ESGRIMA GNU

O jovem Carlos Simão Arnt (Carlitos), aos 13 anos, e seus
colegas do Hilfsverein Schule (hoje Colégio Farroupilha)
percorriam os clubes náuticos porto-alegrenses para
iniciarem-se no esporte do Remo. De todos os clubes a
resposta recebida era semelhante: “Clube de Remo não
é para guris. Cresçam e apareçam”.

Já que nenhum clube os aceitou como sócios, por serem
guris, eles decidiram fundar o seu próprio clube.
Assim, em 1° de abril de 1906, os seis meninos - Carlos
Arnt, Hugo Deppermann, Arno Deppermann, Hugo
Berta, Arnaldo Bercht e Emílio Bercht, fundaram o
“Ruder-Verein Freundschaft” (Sociedade de Regatas
Amizade).
Em 1917, consequência da entrada do Brasil na I Guerra
Mundial, o clube mudou sua denominação para “Grêmio
Náutico União”.
Pouco depois foi inaugurada a chamada “nova sede”,
maior e um pouco mais elegante, na Rua Voluntários da
Pátria, cercanias da esquina da rua Ramiro Barcelos.

Em 1942 é inaugurada na sede da Rua Quintino
Bocaiúva e em 1948 o União obtém o título de
aforamento, por 99 anos, da área de quase 4
hectares, na ponta Sul da Ilha do Pavão.
Adquirida em 1960 e finalizada em 1994, a sede
Alto Petrópolis se caracteriza por possuir uma
infraestrutura completa para receber eventos
cívico-culturais, sociais e esportivos.
Incorporada pelo Grêmio Náutico União em 2017, a
sede Petrópole Tênis Clube se constitui em mais
uma opção de lazer e esportes para os associados
no bairro Petrópolis.
Hoje o Grêmio Náutico União possui quatro sedes,
mais de 60 mil associados e cerca de 450
colaboradores, colocando-se com um dos maiores
clubes da América Latina e o terceiro maior no
Brasil.

O Departamento de Esgrima do União foi
fundado em 22 de abril de 1955, por três
esgrimistas de Porto Alegre: Rui Fantoni,
Fernando Torelly e Roger Steiger.
Em 02 de maio do mesmo ano competiam
pela primeira vez pelo clube, vencendo
espetacularmente o Torneio patrocinado em
homenagem ao "Aniversário da Folha da
Tarde". Rui Fantoni venceu em espada,
Fernando Torelly em florete, Roger Steiger
em sabre e a jovem Rosa Maria Fiori em
florete feminino.

Esse evento marcou também o início das
atividades do primeiro instrutor de esgrima
do GNU - Maj. Franco Paccini, ex-campeão
italiano e finalista Olímpico em 1932, em Los
Angeles.

Até 1991, o clube tinha sua sala D´Armas na
sede Moinhos de Vento, quando em
novembro deste ano, foi inaugurada a Sala
D’Armas na sede Alto Petrópolis, uma das
mais modernas da América Latina na época.

Em 2015, a esgrima volta para a sede Moinhos
de Vento com a inauguração de uma nova
sala, maior e mais moderna, proporcionando
ótimas condições para o desenvolvimento
tanto da esgrima olímpica quanto da esgrima
paralímpica.

Mestre João Rosa
Vários Mestre D´armas deixaram seus ensinamentos na
esgrima do GNU e colaboraram para o crescimento
desse departamento.
Homenageamos todos no nome do Mestre João Rosa,
pois foi sob seu comando que o departamento teve sua
primeira participação olímpica - nos Jogos Olímpicos de
Barcelona 1992.

Em 1995, foi implantado um novo sistema pedagógico na esgrima :o
Sistema de Brasões, que divide o ensino da esgrima em 9 níveis.
Nesse sistema os alunos são avaliados na parte teórica e na prática
e no seu desenvolvimento, aprendem, além da parte técnica e
tática, também regulamento e arbitragem.
O GNU foi pioneiro no país a implantar o Sistema de Brasões, o que
foi importante para o desenvolvimento da esgrima no clube, pois a
partir dele mais alunos permaneceram na esgrima, uma vez que
aqueles que não tinham interesse em competir se sentiam
motivados a crescer de nível e conhecer mais o esporte.
Tivemos um crescimento, tanto em número de praticantes como
em resultados após a implantação desse sistema

Atualmente, a Esgrima GNU conta com cerca de
200 alunos.
A Esgrima do Grêmio Náutico União teve atletas
disputando os Jogos Olímpicos de Barcelona 1992,
Pequim 2008, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de Londres 2012 e nos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, além de inúmeros títulos
nacionais e internacionais.

O Departamento proporciona a prática da
esgrima para o lazer e competição, focado
na formação integral da pessoa através da
esgrima, buscando sempre a excelência
dentro e fora das pistas.
Atualmente o departamento é formado
pelos seguintes profissionais:
Mestre Alexandre Teixeira – Coordenador
e técnico
Mestres Eduardo Nunes e Émerson Corrêa
– Técnicos
Professoras Gabriella Rodrigues e Daiane
Peron – Instrutoras

Maurício Stempniak – Estagiário na
esgrima paralímpica
Cristiane Vidor – Preparadora Física
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