dois para o Germania.
Até que o barco ficou pronto," a "ro_

dinha" do chimarrão diariamente fun-
cionando na improvisada· oficina da
,S!:rraria Birnfeld, cresceu n:':uito. Já
nao se pensava em, grupo mais eln um
clube. E a reunião ficou em definiti-
vo marcaM para 26 de fevereiro di"
1G05 na Leopoldina. .••••
Presidida pelo saudoso pai do Os-

mundo, o Pedrinho- Adams, que tam-
bem foi eleito presidente. O primei-
ro, aliás, que o Hglorioso" teve.-x-
O "grupinho" fundador teve logo na

primeira Iíça em que participou mo-
mentos de grande -satisfaç,ão. E' que
em novembro de 1905, ao Ser realizada
uma das tantas "negras" do Wander-
preiss a vitoria sorriu para os zebra-
dos. O conjunto integrado por Huber
e OS trrnãos Walter, Bertoldo e Osmun.,
do Panitz, com o Gerlach ao leme
conseguiu fazer com que à prôa dó
"AquidabaJ)." chegasse na frente.
Na entrega dos premtos, ,efetuada na

mesma manhã da prova, na Blitz, o
Huber teve uma d·esforra. Ao passar
pelo trapiche da antiga séde do Ger-
mania encontrou o Hans Krahe e o
"pescador" maliciosamente cantou-lhe
no ouvido - "Preciso do Semmler pa-
ra vencer em del'initivo o "Wander-
preíss" . . . .
O Hans não titubeou e como bom

esportista apertou num braço a prôa
vitorioso. -x-
A séde do Barroso, conhecida como

"berço" era ali na serraria" perto da
Avenida Pátria. Era tão pequena mas
servia de vestuario, garage e dormito-
rio. O banho, entã2, conhecido apr
"rapido" era na bll!lheira lB'&nde,~u
seja no proprío Guaiba.·

Os zebrados amavam 2oIJ...ule recanto

3
Na foto, a primitiva séde do Barroso, no dia de sua inauguração, em
principios de 1905. 'NeSselocal funcioDou o clube até outubro de 1908, O
:'berço" era situado na a.ntiga Serraria Bír'nfeld, nas -imediações da

Avenida.-Pátria,
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Ainda li víctoría do :'seniOr four" barrosísta no.uítímo
campeonato ríograndense de remo

G~arniçlíQ do Club de Regatas A~airante Ba.rroso, veneedora do campeonato de 1!132. Da
esquerda para a direita: Alfredo de Boer, seta-proa; A..l"Uú Collin, voga; 'Oscar &riwsa ,
::-'--:--:-c-,dos-Sanws, tímoncíro; ,Frederico Heit.-sota-voga;-Lauro Frauzen, -p!{}a~, ,__ '_' ~

Agora, corn a e-ff~t~-tll!:.lçãodo , Lanro :Franz.cn - 'E' ester-:\!egre, f unda da com" objecUJ
campeonato brasileiro de remo um dos l':.OVOS elementcs que vo de ·congregar .a, ela sse e ser-
nesta capital, em maio llr0x~- se revelou no club Almirantel viJ:'o'os desnort.os da. nossa ter-
mo, torna-se op port uao, a.peza r Barro,!:':.. Ren10u ~o:no prõa da ra, sente-se fe~jZ em rjode~ apr~
de passado já algum tempo, g ua nrça o cam pea, tendo en- sentar ao bnlhante orga o <l€
tornar conhecidos 05 ValGrO~oslltrad o em. EubFtituição, ':1>css31que soís digno d írector, no Di O":,
:e~adores barrosístas que tão P?Si~ã.0~ ~ma s-em~n.?... antes ~~I:nento. em que remad?re~ mon-
brühantemente i.evant:!ra..rn D[ reg at.a , v~nt~, acr.Ul~~en~e :11 l"enegrlno5; e POl~to"a!€;Ten~e~~
campeonato !ie Out-:p'igger 3. an nos de ,daoe, tendo entrado confra.ternízam.: as suas 'm8.l~
~ e.,,3.o mesmo'. tempo, prestar- para o Ch: b Almirante Barroso calorosas, G, effusivas saudá-
'hSg.-:.....l..~'"'d1omtr!mgt.;:1l1;-e~talj1 ...- em-""f:Tls·-a.e-::·-1931·:;-'" ·Nu~a!!no. t"õ-e~7·' ....;-_ ..--......-..•, . "'~>.~" .,......., -_., ~,

pan..do-lhes.· além ãa ;>h·ct!)gra.::.I.:~nsegui~ subir na c íasse de. re-. - Esta Associação. que. rC!~~

~~,~~~. é.. Li·_'.i,,[-á.:_-~~ió. Q~ ~__I...o.Z;I· ~:~.:t.~Q~n~·;~st~~~;~~:Od;S~8r~~~·~:.I··~;~r~~v:~~~~~L;·P~~l:,l~~;~~~~~o,:L~~
-. _ _ _ _ I nl~Q......~U_ esrorce e t1~i!-:'-ª.Çãub~m e Iea lrnerrto scrví r ~ to d ')~

Oscar Barbosa dos Santos -t ao remo. 10S desportos ~o F~ío G:-o:.=..!1~~€, -:-t;
E' o tfmon elr o -da, ...•.uarrucão l . no br ífha.nt.e jo rn a..l que Q.:nbi~.
campeã, tendo -antrado pa:-;' 0\ GR·E?"rrO j\"'.~DTICO C"UÃO l~m dos li.?imos "pre~v~~.i.'O~ -.d.P.S-
club de R: ,.A...' Barroso ern . \ sa cruzaca . E q.e:.:eJ.::.Ltass im,
1913, ainda menino, epccna eml Corno destíno á .:ldG.D.e -dei sinceramente, Que a ~lsi!a \.:Q~
"':lU€ ainda não .estava fundada Morrteneg ro, em missão De COL1- nossos _cont~:~ra?eo:: ~. ~\ion...e-
a actual Liga Nau{ica l-tiol fraternizaç[o ao club cc-tr rnão negro sirva as íncentívo a um
Graudense .•-. Dedicou-se, como Cruzeiro QD Sui, rartem, ama .. i..ntcrcarnbio qll~ só po der â ser
ttmoneíro,' desde -a lU~d~~3.u!.nhã. tr es guar nl ções do G!'~lni6 ae 111':ltuo pro ve ito é pra uca c.?
Idesta. Foi ínstructor de seu Náutico Uní ào, +:3 que estão as-I re~? 11~ nosso ~s~ad~ -t.., . .
[club Pc! varres annos, e por sírn constrtuida.s: ! Fl1Jallzando, a p ..ese~1"',;:n.o-lh:
Isuas m aos tem -pa~Heo quasí .! os nOEEOS votos de fe.,cldad_
Ique todas as grandeS, vict or las O ,t-,.·~~ , :\.1":'e '(cl <ê') 1\pessoal (} pr-o sper idad e a "ss"'d ' "1' b A'~ o ~. ' 1. .J",,,.er • 1" 1 ,.e - l,,·"hante folha". o '-'~U l.L .•.llra.lHe . Barr oso , G·e!'aldo .!\Ierola, r,faria RU,530- _lt •I, . .:.,', . mano, Oswaldo Ferlini, Slwr·
i Gann01:l', ê1!tre outras ín n u- ledcr, Eli2s Mouti3ale e \Val<1,)"
imeras vicrorras.. .. 27 primeír-os m íro sarczuk . '
!lGg~res1 i~~!U6ivo tres ca mpeo ..
1n at os eata c one s , "I'em r~pr0- .'~~n- Ll'c"\""' _ ....•uithe .•..~...·.".:l K~J
l seritado v Re G·,: do Sul divel'J rri;i;~ki. io ....ãc Sl;lJ~~:;t;~':.~!Li·.!
!sas VO,~,z,es, com"o, '"t.,irr;oneiro.-11o~ma-e 'Sil\oa, He,_r,rique FreCket:.
iCan1P~~n~to .~~~~~le~r~.y :~.~ ,'. e Generoso A!v~~. ~e~~~ira& I
; ....~', !zl"V?ZJ·-MJe~·":G lnalor t€~ . '-.1. - - -:.-~--=-.;.: .... ::_....:..c, I
cnruco, que possuimos em nos- Glg El'lka --. MarIo Machado,
sos m~ios, dovido á., sua .larga d?s Santo~: ~ug~nlo: Ríve, Da.,
.actuação, que.vern serrrto Inín- ní lo Altaff nl, La.uro :Machado,
:terrupta, ha 19 armou, ,'.-, dos Santos e J03é Per ez . i
i ',':.. ,<,'.", 10s oxcurstonístas, que'sahlr.lo:
l~:Arn0 Collin_~;E~',o,v6gá do! da~ga.rag-a ?o Gr:,::mlo á.:.,22hO'
I conjuncto , Conta, __actualmente! r~" de sexta-fel. a, pretendem
:com 28 annos .annos do, edade.1 ;n:fa~ ao, seu destino; v ~Il<li~
:<:,omeçou a suacarreíra despor- tar cal. sao bado ao mero dia. e
tíva em'1925'-"nQ' C" .R.' Alrni- levam. além de uma mens.a-
rante Barroso " gem de seu club ao sou co-ir-
;FOi este umTÜ09 .re:nálores mão daquella c~dade: uma m en
• posados". como se.costuma di- sagem do prefeIto Arberto Bins
zer; porém,.:;odotad<?,'de g,ranile ao seu, coDega de Mon teneg ro ,
rorça _de vontade, tem, <sabido
,enc:;.rar os div~rsc>.s revezes que
;se'lne, tem apresentado,'coase-
,g1,1indo. na ulttma- :'egatá, rove-
Ilar-s~ como, um' dos nossos, rae-
.lhorés võgas, '·pela regu larrdada Por inter~ediOd~s excursto-
energia' e firmeia: de sua; rema: nrstas do União, a A:, C. Do
'da ' ' envia as eeguintes mensagens

