
Porto Alegre, 17 de julho de 2010.

Desportista Mário Cassei
MO. Presidente do Panathlon Clube de Porto Alegre
Nesta Capital.

Distinto Presidente.

Como é do conhecimento de nossos panatletas, há vários anos
estou propondo ao Clube e à todos os seus associados uma atividade de
pesquisa para resgatar a história de modalidades esportivas e de seus eventos
expressivos, pouco conhecidos.

Neste sentido, estou propondo pesquisas preliminares em cinco
áreas:

1 - ATLETISMO - Rústicas, Jogos Olímpicos, Campeonatos, Competições,.
Federação e Clubes - até 1950 (18 etapa do trabalho).

2 - NATAÇÃO - POlO AQUÁTICO E SALTOS ORNAMENTAIS - Desafios,
Travessias, Campeonatos, Competições, Piscinas, Basenhos,
Federação.e Clubes até.1950 (18 etapa do trabalho).

3 - GINÁSTICA - Federações e Clubes até 1950 (18 etapa do trabalho).

4 - ESEF/UFRGS - AEEFD, LAFERGS, CENTRO OLíMPICO. Demais ESEFs
da Capital e.do interior do Estado.

5 - SEMANA DA PÁTRIA - DESFilE DA MOCIDADE - HORA DA PÁTRIA-
LIGA DE DEFESA NACIONAL.

Proponho a formação de 5 Grupos de Trabalho, integrados por
todos os panatletas e com livre escolha de participação em um ou mais dos
citados grupos. .

Cada Grupo terá autonomia para organizar o seu organograma de
trabalho, e mensalmente nas reuniões do Panathlon, dar conhecimento de
suas atividades.

Caberá à Direção do Panathlon buscar as colaborações do
CEME, da ESEF/UFRGS, das demais ESEFs de Porto Alegre e do interior do
Estado (seus arquivos, bibliotecas, teses, e disciplina dà História do Esporte),
Federações e Clubes Esportivos, Biblioteca Pública do Estado, Museu Hipólito
da Costa, Centro Esportivo da Brigada Militar, Liga de Defesa Nacional,
Companhia Jornalística Caldas Junior, historiadores, pesquisadores,
comunicadores esportivos e desportistas. Estes últimos poderão integrar
Grupos de Trabalho, na condição de colaboradores.

Deverão ser feitos apelos nos órgãos de comunicação para
sensibilizar interessados em participar na execução e qualificação dos
trabalhos.



Após a conclusão dos trabalhos de cada tema, eles serão
apresentados em uma ou mais reuniões do Panathlon para avaliações e
sugestões, e depois da redação final, novamente apresentados para
aprovação.

A Direção do Panathlon deverá tentar obter apoios para a
publicação dos trabalhos e possibilitar a distribuição dos mesmos em Clubes,
Federações, ESEFs, e Bibliotecas, ainda antes da Copa do Mundo de 2014 e
dos Jogos Olímpicos de 2016.

Finalmente, proponho que todas as doações histórico-esportivas
obtidas durante a realização das pesquisas, sejam entregues ao
CEME/UFRGS e incorporadas à seu acervo documental.

Aguardo com o maior interesse as atenções e determinações de
Vossa Senhoria sobre o que foi relatado e proposto.

Atenciosamente, ~ .ez".~
Henrique Licht


