Como surgiu a Esgrima
Santa Cruz
▪ Mauricio Domingues, praticante de tiro esportivo e filiado a
um clube em Santa Cruz do Sul, viajava pelo interior do Estado
participando de competições estaduais.
▪ Em 2012, Maurício foi Campeão Gaúcho de IPSC, Categoria
Classic Pistola 45 e estava feliz com a sua vida esportiva de
atirador. Mas, no início de 2014, recebeu um pedido de suas
duas filhas: elas queriam que ele escolhesse um esporte no
qual pudessem praticar juntos. Dias depois deste pedido, ele
estava assistindo um programa do Canal Futura, onde falavam
da Esgrima para a Terceira Idade nas Salas D’Armas da cidade
de Buenos Aires, Argentina.

▪ Mauricio ficou muito curioso e, pesquisando na
internet, verificou que a Esgrima poderia ser
praticada dos 8 aos 80 anos. Consultou, então, as
filhas e elas se mostraram muito interessadas em
conhecer o esporte. Na sequência, Maurício não
tardou em descobrir onde se praticava esgrima em
Porto Alegre e, após um primeiro contato com o
Mestre D´Armas Alexandre Teixeira, do GNU, já
partiu para a compra de roupas, armas e livros. Foi
tanta a empolgação pela Esgrima que Mauricio
estava decidido a ser um autodidata para ensinar as
suas filhas.
▪ Pouco tempo depois, bafejado pela boa sorte e por
obra do destino, soube que um Oficial do Exército,
Capitão Tiago França, com curso de Mestre D’Armas
realizado na EsEFEx, RJ, havia sido transferido para
trabalhar em uma unidade militar de Santa Cruz do
Sul. Estava, em princípio, resolvido o principal
problema, pois teria a possibilidade de contar com
a companhia e os vastos conhecimentos do Mestre
D´Armas Thiago França. Assim, Mauricio conseguiu
no tradicional Colégio Mauá de Santa Cruz, através
do apoio do seu Diretor Professor Nestor Raschen e
do seu Vice-Diretor Professor Martin Goldmeyer,
um espaço para iniciar os trabalhos de formação de
mais um grupo de esgrimistas no Brasil.

▪ Desta forma, e em poucos meses de
treinamento, já estavam os primeiros
esgrimistas de Santa Cruz participando das
provas do calendário estadual da FRGE.
Passado apenas dois anos, Santa Cruz já
sediava um Torneio Aberto, prova estadual na
modalidade espada, realizada durante a Festa
das Cucas no Parque da Oktoberfest, com a
presença de grande público.
▪ Em 2015, o Mestre D´Armas Tiago França foi
novamente transferido, saindo de Santa Cruz
do Sul. Assim, Mauricio Domingues, a fim de
dar continuidade ao trabalho então iniciado,
foi realizar o Curso de Técnico de Esgrima
organizado pela FRGE e ministrado pelo
Mestre D´Armas e também militar, Thales
Metre, que servia, à época, no Colégio Militar
de Porto Alegre.

▪ De lá em diante, a esgrima de Santa Cruz não
parou mais e vem lutando para se manter viva
e em crescimento. Assim, segue a esgrima de
Santa Cruz do Sul pelas mãos também
empreendedoras de Maurício, participando
de competições em Porto Alegre e realizando
também competições estaduais naquela
cidade com muita alegria e entusiasmo.
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