/, '~rede~icO ~~~'~. ~~ '~rota- ~;Il=:~aSÇr~o;~reSidente e mais
i v6l?a da: suarníção , ,-campeã. membros do Club de Regatas
iCcrrtando, actualmente o,26 an- Cruzeiro do Sul' _ Mon:enl'gl'o
:nos >'go idade, ., ültrou' para o _ A Associação .ios Ch coutstas
,Cluh. de ~.- .A. ' Barrosoi em Desportivos de Porto Alegre, no
'I ~925", .contmuando,' ate Gata. a momento em que o Grorn.o
íntervír em quasí ',toda,s as Na ut íco União, -í esta ca.nítal,

igrandes, vlctoria,;' alcançadas confraternisa com os bravos
ipelo 'seu club , E' campeão E'S' remadores de Montenegro, emItadoal duas vezes, e' více-carn- visita de estimulo e approxírna-,

j
:PeãObraSileiro,'qU1l,ndO da re- ção,tem a subída' honra de;
,pre,.s,e,,ntç,ão rlOgr,aUdenso:-no,,'Rio apresentar a esse valoroso Gre·
de Jàneiro, eml1929. s c , ",~ , mio os seus 1112.is'lnthlisiasticos

(~;~o d~ '~~~':: ~:'~~:'/~$fJ-~~~~~r:~í~;::t~~~smve:t~?~t:~
ta.':p.1'Oa.d o conjuncta';'~C6ritan' que. dõr a em diante; sempre ~
d.9'.,26,,·annos 'def<:ldade;-- êÍltNU cada, vez mais" SUbf;istam" os 'Ia·
para.{O:;;Club 'Atf_Bar;tisof:ern ços'de, amizade ,fnLterna entra
~a?'s:"":.;r~ni'llabl,dõ:td~sdà'~ntã;) os remadores . montenégrliio,
iffiPQJ'-se' cõrnó~êleméii'to' de ir: ~,',porto-afeirensen,~' S6Lassim;
~<tra,~OI-~d'éntró;.d~:1~s'êb-tciÜ1? melhor' po~e:rão'elles-~&rvlr' a~
'~:~~Jc~-:ca~pea()o::>.)?r~,~!.le~r'o'~é desporto' ',nau tico.:,; :/irlllsár.d 0'0 a
~!!Uh!m,,,,Jpr;f~uas ..'Veze!lc,{~{ta;n. mocidade '.'0 engrandecendO:' a
peouato:,:~stadolt~Júnt-'-~n1e p "f'o~~'~S--'â õ - ,.~ ir'. e ,;.<.

,c ~ o , eití' Jem::·fóiriíad.-" n~!!:~••~:fui?;':·~r..~~Dftec~t%~,~~:~.~~(f!
,t 'uã.rjiiç,!5~,~.'üi'u .. r,ar -"Oc:Progresso'~,'-'~:;Montêna-

aiI?~hga:taà·t-il -,;i gró'-:<AA.ssocia~ü.c{;:~os·.ch~ó.ft.&-~~1t~~r,~::r~}i:' - rrlstas':: :o:sPàrtt~G.s1;'·"i~_e;<f.'!>.rt~



Em concorrida. reunião realísada Inos: .rom oamüo Sefton, Rugo ne-
ontem, o Clube de Regatas Almiran- cker, Frederico stumpf, Freder~co
te Barroso empossou sua nova díre- IGlaser,. João_Wells Filho e Pedro F.
torla , A reuníão fó inicialmente. pre- Licht. Sacios laureados. por terem
sídida pelo veterano zebsado Pedro vencido provas internacionais: Oscar
F. Licht, tendológo'(iePOis daaber- Franzen. Osvaldo 'I'omazoni, João de
tura sido lido os 'relatõnos apresen- Souza e Albano Heberle.·Sociqs bene-
tados pelo prestdente Luíz 'Moscheti mentes: Oscar Barbosa dos Santos,
e pelos diretores dos diversos depar- Valter Sachs, Ervino. Kappel, Vuni-
tamentos. '. baldo Krauchemberg, Tulio de Ro-
Pelos relatoríos lides ficou plena- se, dr- Erico A. Grau, Paulo Tavares

mente demonstrado os esforços dos' Sobrinho, Artur E, Schaefer, Gomer-
diretores zebrados afim' de que. o cindo Julianc:i,'Egon~ Renner; Ein!
Ba.rroso, depois do 'jncendio lavrado Renner, G. Valdemar Feit, G. Al-
em sua i.séde, pudesse. continuar em fredoMarquardt, Antonio Ventura
sua brilhante trajetoria. . . Poli, Coronel J;acob EIY e Armando
Os relatorios foram aorovados com Fusquini. Sacios honoraríos: coronel

forte salva de palmas tendo. em no- Osvaldej"Cordéirode Farias,·dr. José
me do Ccnselho Deliberatívo, falado Loureiro'da Silva e capitão Darcí Vi-
o veterano esportista Henrique Hu- gnolí. '.'
ber. que, tarnbem em nome dosfun- A nova diretoria foi empossada pe-
dadores do Barroso agradaceu acs di- 10capitão Darei Vignoli,·que,.em l?re.
reteres cujo mandato findava os es- ves palavras, enalteceu .os. serviços
forçcs d.isp~ndidosafim deque o ctu- prestados ao .remo gaúcho pelos bar-
be conseguisse se -refazer .dos golpes resistas, .
sofridos. . . . Em' nome do Almirante Tamanda-
Após, o presidente Luiz Moscheti ré felicitou a- diretoria zebrada o es-

leu arelação dos novos titulares, que portísta Leonardo Krug ... ~_ ..-..~.
'sao os qUe seguem: '. r Por fim, .o icapitão Darcí Vignolí,
. Socies ..jubilados", por constarem [em nome de um grupo de amigos 0-
da matricula social .há mais de 3» a-. Ifereceu fino algum ao glorioso tímo-...

