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Origens A cidade de Rio Grande possui vários títulos como o de ter
a Biblioteca mais antiga do Estado, ter sido a primeira capital do Rio
Grande do Sul, ter a igreja católica mais antiga do Estado e de ter um
porto muito importante, sendo considerado como ’Porto do Mercosul’.
Porém, além de tudo isto, a cidade abriga três times profissionais de
futebol, dentre eles o Sport Club Rio Grande que é o clube mais
antigo em atividade do futebol brasileiro. Anterior ao ano de 1900 já
havia jogadores de futebol na cidade de Rio Grande que realizavam
os matches em campos improvisados. No clube ‘A Casa dos
Atiradores’, também havia um campo adaptado à prática do futebol.

1900 No dia 19 de julho foi fundado, após uma reunião realizada
no Clube Germânia por portugueses, ingleses, brasileiros e alemães,
o Sport Club Rio Grande, o chamado “Vovô” do futebol brasileiro,
tendo o alemão Johannes Minnemann como líder fundador e seu
organizador. A primeira partida contra times adversários foi
realizada neste mesmo ano contra os marinheiros do navio inglês
“Nymph” que visitava a cidade. Na época, o Sport Club Rio Grande
possuía duas equipes, “ A “ e “ B “.

1901 No dia 20 de setembro o Sport Club Rio Grande fez a primeira
a partida fora da cidade. O jogo foi em Pelotas e o jogo foi disputado
entre os times “A” e “B” do Sport Club Rio Grande.

1903 O Sport Club Rio Grande fez sua primeira apresentação em
Porto Alegre. A partir desta apresentação novos clubes surgiram
na cidade, dentre eles o Grêmio FBPA que foi o primeiro time a
surgir em Porto Alegre. Em 7 de setembro foram aprovadas as
cores do clube que seriam o verde, vermelho e amarelo, as mesmas
da bandeira do Rio Grande do Sul.

1904  No dia 4 de novembro foi encaminhado à Intendência
Municipal de Rio Grande um pedido para comprar um terreno na
rua Buarque de Macedo. Este terreno viria a ser o estádio das
Oliveiras, que foi o reduto do Sport Club Rio Grande por 75 anos. O
Sport Club Rio Grande foi o primeiro clube brasileiro a dispor de
um terreno próprio para a prática do futebol.

1906 No dia 7 de setembro o Sport Club Rio Grande foi apresentar
o esporte à cidade de Bagé a pedido dos esportistas desta cidade.
Foi realizado um match entre as equipes “A” e “B” do Sport Club
Rio Grande.

1908 No dia 4 de outubro foi fundado pelo português Adolpho
Corrêa, o Sport Club São Paulo, o “Leão do Parque” como é
conhecido pelos seus torcedores, o segundo time de futebol a nascer
em Rio Grande.

1909 A convite da Prefeitura de Porto Alegre, o Sport Club Rio
Grande foi fazer uma excursão até a capital do estado para disputar
um match contra o Grêmio FBPA. O jogo ocorreu no dia 23 de maio
e valia a “Taça Intendência de Porto Alegre” e para assistir ao jogo
havia mais de 6000 pessoas. A Taça foi conquistada pelo Sport
Club Rio Grande que venceu o match por 3 goals a 1. Mas foi em 31
de outubro do mesmo ano que o Sport Club Rio Grande perdeu uma
invencibilidade de nove anos ao ser derrotado por 2 goals a zero
pelo Sport Club Pelotas. Em 11 de julho, um grupo de alunos do
Colégio Rio-Grandense, do professor Ernest, na época, um dos
mais renomados estabelecimentos de ensino de Rio Grande, fundou
o Foot Ball Club Rio-Grandense, “o Guri Teimoso” como é conhecido
pelos seus torcedores, com o objetivo de expandir e incrementar a
prática do futebol.  Em 16 de julho foi aprovado o primeiro uniforme
do S.C. São Paulo que tinha as cores portuguesas: boné verde e
vermelho camisa branca e calções pretos.

1910  No dia 7 de setembro foi realizado um jogo inédito entre o
Sport Club Rio Grande e o C.A. Estudiantes de La Plata, da
Argentina, sendo esse o primeiro jogo internacional de uma equipe
brasileira de futebol. No dia 24 de julho ocorreu o primeiro jogo que
se tem notícia do FBC Rio-Grandense, ele ocorreu contra o União
e teve como vencedor o Rio-Grandense.

1911  Neste ano ocorreram os primeiros clássicos envolvendo os
três times que viriam a se tornar os principais clubes de futebol da
cidade em que o Sport Club Rio Grande venceu o Sport Club São
Paulo e o FBC Rio-Grandense.  No dia 18 de julho o SC Rio Grande
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enfrentou mais uma vez uma equipe internacional, sendo que desta
vez não se tratava de um clube e sim de uma seleção. Foi contra a
seleção do Uruguai que o SC Rio Grande jogou em casa neste dia.
Ainda neste ano, o SC Rio Grande contratou o técnico Charles
Williams que era treinador do Fluminense-RJ. Com isso, o clube
riograndino tornou-se o pioneiro por ter sido o primeiro time de
futebol do estado a contratar um treinador de futebol.

