ESPORTE CLUBE
MAGNÓLIA
Sala D´Armas D. Pedro II

Guilherme Giffoni, é Mestre
D´Armas formado pela Escola
de Educação Física do
Exército - EsEFEx em 2007 e,
desde 2009, é técnico de
Esgrima da Confederação
Brasileira de Pentatlo Moderno
– CBPM.

Essa ligação pode
proporcionar uma parceria
entre a CBPM e o Sport Club
Magnólia, possibilitando aos
atletas do Projeto Penta
Jovem disputarem os torneios
de esgrima além de poderem
utilizar a Sala D'Armas e todas
as dependências do clube
como sócios atletas.

A esgrima na cidade de Petrópolis
começou em agosto de 2009, nas
dependências do Educandário
Terra Santa e por lá permaneceu
até o final do ano de 2013.
Durante os anos iniciais não havia
Sala D´Armas própria e todo
material era sempre transportado
de um armário até o local de aula
até que, nos anos finais, um
espaço estável e compartilhado
foi concedido.
As aulas de Esgrima eram noturnas,
mas a instituição não pode mais
abrir suas portas à noite, forçando
a interrupção daquela parceria.

Em 2014, o grupo de atletas comandado pelo Mestre Giffoni foi em busca de uma solução
provisória no salão de festas da casa de uma aluna chamada Vivian Villar, gentilmente cedido
por seus pais.
Por lá permaneceram durante aproximadamente seis meses, até que a Sra. Cintia Maria
Troyack, mãe de um aluno chamado Rodolpho Troyack, sócia do Sport Club Magnólia e filha
de um de seus fundadores, o Sr. Egydio Troyack, apresentou o Presidente daquele clube, Sr.
Flávio Fiúza, que recebeu a Esgrima de braços abertos, oferecendo inicialmente o espaço do
palco dentro do ginásio de esportes.

Assim, passaram a segunda metade do ano de 2014 em
obras e, em 14 de dezembro daquele ano, a Sala
D´Armas D. Pedro II, em homenagem àquele que é o
introdutor da Esgrima no Brasil, foi inaugurada pelo
renomado Mestre D'Armas francês Daniel Levavasseur
que esteve pessoalmente à inauguração, honrando a
todos com a sua presença e tornou-se o “padrinho” da
esgrima do Sport Club Magnólia.
Na ocasião, disputou-se um Torneio misto, onde a atleta
Sara Besbes sagrou-se campeã com William Muinhos em
segundo lugar e Victor Aguiar em terceiro lugar.

De lá para cá, Mestre Giffoni Leonardo Miranda Neder,
capacitado instrutor nível 1 pelo IBE e seus atletas
seguiram
adiante,
trabalhando
firme
no
desenvolvimento da esgrima convencional e também
da esgrima paralímpica.
Até o momento a Esgrima do Sport Club Magnólia já
obteve algumas conquistas bem expressivas a nível
nacional, tais como:
❖

3º lugar no Campeonato Brasileiro Pré-Cadete de
2017 na espada masculina com o atletas João Vitor
Ramos;

❖

3º lugar no Campeonato Brasileiro Cadete de 2017
na espada feminina com a atleta Ieda Guimarães;

❖

2º lugar no Torneio Nacional Cidade de São Paulo,
em 2017 na espada feminina com a atleta Stephany
Saraiva;

❖

Campeã Brasileira 2017 no florete feminino
paralímpico com a paratleta Fabiana Soares.
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