.ilneiro qscar ~~:bosa., ~8S,Salltos. ~/
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' .. :' ":,~:':·ranó~:,Club:'.dé..Regátas' Porto '.Aleglie ":..~., . ;,~j'.;'.:~·,f~ competições, êtl1-}:':q~e"',,~té~êm,
.;-... ... .. ". ',:' ~'.; ::-. ..:.1""".:.•.-e " .• :.'.', /... ':,.:, ..' -' ';"" .'~ •• ' -r Ór ' • \ " .',' •. ' ". , •.•• :'-: ,,:~, correspónderido plenamente";f:a

..: O ~glorioS·O::;,.C1.ú.h~dê~égàta$-'::Alri1i'rfinté'Barroso ' conttt{~à~~~~~~~~~~~.~":~~~i~~4tj.,~~:~~~
'-. prestando '..S~,~~.~ jU~~~~.::li?1?,~,n:agensaoscampeões d~,~~~?,~~'~~p~~~~oé~~h{~~~~~r%~~~~~~
. Rea;liwu -se, ,dOl:ning9"'~lfin~Ô'1\iingüem,'mãiS . quiiesse '. íaZe~;grahdeb.ãnquete .dê .'~Uafeh~ âr:n~za,. pois recordá-se '4:;" ()
na sede do Club de Regatas uso, da. palavra; '0: dr •. Oscar talheres do qual partíeíparam abri' gartua quando .aln?ll: __~m
Porto Alegre, a sessão de as- Dias Campos encerrou ..a. ses- os. mais destacados. elementos 1 0; )ov~n Fran~n,m.lclou
sérnbléa .geral ordínarla p~ra são; A .póSSêda dírectoría e.lei- do club , A's 21 horas .ínícíou- t'l.~s~a_,Vlda desporttva, díspu-
2. : eleição da nova . dírectoria. t.a domingo Ul~m10sera realiza- se _o Jantar. tomando os c~~- estt~a:nresvencer:~o5 ? ~re~ .. d"
Hav~nno. numero legal, para . ~ na. nos prnneiros días de'." Ja- peoes assento a mesa. artístí- Perorando' erm s e.~. IXO,'
sessao, fOI esta aberta <pelodr.· neiro proximo , carnente ornamentada' e em concurso de fã oscl~~.r Icpm '.
Oscar Dias Campos. De 01'- forma de "E" sendo Iadeadõs h. e TI? tO e ~m~n.
dem do presidente, o secreta- AS Rol\'rENAGENS DO BAR- peio acrual 'Presidente e pelo !<> suao da co rtísuarvsem duvítí
ri? "sr. Alen~a:~'o Mace~o F'on ROSO ""0S SEUS CM\'IPEõES ~x-'p.reside.nte o, e:lthusiasta d~S litid:d~ J~han~~~lC~ç~~ra ~;
tOL~lU.,leu a ":C,,,, da sessao an- )"01 tísta nr. Florencío ,.:Ygar- rínaíízar o ar Yga rtua let _
tenor, que fOl approvada , . Tem sido ínnumeras as de- tua, . r .' . -. " .. ,evan_
. A}1tes de ser il:li~iada a. vo- fnonstrações de .sympathía re- J~é Oarlos Da,úilt ,é'lU Iinda ~!lria..g;:a ~aç.a ell;l ,h, na ao~
taçao para a ele~çao -da nova cebídas pela directoria do C. oraçao_enaltecs o. valor dos seus aco~anhaJo.qUe [til por todo,
director ia, o presidente entre- R,. A. Barroso pela conquista carnpeoes barrositas, a quem'. ' ." _
gou a chefia dos trabalhos da brilhante dOS campeonatos de cff'erecs a festa em noíne.cia ': Os presentes, com uma for-
mesa ao er. oartos Maria Bins. skif, doubie-skif é .out-rígger à directoríá do club, dizendo ao mídavel salva de palmas, ova-
.Este, a seguir, fez uso da pa- 4 remos pelos seus valorosos re- finalizar/que us barrosístas ..em' cionaram o orador.' . - .
tavra, relembrando o que tem madores na manhã de 27 de no- peso contínuavain a vibrar de "'o Js. .passavam !Cal; 24 horas
sido a vida do Club de Rega- vembro ultimo. Ao óampeão enthusiasmo diante do glorioso quando o presidente 'ÍjaiTusista
tas porto Alegre nestes últimos estadualrtêm sido dirigidos te- feito dos seus consócíos . que de dá por encerrada' a festa, sob
annos e os esforços díspendídos legramrnas e offieios em gran- modo tão brilhante conquista- vivas ao Barroso e -aos seus
pelo dr , Oscar Dias. Cam- de numero de desportistas e as- rarn mais uma vez o Iituló ma- mais destacados elementos.
pos para' engrandecel-o, termí- socíações desta capital" e do ín- xímo da canoagem rio-gran- ..
nando por apresentar á assem- teríor , Tambem' os 7' campeões dénse , E assim, num ambíen-
bléa uma prop-osta em que Q desse club têm sido muito no- te de intensa alegria e-cordea-
di'. oscar Dias Campos era rnenageados, tendo se realizado !idade. e' ao som de excellente
acclamado nresídente do club. já varias festas em sua honra orchestra composta de seis uro-
:D'm2. salva' de palmas coroou Iprojectanco-se ainda outras Iessores foi servido excellente
as ultimas palavras lia dr Car-. maIS.. ... , . menu'. A pEdiçlo da dírectoría
10s Maria Bins. ',. Foi sem duvida uma das mais' saudou os' campeões o abnega-
Faz, então. u..."O da palavra I' brilhantes a que Ihes prestou do barrosísta dr:.. j?''Jo:rencio

o <ir. Oscar Dias Campos, que, a 1.' do correspondente a ra- Ygartua qUe numa : feücissíma
sensibilizado, agradece aquella mília . Orsini, na ..residencía do oração referiu-se a cada. U-11
prova de amizade e confiança Isr , ·Salvado:r Orsiní , Aos cam- dós sete hornenageados.c dísen-
dos seus consocíos e allega :TiO" peões e. dirígentes do club da do dos seus gloriosos feitos
tivcs ce ordem partícuíar pata Itorrmha foi offerecido .' sum- quando envergando . a camíse-
nào continuar na presídencía ptuoso banquete regado a fi- ta. azul-Itsr.ada . "Referindo-se
';lo club. 0"0.1'. Carlos Maria níssímos vinhos. Ao tomarem a Hugo·B:-,u.:nal1n,·disse qae-re-
Blns faz, então, novo e caloroso assento. á. mesa, os .homenagea- lembrar U",:; feitos brilhantissi-
appello ao di'. oscar Dias dos são saudados pelo também mos desse multí-campeão é re-
Campos, para que acceite a pre- campeão barrosista Cesar Orsí- ver as pa-rillas mais tulguran-
sidencía , Di que em nome, dos seus lhe tes da vida descortiva de 110SS0
O dr , Oscar Dias Campos fez, offerece a festa .. Ao champz- club, pois Que Baumarm é bem

então. um nístoríco de sua vida gne faz uso diJ. palavra o pre- uma legitô:J, c verdadeira glo-
como presidente do Porto Ale- sidente do Barroso sr , JoSé ria do Barroso. De Arthur
gre e, finalmente, attendeudo Carlos _Daudt qUe em nome dos Schiehl '- disse - esse homem
aos pedidos de seus assocíados, campeoes e em nome do. Bar- dynamico do 1:05S0 club. que
acceíta a presidencía do club , 1'OSO e em seu próprio .zicme 5ê destaca como um dos maio-
Nessa occasião, resoam prolon- agradece á familia orsíní, em res e melhores dirigentes do
gada.s palmas no recinto, fes- palavras repassadaa de carinho Barroso, é outro. campeão cuja
tejanGo ~ reli:; resclucão do .dX'1 o ter p.rC"!3~rc:ror~adoa· t,?dós f!g1.u:a mais se. avulta quando é
Oscar DIas Campos de acceítar momentos ae táo agradável cnamaco 2. ];zn::2.i' ao carnno da
. a presídencía. do club , .__, _ cOlr;ivio.l1ium;Jo_ainda_s!a._,'iua lucia, 1'a:'2, medir, valores, sa-