1914 Neste ano o Sport Club Rio Grande, após ter sido o time que
mais venceu neste torneio, ficou em definitivo com a Taça Porto
Alegre. Ainda, no mês de setembro começou a ser disputada a Taça
Reconciliação entre os três clubes riograndinos que foi vencida
pelo Sport Club Rio Grande.

1917 O fato mais marcante do ano foi que o Sport Club Rio
Grande havia marcado um amistoso com o S.C. Pelotas, mas
tinha um problema no time do tricolor riograndino: faltavam
jogadores para completar a equipe. Foi então que o FBC Rio-
Grandense e o S.C. São Paulo emprestaram em um ato de boa
vontade dos clubes, alguns jogadores para completar o time e o
amistoso poder ser realizado.

1919 O S.C. Rio Grande fez no dia 11 de junho, em seu campo, um
amistoso com a seleção da Argentina em que esta saiu vitoriosa.

1920 O S.C. Rio Grande e o FBC Rio-Grandense disputaram a
Taça Caringi numa disputa de melhor de cinco jogos em que o S.C.
Rio Grande sagrou-se campeão.

1922 No ano em que se comemorava ao primeiro centenário da
independência política do nosso país foi disputada a Taça Centenário
da Independência em Porto Alegre. O grande campeão deste torneio
foi o S.C. Rio Grande que venceu na final o Grêmio FBPA. Esta é
considerada uma das maiores conquistas do clube riograndino e foi
muito festejada em Rio Grande.

1925 No dia 28 de julho foi fundada a Liga Rio-Grandina de Futebol
que contava com sete clubes. Participava da Liga o S.C. Rio grande,
o S.C. São Paulo, o FBC Rio-Grandense, o União Fabril, o Paideral
(Americano), o Brasil (Swift) e o General Osório (estes quatro
últimos não praticam o futebol profissional).

1931 No início do ano o S.C. Rio Grande trouxe o Clube de
Regatas Botafogo-RJ para um amistoso que terminou empatado
em dois a dois.

1933 Neste ano o S.C. São Paulo conquistou uma de suas maiores
conquistas ao sagrar-se campeão gaúcho vencendo na final o Grêmio
FBPA por dois a um. Na chegada em Rio Grande, a equipe foi
recebida com muita festa por ter conquistado tal façanha.

1936  Na metade inicial do ano, o S.C. Rio Grande conseguiu
marcar um amistoso contra a forte seleção carioca. O jogo ocorreu
em Rio Grande e o tricolor empatou em um a um este jogo. No final
do ano, o S.C. Rio Grande conseguiu chegar à final do campeonato
gaúcho contra o S.C. Internacional em que foram feitas duas partidas
e o time riograndino venceu as duas. Com isso o Rio Grande sagrou-
se campeão gaúcho deste ano, assim como ocorreu com o S.C. São
Paulo, havendo uma grande festa para receber os campeões
estaduais do tricolor.

1937 O Rio-Grandense consegue ser vice-campeão do estado ao
chegar na final do campeonato gaúcho e ser derrotado pelo Grêmio
Santanense.

1938 Novamente o Rio-Grandense conseguiu ser vice-campeão do
estado. O clube riograndino foi derrotado pelo Guarani de Bagé-RS.

1939 Depois de dois vice-campeonatos o FBC Rio-Grandense sagrou-
se campeão gaúcho, numa final conturbada contra o Pelotas em que
o primeiro jogo ocorrido em Rio Grande o clube local perdeu. Mas em
Pelotas o time riograndino deu o troco resultando então um terceiro
jogo em campo neutro. O jogo era para ser realizado no campo do
Bagé, mas o Pelotas achou que o campo estava ruim para o jogo e foi
para o outro estádio de Bagé. Como o clube riograndino não foi
avisado ele compareceu no campo do Bagé e como este tinha sido o
local primeiramente escolhido, a FRGD deu o título para o FBC Rio-

Grandense. Este se igualou às outras duas equipes riograndinas e
teve o título muito festejado quando chegou na cidade.

1940 No dia 26 de dezembro ocorreu uma disputa entre o S.C. Rio
Grande e o S.C. São Paulo para ver quem seria o campeão da Taça
Confraternização (campeonato que contou com a participação dos
três grandes clubes de Rio Grande). O detalhe marcante foi que a
partida terminou empatada e na disputa de pênaltis houve uma
grande série de cobranças sem término. O juiz então decidiu
terminar a partida e dar como vencedores da Taça os dois clubes.
Porém cada dirigente queria o troféu. A solução foi cortar o troféu
pela metade e cada equipe ficou com meia taça tornando-se assim
um dos fatos mais curiosos do futebol riograndino.

