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 Esportes

Grêmio dominou o bairro
Durante 50
anos, o Grêmio
manteve sua sede
no bairro Rio
Branco. O período
foi marcado
por muitas
vitórias, poucas
derrotas e muitas
lembranças.
Equipe que disputou o primeiro jogo

Germano Beskow
Diego Barbosa Ramos
Fundado em 1903, o Grêmio
Football Porto Alegrense teve
sua primeira sede localizada
no bairro Rio Branco, mais
precisamente entre as ruas
Mostardeiro e Dona Laura.
O terreno foi comprado por
10 contos de réis, em 1904, e
necessitou ser terraplanado.
A inauguração do estádio
ocorreu no mesmo ano,
entre a equipe titular e
reserva do Grêmio, com
vitória da equipe titular.
Em 1909, a baixada foi palco
do primeiro grenal da história,
vencido pelo Grêmio por 10 a 0.
Começava ali a maior rivalidade
do Rio Grande do Sul e uma das
maiores do Brasil.
No ano de 1919, o local viveu
sua primeira grande derrota. O
Brasil de Pelotas surpreendeu o
tricolor ao derrotá-lo, tornando-

se, então, o campeão gaúcho, no
primeiro campeonato estadual
disputado pela equipe da capital.
Eurico Lara, goleiro, é conhecido pela torcida como craque imortal e único jogador ci-

ca não tinha violência e o jogo
não era esse joguinho de tico-tico de hoje. A única coisa que melhorou foi a torcida, antigamente
não se incentiva os jogadores, só
xingávamos”.

“Lara foi o maior
goleiro do Brasil”.
tado no hino atual. De acordo
com Alfredo Beskow, 77 anos,
colorado, Lara foi, sem dúvida,
o grande jogador da época e um
dos maiores goleiros que o Grêmio já teve. Ele morreu em 1935,
dois meses após o chamado Grenal Farroupilha. Em 1954 o ciclo
da Baixada chegou ao fim com
a criação de um novo estádio, o
Olímpico Monumental.
Mais de meio século se passou
e o aposentado José Antônio Calvi, 75, lembra do tempo que freqüentou o estádio “Naquela épo- Eurico Lara

E ainda
domina
O Grêmio Football Porto
alegrense possui hoje cerca
de 30 mil sócios pagantes.
A maioria reside em Porto
Alegre e ocupa 67% do total no Rio Grande do Sul.
No bairro Rio Branco há
cerca de 2400 associados,
o segundo maior número,
perdendo apenas para Zona Sul que tem cerca de
4000 sócios.
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