Antes de ser iniciada a "0- satisfação em poder assim -sau- hindo-se semprs bem nos "em-
taçâo, por proposta do socío dar os dístínctos membros 'da bates em cue intervem, An10
sr . Ruy Fortini foi acclamado familia .Orsini já. definitiva- Colin, o veia ea guarnição C3.m
více-presídente do' c'!ub dr. mente ligados á vida do Bal'- rn;ã, é bem uma r:ovelação que
Carlos Maria Bins. A' seguir, roso quer seja :por jaços e de- mrge .de '..:.mmodo imu!'essio-
foi realizada a eleição para. os monstraçõ:õs de affecto e sym- nante, ·para quem é faêil de
demais ~·argos <Ia. directoria, pathia qu~r seja pela conquis- prever um -esj)lendoroso futuro
q\.'e lico:.!aúsim constituída: I ta de glorias para a camiseta nas. lides nauticas. Ostar Ba,r-
Préf,;{;ente - ãr. 05c.a,r DiãS azul-liEtada por um dos seU" bosa dos Santos o glcrjo~o é 1)1-

,camp-::Js (re-eleito por acclama- componentes: Cesar orsini'. - telligente timoneiro cuja alma
ção): Vice-presidente: dr. Car- Ao terminar sua brilhante vibra no leme de um €Sguio
10s Maria Eins, (eleito por ·a.c- oração o desportista Daudt re- out-rigger. sabe como poucos.
c,al"nceo): 1.0 secretario: }'.Jen cebeu prolongada salva de pal- com e:traordinaria tacti"B. e

~·:_.-f- I.~~~-:'~"_:"::·~:.t--:....::..1, ~~~..;-::/,~ ~ «:'E:':'ll .r~,_:..•~". ~l'.o.:'~~;';~l~~ U:·:U.lu":,; :'::':6·"...!C~.:. ~01Hi ...~~i.l· -.:iCoA)...
€leito); 2." &,=cr;:La.r:o: Ruy de gra.nde alegTia prolongou-se rioEOs á balisa de Chegada os
Fort.íni; 1 o the~01m~iro --',.05- a linda festa. até ás 24 horas, ceu;:; conullar.da<los. Recorda a
mundo A6.3.:-nslre-el;:íto); 2." qua.ndo.,se retiraram ôs· hbme- seguir o d~. Ygartua .a. e),:pr~s-
t.herourei!'o: Ec!!ar A,'n (1'.;- nageados·levalltando vivas aos são de P:reõe::-ico lieit. w~a-
eieit.o!; director~ õe 1-:;:::'10:. Ed-' !';,omenageanI-€s. ' . "./: Ivoga-camPeã.o, quando da rn-
f!f!! Gie~ler; dir{>ctor cie na.ta- - ~ova fes~a em hO!}r.~_ ~C?s ~erio~ cOD::>e~iç3.-o eln que· in-
ça,o: OCI·avio Sant.os Rocha; I~mpeoes realizou-se t.erça-fel- terV€lü e fOI derrotado: "Pêr.-
z,,,lador: ~';rlindo Ca:bra1".,,-._ Ira ultima á noite. n'à; séd~. d.o demo3 dr __ mas .•.ainda vence-
A s"gUlr, como 11aoJ~ouvesse!BarroEO, orgamzaaa peja mre" i :remos o cõ;r.\.leGJl<J.co-z". E Heit

mais nad.a a tratar ,e_ como'ct-oria. Constou ella de um cumpriu oem ('\ nrome,tt.idol
'.~~'

-
-
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BARROSO 'rlAS-tULTIMAS' ·RÊGATAS·
- -; ~ .' -= 9' ~:. .!.. ,-~ -

'~~,

.. COnfOl'nlé 'am";)lam~ntB' iioÜciã~;s'"
teve lugar domingo ultimo, a realiza-
c,to da Regata dos Campeonatos de
Remo do Rio Gr"",de do Sul para o.ano nautico de 36. .

A. regata teve um desenrolar bri-
lhante quericomo um aconteclmento
social quer 'como um acontecimento"
desport.ivo , . .
. Os pa reos de Cavnpeonato rorarn

renhidalllente disputados e as honras
do dia couberam ao ~veteràno Clube.
de Regatas,' Almirapte Barraco que
venceu de nlan?;ra{ ~~8ntficativ3.. as
pr ovas de "doble-skiif"', ."out-riggsr"
a 4 e a g remos. -\

Comandou estas duas ultimas tri-
pulações ~ vencedoras, ô "consag"'ado
técnico ga'llcho de remo; o despor tisca

;:. Oscar Barbosa dos Santno•
A r-epor-tagem do DI ARIO DE NO-

TICIAS desejando s= ber a Impres-
silo daquele técnico de .re~n.o, que.ê
tarnbern ' campeão brasileiro de 1935,
rornos á sua procura. t .

Uma f~ljz coincidencia :.nos pôs
d iant e do consagrado., timonelro , ,
. 'E'a'l~bosfnh'â'rec€Jeu-nos'-ctnn a. sua
nroverbial 'genti1~za e au6.;;~oonhecer-
ú.~ nos=n s "í ntenções, colocou-se ao
no~~o d ispôr .
. Respondendo a pergunta·ini~ial·.diz

Barbosinha. - '.
. ...:.- Estou- sat í stelttsslmo, por ter

verif ica do que o n0!3S0 .clube em cur-
to espace de tempo rehabiJitOU-Re,
colooa ndo.se na üder ança ,do re·.l1D

. gaucho pelas no~sas três - grandes
vitórias da domingo ultimo.' ,

· :.!.-. E Que lmpr essão teve da dispu'~a
do :campeonato de "out-rigger" -a -1
remos' do qual O Barr-osov sagrou .se-r
vencedor? :. \ ....!~ ..": _: •....:"":-:.'~' i! :".~--t·~·:.

.",' _-c-.,A :.inelhor·poss!vel··pela .sua ' ré;';"
· nhida-:"dL~puta;':Quanto' .-iCà,06., nos~().'!~
.concor ren tes, .;0 que+melbor '.
'~ão: causou-mejoí. o·>~.~s~,niOr,-I()Ulr"
União, que -rema ccf.n

• ca:~'e .sendovuma
Çnão~éYê1i'dO:-se :
).""go·:'ultimo Ú'ema
,;prOa, 'Isto~~'€:,:'com"ã

';;'0, que 'peili;á,
dO~~,".~enior,:!onr"?-,."",•..,_"",,;,.
:','.,..:"";, Sl!.ó'vaJentes

:.~ÍÍ{!.1..1!~-:'yl~~rlã.;:!,o

'~,.•... ,

vés sofrido e que na primeira 0;')01'
tun idad e eu corn o auxilio dos ll1e..!~

compauheir os, farfa~nos a" gU:lr!ü,;i~o
vencedora 'de domingo o. '·CO';l iun io...
padrão" do. Rio Grande do Sui. Ia-
feHz1l1ente, porém. aquelas .. nunhas
decla racões não f.oranl· interp~·eta.Ja.s

'como deviam .ser, tendo ~a~;~l:nF:'s;na.s
-pr ovocado C~leu.~lia nos meios nauu-
cos Ioca ís e' uma !'es~"':0~t:l ex ternno •
ranea por parte de' 'um distinto t(·C4
nico de um clube local. pelas cotu-
nas de um órgão de ímprensa local

Corno vê cumpri O prometido.
._ O que nos .,di~ do parco ,,~>úut.

rtsser" a ,8? . .

