
Rio de Janeiro, RJ, 18 de junho de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.196. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: UM CASE DE SUCESSO  - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE ESGRIMA  
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Estamos dando continuidade à série de divulgações denominada de “UM 
CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”. 
 

E, a terceira história que recebemos vem lá de Recife, Pernambuco, através 
das diversas ações levadas adiante pelo Mestre D´Armas Daniel Lourenço Gonçalves. 
 

Atualmente, o Mestre Daniel conta com o apoio para ensinar o nosso esporte 
da Professora de Educação Física Núbia Silva e também com a colaboração da famosa 
medalhista olímpica brasileira de Pentatlo Moderno, Yane Marques. Em anexo a bonita 
história da Academia Pernambucana de Esgrima. 
 

Daniel, além de Mestre D´Armas e responsável pela Academia Pernambucana 
de Esgrima, é também militar temporário e atual professor de Esgrima no Colégio Militar de 
Recife. 
 

A Academia Pernambucana de Esgrima possui uma bonita página no 
Facebook, um site e permanentes anúncios na Rádio Jovem Pan local. Também, 
recentemente, a Academia Pernambucana de Esgrima foi divulgada numa excelente matéria 
para o Globo Esporte de Pernambuco com a participação de Yane Marques. Vejam o link 
dessa matéria em https://globoplay.globo.com/v/6743187/programa/. Daniel vem 
apresentando diversos projetos de divulgação da Esgrima em academias, prefeituras e 
colégios. Enfim, é mais um abnegado por nosso esporte, e vem lutando dia-a-dia para levar 
adiante o seu sonho. 
 

Apesar do enorme empenho do Mestre Daniel e sua equipe para divulgarem e 
ampliarem a participação de alunos, essa tarefa está sendo uma luta muito difícil. Por tal 
motivo, e nesse momento, a CBE, através do IBE – Instituto Brasileiro de Esgrima, encontra-
se em ajuste para a realização de um Curso de Formação de Técnico de Esgrima Nível I 
ainda para este ano de 2018, em Recife. Assim, acreditamos, daremos a nossa contribuição 
para o desenvolvimento da Esgrima de Pernambuco. 
 

Envie para nós também a sua história, as suas lutas e conquistas. A Academia 
Pernambucana de Esgrima não é vinculada à CBE, mas isso pouco importa. Nosso intuito é 
o de darmos a mais ampla divulgação de cada uma das ações em prol no nosso esporte a 
fim de construirmos juntos e nos apoiarmos cada vez mais para o crescimento da esgrima 
no Brasil. 
 



Pedimos novamente que as EPDs e Academias mais tradicionais em nosso 
esporte também participem dessa SÉRIE CASES DE SUCESSO. É muito importante que 
todos possamos conhecer em detalhes e formarmos um belo registro histórico das origens, 
das histórias e dos nomes dos Mestres, atletas, ex-atletas e seus dirigentes que tornaram 
possível o sucesso dessas entidades. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


