
Rio de Janeiro, RJ, 27 de agosto de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.278. 
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 – A ESGRIMA DO UNIÃO – GNU. 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

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

Agora o destaque vai para a esgrima do Grêmio Náutico União, clube gaúcho 
que completou este ano 112 anos de existência e de muito sucesso nos seus esportes e 
também nas suas áreas social e cívico-cultural. 
 

Fundado em 1º de abril de 1906, o Grêmio Náutico União traduziu o sonho de 
seis garotos em ver o Remo, esporte preferido, nas águas do Guaíba.  
 

Essa história começou a ser lapidada em um terreno cedido próximo à 
Av. Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre (RS), onde foi construída 
a sua primeira sede, um barraco de tábuas, então denominado “RuderVerein-Freundschaft” 
(Sociedade de Regatas Amizade). Em 1917, em consequência da I Guerra Mundial, o clube 
trocou de nome e passou a ser identificado como Grêmio Náutico União. 
 

Mais conhecido como o Clube dos Guris, o seu principal objetivo era incentivar 
a prática e a cultura dos desportos. Nesses 112 anos após a sua fundação, o propósito 
segue o mesmo, mas a infraestrutura cresceu enormemente e hoje, o Grêmio Náutico União 
possui quatro sedes, mais de 60 mil associados e cerca de 450 colaboradores, colocando-se 
como um dos maiores clubes da América Latina e o terceiro maior no Brasil. 
 

Na trajetória de crescimento dos esportes do GNU, o Departamento de 
Esgrima foi fundado em 22 de abril de 1955. Assim, e nesses últimos 63 anos de existência 
da esgrima unionista, inúmeras conquistas foram obtidas, desde a melhoria constante da 
sua estrutura física, chegando-se a atual e moderna Sala D´Armas localizada na sede 
Moinhos de Vento, até os importantíssimos títulos esportivos nacionais e internacionais 
conquistados por muitos dos seus atletas que por lá passaram e, também, pelos seus atuais 
atletas que continuam a brilhar. 
 

A tradição e a qualidade da esgrima do Grêmio Náutico União foram 
construídas ano a ano e passo a passo pelas mãos de vários e competentes Mestres 
D´Armas, bem como por muitos dirigentes que também são partícipes dessa vitoriosa 
caminhada, tornando a sua história um case de sucesso que merece ser contada, ainda que 
resumidamente como mostra a apresentação em anexo. 
 
 
 



 
Que siga a esgrima unionista nesse constante desenvolvimento de muita 

qualidade. Certamente, ao lado de outros tradicionais e destacados clubes brasileiros, o 
União é um modelo de eficiência esportiva a ser seguido na formação integral do indivíduo, 
bem como nos resultados esportivos desde a base até o alto rendimento. 
 

Enviem para nós as suas histórias, as suas lutas e conquistas. Queremos 
compartilhá-las para a maior difusão, estímulo e sucesso da esgrima brasileira. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