. Estou' devéra~ de.<vanec!do ]:'01" f~1"
.conseg-uiào- por Intermédio de :l'.na.
o:>"uar~iç:ãl) de elementos novo~.· um
triunfo liso e ir:~(>tltestavel contra.
um conjunto de rel;narcado ren,?mo
como é o do Va sco da, Gama,. temive!
por todos' os motivos. . _

Outras pessoas C'hega'.11 para a r oo a
de paf estr a .e darncs, então, a. entre-
"j.st~ por. encerrz.da. . :~
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A';··P9ss~'::d.â-nová?directoriadoClub'
d~:~[~B~gã~ªs;A1",úrantê',>Bár'cf~l)
<~?:~{,;~t:~';S,~~:"~·'·~lv~tsariq.:d~ t- !m::::eanlpE~a
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ASpect.os_' colhidos pc~ reportagem photogrnpruca.'· ca FOLH...\,durante i movímentaãa ma~hã.na!lt!ca
dehoiItem.'· Ao alto, a sensacíoaal chegada do 10,0 paree, para out-ríggers a 8 remos, )lencido pele Vaséo
da. Gama; ao centro, o "quaho" do "Engole-vidro", chegada do parco "Rellublica de Piratiny", em que se
síoe ,.G;eneral Bent-o.Gonçalves da Silva"; -em ba.ixo,Cfue deu ao Barroso a posse definitiva do premio elas-

..laureOu O Barroso, a tres quartos de barco do União,
;?!J'" ....<~,._~::.~--..



'Uln ~~'d~~M~~~'~hom~-~~;~~'-~ Pf~7~0ii~~~::~~~
.. Sabbàdo,·a·;directoria do 'Bar_ r . E~ta. victoria 'de 5 annos con- -tes:,.,com ~'d'ua~.;.~ctori~ càda
':"so homenageou os valoro'!os se~ut1vos·.no· mator. €stição . até. um," também >mereé.eÍn- 'nossos
vencedores da. ptr-ova ciasstca hOJe 'estipulado e marcado llela louvores, nossos' a,pplausos fer';
G.e~er,,:l Bento- Gonç~lves: da benemerita Liga Nautica., ,RiO vorosos e· .votos· dé.. que ainda .
.Slha, Inatttutda, em 19,,3 a ven- Grandenso em regatas,off1c1aes por muitos.' annoa 'possamos
.cida cinco annos consecuttvos para- barcos a. 4 remos, o é sem vel-es 'víctortosos, . :'. .: ..' ",'
))•.e10s. remadores do Club de duvida alguma e ning:uem o po- Frederlco . Hert, .Alfredo·':·iÍe
~enrIque Huber, semnre condu ; deria con_testar a .maícr -de- Boer, Lauró·:,Manzen. e Maxim~
~ldos pelo. technico J;larbosa dos monstraçao de :puJanca., e' de Pava,' outros. nomes Que orxu-
llantos_ valor de um club snorttvo, J.hamao·club que pertencem to:
, A homenagem constou de 'Um ., .: 1 .'. ". . dos elles têm paginas de '<>uro
-bariquete que tol rea.lisado no Salve pors g.orloso. Barroso. escriptas 'no livro 'das" g'IozIaa
;Restaurante ".Ao Franciscano" -I Necessano porem llara. que dogloriosó' '.Almirante· Batro~
;. Coml?areceram 'ao .a.gape a:1ém um clul> assim se ~obresaala, o so ._;, 'cam eões do .: Estado I
:~os dlrectores 'do Barroso rm•.- é elemento remaaor. -e - este campeões" do~Braon e tambe~'
lmeros associados e os repre-lcar~s ouvintes; o temos de ta- campeões···· sul-a~ericanos e I
ísentantes desta folha e da "Fo- cto . Arno CoIlm, o voga. exern- mais ainda olv' ti'
'lha da Tarde". , PIO '<: typO de .~:rda..deiro d~- vessemos na E~fo1~~So~e ;!e: j
i O· jantar e correu na· maror Inortrsta, de flb.~, d.e techn.1.ca rica do Norte só f. t d . .
eoI:dlali4_a,de,:_~.x:rdo._Que _a. 1i0- de.ard()E_e .de valorccompr-ovado rem-olympi~s.. o ;~,,~ 'be,,~e:,
;bremesa:fe:z: 'Uso da palavra. o que ha a annos ~assados, qU~l~-I\'a pará ·se;em·~or-~!~ _ as a.:í
:c!.esporÜsta·.José CarIos Daudt, I= .eu . imn;ereOldamente dlp- trellas de 'primelriu l~:~~e::'
,que pr-ommcíou o segutn ta dis- gla. os destJ?os deste quer-ido Atllanagildo d S 1 ~ '1
'eurso ; .. crub, me dIZIa; sabe seu presr- rtque Bene enu':~' an os" en-
'. ~rezados consccros • e. meus I'dente eu. quero corr~r os 3.?OO Chiapetti. (Oven;o~e ':ldr.;;-r;~~ J
~mrgos. metros, e uma. prova. dura, e wers rontem a "d
.Autorisado .pelo sr. Presiden- quero )'encel ..a as 5. veses ne- Ie iã ""ncedór;,fal ecr os e ho-!

te do C. de R. Athletico Bar- cessar ras para. de})01S descan- - '
'roso .para nesta festa em ho- Içar. , , Que '''es~a_.victoria. definitiva'
::n;e?agem .a. estes victoriosos I Nunc~ mais me esqueci e' e~- do ,.~:tropheu :-.,"General' .. Bento
dlrlgir-Ihes '3. ·.palavra .aqui me qnecerer destas. !palavras, tao Gonçalves" . seja .para .nós. qué
acho;' e em' nome d~ directo- strnples em' sua pronuncta, po- ainda' novos o são, ao .semente
ria do "gloriõso~ quero teste- rem tão difficeis: de !!erem curn- Ia'nçada para 'a arvore Que irá
m unha.r-Jhes o .. Quanto de sa,- prldas fOi demasJ.ada.'confiança produzfr os rructos, mais ,,~r.'.s
t.isfação e. de re(".on~e~iJne!JtG ern seus U1r~c'Jl·:)oq ~.,,~ EUa. r.rt e, Ia 3ti,bcrOSÚSI. que pehàcrã.o OOS
~."'.; vae _l'a.lma. e .no cor acão , j",orem para. Collll1, o toi mais galhos já. alquebrados do pe~;
Sublime' lição de amor ~ facll do Que pensava. e si 110- 50 de, tantas víctoi-tas •. para

causo do remo e foi esta "icto-\je, não a venceu pela 5~ vez. maior. honra do nosso g!'and~
ria eonseguída ,em 5 longos an- não o foI. por não querer., pois' cluh, .'. ". ... . ". ,"
nos, producto de esforço .in-\a. m~o ingrata da. fatalidade- o . scaz:,~Ba.rbosa dos Santos; o.
quebrantavel de barrosistas de nroníbtu, um mal estar de sau-".tímonetrc Que conduziu duran-
fibras de remadores padrão. de o privou de fazer o que pro- te as 5 vezes, estes remadores
mod alos vivos do desportlsta mettera ha 5 annos a.traz e que todos pela balisa de chegada,
rio-grandense,' ..C".;a capacrô adc Ia -1 o vinha cumprindo rellgio-. na vanguarda de todos os OU-
de vontade, de technica e a.r-IS3.111ente.ajudou no entretanto tros, Oscar Barbosa é algo na.
rtor- já está pr ova.ôa muito a.Iem nos treinos. da nova guarniçãO ,Ida sportiva Ge nosso club;'
das fronteira" do nosso Estad?!qUC contaminada da s,:a f~rça Gomo óiitzos q~e deixo de ín-'
lY!2.lS longe 'do que a.s frQntel-. e vontade ferrea. t.rãurnpnou numerar p?-ra-:nao esquecer ne-
ra s da nossa patria, e POrqUeligUalmente. dando-nos li. maí •• nhum.vefle tem dado .a.nós to-
l;à.O d lzer, com.. raiz Ia.nçada. na linda e formidavel cónq.u.tsta, de dOS.. a.xemplo sagrado de.. um d..e...~
ult lrna olym.piada onde embora todos os tempos. . ,.. ver·...asumido. ,Montões" de tre-.
nada fizemos •...comtudo' uar-t íc i- Col lfrr.: teu exemnlo> ":ha··.' de', Ph.e.us·,';;.enc,hem·'nossos" as-ma-
1arn os ..remadores ganchos nes-I fructifical' e ficarás:' .cgravado rios,::'e:.:quan tos vOsca.r .Barbosa.
1 e demonstra~ão· ...·mons~ruosa de ern noss..as ·me.mori;"s .cornoeU. m.. vence~{,ta.l:iez,a -maiol:ia.--E.::':el:;:
(ionJ: e t'echníca apor tt va.s. exemplo. que Jámals se 'apaga-o 'Ie- Q.u.e,,"na4l0ra.amar-ga 'Do',mo-'
O.·club de Regatas 'Alm!rante Irá. ' .' , -.. '; ': .... :"'.'- .....• lllentol:êni~que começa..:o.reiné

na'TOSU 'que.·possue em .seu seio I Outros. companheIros:' de ".••~~.dO,r:;:a'perde, suas::forças~:O';~l\:':
reri.ado'rcs fl..;::'altura .. dOS.l.quel Inl~." inco-ntest.avel"· E<i m u n-oo. co;:?.ja.--:-:.!embrando·-:lhc\:.o;"',J.liÕJne
t!r..[Il( s~~J'.~ClHúj(::p~-€$e.~l~c~. ~~.ar_o~r'O.E:linCr, L>C?min.gos ~~vaJ Satu~'·é do<_~~o.t:i~s~s·.ã~~endo-l~H~ d.q·~v~.~
sc n i,or.,BR.- pode--.e· .~vor '.obrl- t!11_no .ya..n.2t;19ttl e JCtUO .~e _.SÇ>u.:; 1~1 =a.a~v]ctona.: ~<1asatlEfaça~_'f1.e.

~~12:~;:~dc ~\~;&i~,:;~;n,osIZf)'p~!~'eir~~~om,~ e cs~e;;'j~~-J~!~~;~~~~~~w.~:~~-:l~l;s~~~~

-
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.31/08 - 24 horas - Pira da Pát . .
Edmundo Deuner (Cascalh a na =Foqo Simbólico.
Capitão Lauro _ Liga de O o) - Almlr.ante Barroso
Ernesto Otto Ritter (J ') esfesaNacionalau - OGIPA
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SE.NSA.çAODA REGA TA----~--~-------------O.PÁREO

I
A prova-sensação da, grande re-]
gata ontem efetuada pelaFARGS'j
DOS Navegantes, f,Oi a de, "four"'
com ttmoneíro, na qual o conjun-
to barrosísta.: honrando as tradi-,
ções 'do cr~o;,"pUC!I,o,. COris~i1l21
estupenda .vítõría vsõbre . a :.forte
trípulaçãoearíoca do campeão de
terra-e-mar, Por mínima diferen-
ça. Acima vemos a ehegadardes-
se, páreo e, em baixo,' a guarníçâo I
vencedora, C(;\llstitnida· por Ro-.
wínski, Franzen,. Tomazoni; Chia-
petti, voga, e Barbosa dos Santos,
.timoneiro.
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A J·cg·at.'l.com que foi eomemorndo
o 50.· aniversário da realizaçfw do
primeiro }lTélio int6;-cIubes efetua'
do em nossa «Idade, levou ao Iito-
ral dos Navegantes um público 110s
maiores que temos visto nestes úl-
timos tempos, em competições náu-
ticas. Na foto acima, apanhada do
palanque. de ohcgada.. vem-se as
sedes dos clubes G.,P.A. e Barroso,
apinhadas de torcedores. Dêste eer-
-tame partícípacam, entre outros ca-
tegQrizados representantes do. remo
nacional, .dois barcos campeões sul,

amerioanos.

~-----------------------

Um percurso notavel e uma chegada eletrizante teve a prova de "Iour" com timoneiro, na qual o conjunto barl'o~
,ista venceu, !JOI' escassa dííercnça, à triJlI1JatifiO do vasco da Gama, o glorioso campeão cat ioca ele terra e mar, Acind
vemos o final .da importante prova 1;, em ha ixu, os remado res vítorlosos, que foram comandados por Barbosa dos San\

tos! fJ,I4!~.r.ios(J "()oach" gaúcho.



1954
26/02 - Folha da Tarde.

COMEMORARÁ HOJE· SEU 49.0 ANIVERSARIO
CLUBE DE REGATAS ALMIRANTE BARROSO

Nasceu de uma dissidência o grande grêmio náutico - Laureado no remo nacional e sul-amerí-
~t:/l4 1>1>-íA~.pé B ílh f . I ~ d
' ~G / 0<'-( ...,2j 5"1.( cano - ri antes estas assma arae a ata

A data de h o j e é têm sig'nifjC'a-
Ii va pa ra o esporte g a.ucho, pois
qUE' comemora a reunião de fun-
na\:ü" do Cluhe de Regatas Almi-
rall~ Barroso, realizada em 26
de f'eve re í.ro de 1905,' na arrtfga
SoC'ieElaele Leopoldina, à Rua San-
ta Ca ta rína, hoje DI'. F'Io.res . A
í utc ia t iva ele runuacao do clube'
ti remo que, tendo como patrono
CJ Isa rão do Arna ao na s, conseguiu
')~ maiores la u t-eí s do r-emo loca],
t'l a siIe í r-o e sul-americano, deve
'''11 muito à tripulação que em ...
• !I(I~ na via conseguido para o R.
r:. üermania o triunfo no Wa n-
(lerpreiss e constitui da de Henri-
<IUe Hube r, Wal ter Panitz, Bertol-
do Pa nt tz, Oemu ndo Panitz, voga
•• Frederko Ca rIos Gerlac-h t imo-
nej ru os qua ís diyergindo 'no re-
rerldo clube, resolveram fundar
um grupo de remadores. Entre-
tanto elndo ter se agrupado um
•.(·gular uuruer-os de espor tí stas,
dos qua ís (·itaremos Pedro Ada ms
Al rr-edo Porto Al eg r-e, Osvaldó

Ro t h Iu chs . Oscar Wiedmann, A. - 4l - 43 - 44 - 45 - 46 é 47.
L. Seh w a.rz, J'oüo F'o e rng ea, Ar-' Out-rigger a 4 remos s/patrão,
na Ido Gom;alves, Rodolfo Tonding, n08 anos de 1940 - 43 - 44 -
Tancrec:lo Albuquerque, Ca.rlos ser- 45 - 46 - 47 e 50.
bert, Luíz Bar do u, Oscar l<'oernges, Out-rigger a 8 remos c/pa tr â o,
Carlos Deppermann Junior, Fran- nos anos de 1934 - 35 - 3.6
ctsco Kirchohof e Fritz Layd n er, - 37 - 38 - 40 - 41 - 42
redundou 11. dissid.encia num clube 45 - 46 - 47 e 49.
pujante. logo a põs a fundação. Ve acedo r Deônitil'o do Bronze

F'a rro upfl ha de Remo, em 1935
- 36 37 3S 39 40
- 42 - 43 - H - 45 - 46
e 60.

AS \'ITORIAS

.l!;nl 1905 m es m o já venceu o
Barroso o Wanderpreiss, com a
gll/lrnição a que acima nos. ref e-
rlmo s e, para coruemo rar cond í g>
namente a data, conseguí u o Bar-
roso vencer re pro va de pai l' oa r
seru timoneiro da regata mundial
do 'Tigre e o mesmo páreo, no ul-
timo cer-tame ua ctonat, com os re-
madores w at ter Karl e .Manoel
Amo'rtm .

X.\'J'.'\(/A.O
Detentor do Campeonato Caucho

em 1U21 - 22 - 23 - 25 - 29
30 - 46 - 47 - '48 - 49 e 5\1.

Vencedor do campeonato í n ra n to-
JUI'enil de Natação e m .1944 -
45 -!6 - 47 - 48 - 49 e 50.

Da vl )rayer e .prctva de- ve te ra nos,
com med al na s para "Os dois me-
lhores colocados, t ns ttt u í da s pelO
s.r, Claudio Jfannu(·l,. Direção ge-
ral: Enís Rei Gil, diretor de nata-
~ão.

Arqucirismo - .Proyas cOm pre-
m ios até o t er cef ro lug'a r, instl-
rumos pelo diretor Carlos Yitori-
no Sobrinho.

,
O clube Aimirante Barroso se

orgulha de ostentar o seguinte
"pa~marés', na (lUa] não estüo In-
cl u í da s cerca de 300 vitorias em
pro vas de regata e outras ta ntás
,le na tacão :

,\·"ter-Pol~,
Detentor do campeonato ga ucho

de )\'ater-Polo em 1923 - i4 -
25 - 26 - 27 - 28 - 2~ - 34
36 - e e 44:(0\ oft~.tr'\~

<)JO,lSMO'?J('- '\I ~f\
Vencedor do .ca mp eo naf o brasileiro

de Ciclismo em 1944.
Vencedor do cam peona.to brasilei-

ro de Ciclismo em '. velocidade",
em 1951.

Detentor dos campeonatos gauchos
de Ciclismo em 1~4~ - !8 e 50,

J';' esta a regulamentação das
pic)vas de natação:

1.a - às 11 horas - Tl'aves~ia
do t1uaiba a Nado, para moc;as e
ra paxes ; 2.a - às 15.?'Q hor aa -
50 m e t r-ox Men inos Luf'a n t is ; ;I.a
- às 15,45 horas - 100 ruet roa
i\.Ieninax Juvenis; 4.a - às 16,00
horas - 100 metros Meninos Ju-
venis Juniors; 5.a - às lt;,15 ho-
ra s - 50 metros Meninas Infau-.
tis; G. a - às ] 6,30 horas - lOO
metros Meninos Juvenis Seruvra;
, . a - às 16,4]; horas - 50 metros
vet eranos ; S.a - às 17,00 horas
- 50 metros Arogados".

Uz-;;tIO,
"\ ••n ced o r represe n lando a L. N.

H. 0 .• dos Campeo na tos Brasi-
leiros de out-rig'ger a 4 remos
e/Um. nos anos de 1933, 35, 38'
39 e 45 e de Sldrf em 1940.

O Clube, que representando a C.
B, D. possuíu 5 Campeões Sul-
America nos de conjunto em o u t-
rí g'ger' a 8 remos, de 1935. _

Y~n~~dor, representando a C. B.
D. no Campeonato Sul-Amerka-

-no de 1940, em out.-r-igg er a. ~.
Temos e /t..

.\lT~OALHAS:

_'\'J'LETISMO,
Detentor dos campeonatos g a u-

ch os de atlEtismo em n22, 23 e
25.

Serão conferidas medalhas:
1.a prol'a a) - Rapazes - Os

tapaz es receberão uma medalha,
cada vencedor. na sua categoria;
os nadadores serão agrupados em
qualro 'ateg-orias: Pr í.uet pa n t ea,
J.\ovis!:5ilnos, J'u ní ors e Se ní or s.: b)
- Moças - Para as r-ep resenran-
t.es fe:nüuina haverá meôarnus
pu ra 1.o, :!. o e :Lo 1ug a r, eonfor-
m e a oi-d em de cueg a da e inde:--'

u'Jfe r; '1IIo.oiI: k" x~t.L ...rtJt..U~_-

skUt" na r ega ta, Lnt er-ua c io ua.I
d e Melilla., Uruguai, em 194!1.

Ye n c-e d c r (Ia l-~g·al<'l In te rna--Iona.l
de ::;fto Pau10 ~111 ~ s em tí in .• em

·'l·~'HO-MAr.L,
Yenc.edor rl(~ '1' l·n~u..

Y en cedo r dos ca IIlP€·"'v.,....,,,... •.••••-~;nr-y--'lTrcr-:-rT."nrr.:xT::lT'X<lT'T.''Il:1rna:;--
d ino s de 1>01ão d lU21 e 1922.

111;;1,
V'encedo r em i!~jl das regatas'

rltJo ~ o !-'a.u-
10" e :'11'orças Armadas-do isra-:
s í l " na. raia de Jurul>atul>a, em
Sfto' Paulo,

Ve r.cedo r da reg a t a Internacional
do Bi-Centenário de Porto Ale-
gr e de 1940 em outvrí gge r a 4
remos (Repub ltca Oriental do
Urug ua í ) e em ou t-r-ígg er a .8
remos (Honra Prefeito Lourei-
1'0 da Silva).

Vencedor da regata lnternacional
üe Pôrto Alegre, em 1948.-

V íce-cu mpcão pau-a rne rrca uo, r e-
pr-esentando O lIn'Bil 1l0S lJárE'os
de 2 e 4 sem timoneiro em 1951.

Delentor <'Ios campeonatos ga u-
chos de:

Skiff nos anos de 1926 - 2,
~~ - 29 - 31 - 32 -- 3;; - as
40 -- 41 -- 4~ e 43.

Double-Skiff 110~ anos de 1931
:lZ - 23 - 34 - 35 - 36 -- 41
-- H - 46 - 47 - 48 - 49
e 60.

Out-rig'ger a 2 r-emos c/patrão,
nos anos de 19~1 -- ~3 -- 34 --
Sã - 37 - 39 - 40 - H - 44
- 45 e 46.

Out-rigger a 2 remos s/patrão, nos
anos de 193~ - 39 -- 40 - 44
45 e 50,

Out.-rtgge,' a 4. remos c/patlGo.
nos anos de 1915 - 21 -- 27
29 -- 32 - 83 _ aG -- 38 - 48

OS J)'ES'I'EJOS
a) - O' estilo - Cada nadador

poderá usar o estilo que qmse'r,
As provas "erão 'realizadas pot< (·a-
tegorias, b) - Muda.r o estilo --
Os nadadores poderão m urlu r de
estilo. qua m.as vezes quí sei-em .
Poderão pa rar e prosseguir, s6
não po; dar nem receuer
auxilio, c) - Lnscr-ír, e ~p ~

r-er-eb í ô a.s na hora, minutos antes
da r-ea lisação da prova a que co r-
responder, d) - Condições <'Ia
tnscrição' - 'I'o do e qua lq u e r aS-
sociado poderá tomar pa rte nas
provas, respeitando-se as ca t eg'o-
t ias, e) - Veteranos - Sõ po-
derão tomar parte nessa prova
associados de mat de 32 (trinta
e do ís) .a.no s, f) - "Afogados" --
l';sta prova desttna-ue aqueles que
nunca nadaram em cornnettcão, is-
to 15, para aqueles que já "acham."
que sabem nadar, g') - A reatt-
"ação, Inacr ição etc., das pr-ovas,
fora desses r-eg ula men tos g era is,
obedecerá à rsg-ula.m en tação da
FARGS. e h) - Os vasos omissos
serão resolvidos pela Direção Ce-
va.L,

O atual presidente, d ed.i ca.d o es-
po rtí s ta G01l1e.réÍndo J'u l la no, ela-
borou um p rog rarnu de festas pa-
ra (:0J11.eJl1Qraro" . ,'"->~.< rf o
e, junto e0l11 os de ma.is companhei-
10S 'de diretoria, está organizando
um va.sto ca.l e uda rí o anual de fes-
tas, já que hoje entra o clube ze-
brado no ano em que vai comemo-
rar meio seculo ele gloriosa exis-
te ncla . j';' este o programa:

Hoje, às 6 horas, alvorada e
soltas ele ro Ião na sede da llha
(10 Pa vào e em todas- as casas on-
de m o ra m ba i-rostsras .

Do mí ngo, às 10 horas, regata
em gig~ a 4 remos, 2000 metros,
sendo ox rema dures sorteados na
hora, m eda l ha s até o 3.0 lugar,
l n s tí t ut.Id a s p elo sr. Ubaldo Kar-
nopp. Di reção : Alfredo de Bo er,

10,30 horas) t ravessta do Gu a í-

ba, pu ra moças, medalhas às tres
melhures coto cad as, maututdas
p~io "1". Alberto Rubb o ,

11,30 horas, 'I'ra.vesaí a Llha-Ca ts-
Ilha, med:alhas aos primeiros colo-
cados nas c-lasses principiantes,
novlssimos, j~niors e sentors . Ho-
mena.g'ea do Leonel Betti, consul do
Barroso em J"ajeado.

À tarde, cínco urrovas de nata-
ção para as classes Intant.o-juve-
nts, com medalhas aos dois me/
Iüores colocados, ínstítuídas pelos
81'S. Alfredo El!, Antonio Vencato,
Llndolfo Bug/ll, Dado Jullano "

COlUSSAO JUL(~ADORA
I

Presidente de Honra: Gomercln-
do .Juliano; Direção Geral: Enis
Ref Gil; Cronometdstas: Nélson
Detrner, Helio Rlttmann e Enis P••
Gil; Jul~es de Rala: Carlos À.
Rubbo ~ Mario Portanova; Apou-
tador: Matheus Vlctorlno e A,'un-
cladofl Ja.n Ma.ka.rewlca.



o centenário do Barroso

2(-R/J ~I';J
oU};~/tPJ/

o público que
se concentrava
no prédio da
sede náutica,
na Ilha do
Pavão, era
transportado
numa lancha

O-Clube de Regatas .
Almirante Barroso, de Porto
Alegre, surgido a partir de
uma dissidência do Ruder
Verein Germania, está
completando hoje um século
de hístõrla. O Barroso, como
ficou conhecido
pepularmente, tornou-se o
primeiro grêmio de regatas
com características
populares. Os três que
haviam sido fundados
anteriormente se
consideravam mais
aristocráticoS.
O clube conquistou

importantes vitórias no remo, na
natação, no pólo aquático e no ciclismo.
Uma lapcha de grandes dimensões
transportava os associados até a sede
náutica, na llha do Pavão. O prédio na .
ilha era um imenso chalé para a guarda
dos barcos e refúgio para os banhistas e
apreciadores de regatas. , .
Entre os remadores mais destacados

R.emadoresdo Barroso da modalidade dois sem timoneiro, no

estão Edmundo Deuner, Arno e Nilo
Franzen, Carlqs Chiapetti (o popular
Engole Vidro),:Oscar Barbosa dos
Santos, Walter Karl e Manuel Amorim.
Uma das conquistas históricas do clube,
que marcou as comemorações do
centenário para março, é o troféu
Wanderpreiss,.obtidC) após três vitórias
consecutivas entre 1922 e 19.24.



1956 - 26/05 - Recepção aos vencedores da Regata Clássica Sul banco - em
barcos a 8. Período áureo do Barroso ( foto ).!,....--------------------------~---------;

I

1956 - 08/11 - Por motivõ do 50° de fundação do Barroso, um grupo ae orsrrntos
desportistas argentinos, doou ao clube uma flotilha olímpica, mais dois
"skiffs" e os remos. Os doadores são sócios do La Marina, glorioso clube
de Buenos Aires: Rodolpho Catarrazi, Hilario Saraconi, Walter Celin,
Emílio Isviel, Basílio Gehl, Emílio Dryon, Gonzalo Rodrigo e Alfredo
Lassberg.

1962 - 11/03 - O Bloco dos Náuticos continua a prestigiar o Carnaval. Local
de concentração para o desfile = sede do Barroso.

1964 - junho - Prossegue a construção do cais nos Navegantes. Decadência
da Rua Voluntários da Pátria. No Parque Náutico proliferam as malocas e
cresce diariamente a Vila Trevo. O Barroso não usa o seu terreno no
Parque Náutico.

1965 - outubro - Numa tarde de sábado, em fins de outubro, dirigentes do Bar-
roso, decidiram alterar a posição da cerca tradicional, no limite Sul,
confrantante com o terreno do União. O fato originou muitos problemas,
culminando com uma longa demanda judicial, somente solucionada em
24/03/1971, inteiramente favorável ao União. Mediante um acordo entre
dirigentes dos dois clubes, foi acertado um recuo parcial, para possibilitar
aos associados do Barroso, o uso da piscina, vestiários e sanitários. A
linha divisória definida pela justiça, passava pelo meio da piscina e o
conjunto vestiários/sanitários ficava em área do União.

1966 - março - Muito comentada na imprensa em geral, a fusão do Tamandaré
com o Internacional, GPA ou Barroso. Muito falada, também, a fusão
entre o Barroso e o São José, tendo até sido escolhido o novo nome -
Almirante Barroso - São José Futebol e Regatas.

1966 - 25/04 - Reunião do Conselho Deliberativo e do Conselho Superior do
Barroso para tratar da fusão com o Sport Club São José .. Aceita a fu
são, por ampla maioria. Lider no Barroso - Saturnino Vanzelotli.

1966 - 03/06 - Assembléia Geral do novo clube, na sede do ex-São José no
Passo D'Areia, para eleição do Conselho Deliberativo ( membros na -



r



tos, efetivos e suplentes). Saturnino Vanzelotti é eleito Presidente da
Associação. 2 chapas concorrentes.

1966 - 17/09 - Churrasco da fusão. Regularmente constituida a Associação
Almirante Barroso - São José Futebol e Regatas.

1968 - 18/02 - Na sede da Rua Voluntários da Pátria, Lidia Moschetti é acla-
mada 1a Patrona da Associação (faleceu em 05/08/1982 ). Sempre
foi muito generosa em suas doações, inclusive da piscina olímpica no
Passo D'Areia, em homenagem a seu esposo Luiz Moschetti ( outro
grande benemérito do Almirante Barroso e destacado campeão e in-
centivador do ciclismo ).

1972 - 20/04 - Reunião do Conselho Deliberativo da Associação, presidida por
Humberto Ruga, para tratar do distrato do clube. Votaram 61 conselhei-
ros' 29 pelo distrato, 29 pela manutenção, 2 votos nulo e 1 envelope sem
cédula. Na dúvida e muito pressionado pela Patrona Lidia Moschetti, o
Presidente Ruga, através do voto de Minerva, decidiu pelo distrato.
Imediatamente foram constituidas 2 comissões, para no prazo de 30 dias
restabelecer os dois clubes originais e acertar todos os problemas patri-
moniais e jurídicos. A Comissão do Clube de Regatas Almirante Barroso
foi integrada por João Fazio Amato (presidente), Paulo Cesar Bernhard
e Luiz Carlos Bernard.

1972 - 09/05 - Reunião conjunta das comissões diretivas do Barroso e São Jo -
sé. Acertados todos os detalhes do distrato e a realização de Assem-
b~éiasGerais de reinstalação dos dois clubes.

1972 - 19/05 - No salão de festas da Sociedade Gondoleiros foi realizada a As-
sembléia Geral de reinstalação do Clube de Regatas Almirante Barroso.
1a parte - Eleição e posse do Conselho Deliberativo.
2a parte - Eleição dos novos dirigentes, com mandato de 2 anos, sendo
escolhidos para Presidente - Oscar Oswaldo Reichelt e para Vice-pre-
sidentes - Paulo Cesar Bernhard e Alberto Piva Fill\o.



1980
.25/02 - Carimbo Filatélico da E. B. C. T., comemorativo
ao 75° aniversário do Almirante Barroso.

..

c}Ja oportunidade em que a empresa !Brasileira de Correios
e rcelégrafos faz o lançamento do carimbo comemorativo ao
septuagésimo quinto aniversário do Clube de rR,egatas

()lmirante !Barroso. enviamos a todos quantos trabalham
pelo engrandecimento do desporto amador e em especial ao

••fRemo" do país. os nossos agradecimentos e os votos de

felicidades e prosperidade.

- Clube de Regatas Almirante Barroso -

3

Cz$ .45000 .:1
mensalidade do mês de M A R ç O - 1988



ao porto, construções

Visão, 29 de dezembro de 1980
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Clube de Regatas Almirante Barroso
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Pe soal c Intransfertvel, e acordo
com as deterrní ções cs utárias.

Conserve sempre neste espaço ore.
cibo do mês em curso.

Pessoal e intransferível, de acordo

com as determinações estatutárias.

Conserve sempre neste espaço ore·

cibo do mês em curso.
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CLUBE DE REGATAS ALNURANTE BARROSO
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