1946 O FBC Rio-Grandense conseguiu ser mais uma vez vice-
campeão gaúcho. Desta vez a final foi jogada contra o Grêmio FBPA.

1950 Como parte das festividades pelo jubileu de ouro do S.C. Rio
Grande, o Clube de Regatas Vasco da Gama do RJ - um dos melhores
times do Brasil na época - veio fazer um amistoso com o time
riograndino. O jogo teve um grande público no estádio das Oliveiras
e terminou empatado em quatro a quatro. As equipes do S.C. São
Paulo e do FBC Rio-Grandense aproveitaram a estadia do clube
carioca e também realizaram partidas em seus próprios campos
contra a equipe do Vasco da Gama.

1951 O S.C. Rio Grande conseguiu alcançar o terceiro lugar no
campeonato gaúcho.

1953 No dia 18 de julho foi inaugurado oficialmente o monumento
ao futebolista numa homenagem ao profissional do futebol e ao
clube mais antigo do Brasil.

1957  A Liga Rio-Grandina de Futebol diplomou o S.C. Rio Grande
como vice-campeão na categoria de profissionais do campeonato
gaúcho de 1956. Além disso, o FBC. Rio-Grandense foi vice-
campeão do interior.

1965 O FBC Rio-Grandense conquistou o título de campeão da 1ª
Divisão de Profissionais (modo como era chamada a segunda divisão
gaúcha) do Rio Grande do Sul, classificando-se para a Divisão de
Honra (primeira divisão do campeonato gaúcho) de 1966.

1968 No dia 25 de novembro foi declarado por Lei municipal através
de um interventor Federal que “é considerado de utilidade pública
o Sport Club Rio Grande, introdutor do futebol no estado do Rio
Grande do Sul e, no gênero, o mais antigo clube em atividade no
Brasil, constituindo-se no mais valioso patrimônio esportivo do
Município de Rio Grande”.

1970  Em 12 de abril, o deputado Adylio Martins Vianna conseguiu
tramitar no Congresso Nacional uma lei que instituía o Dia do
Futebol em 19 de julho, em homenagem ao S.C. Rio Grande.

1973 No dia 13 de maio houve um jogo que mobilizou as três
equipes de Rio Grande. Foi o jogo que travou um duelo entre a
seleção de Rio Grande (que estava representando a seleção gaúcha)
e a seleção do Uruguai. O jogo terminou em zero a zero.

1975  Após o ofício PRE (SAD) nº 7281 da CBD (Confederação
Brasileira de Desportos) assinado por Heleno de Barros Nunes,
ficou definitivamente confirmado que o Sport Club Rio Grande é o
clube de futebol mais antigo do país. Neste mesmo ano em que o
S.C. Rio Grande comemorava o seu jubileu de diamante, o time foi
campeão do Torneio Início e disputou jogos contra o S.C.
Internacional (o jogo foi um a zero para o time da capital) e o Clube
de Regatas Flamengo (o jogo terminou zero a zero) para comemorar
tal data tão importante para o clube. O S.C. São Paulo tornou-se
neste ano o primeiro time brasileiro a contratar uma preparadora
física. O nome da pioneira no futebol profissional é Cleusa Maia.

1976  No dia 10 de novembro foi aprovado na Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul o decreto lei que coloca o dia 19
de julho como o “Dia do Futebol Gaúcho”.

1977 No dia 11 de julho o conselho deliberativo do S.C. Rio Grande
aprovou três estrelas de ouro na bandeira. Uma pelo clube ser o
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mais antigo do país, outra por ser o introdutor do futebol no Rio
Grande do Sul e por fim outra pelo time ter sido campeão da Taça
Centenário da Independência no ano de 1922 em POA.

1978 O S.C. Rio Grande vendeu o estádio das Oliveiras e graças a
um projeto muito elaborado comprou uma área de 26 hectares para
construir o seu próprio complexo esportivo. Ainda neste ano, a
sede social do clube foi inaugurada no dia 19 de setembro.

1979 O S.C. São Paulo sagrou-se Campeão do Interior e, além
disso, alcançou um fato inédito para o futebol riograndino: disputar
a primeira divisão do campeonato brasileiro. O time alcançou neste
ano o 43º lugar. Surge a primeira torcida organizada do S.C. Rio
Grande que foi a Dragões da Mangueira.

1980  Foram inauguradas as escolinhas do S.C. Rio Grande e o
S.C. São Paulo alcança a 41º posição no campeonato Brasileirão.

1981 O S.C. São Paulo conquista a Copa Governador do Estado.
Ainda neste ano, o São Paulo realizou uma vitoriosa excursão pela
Venezuela, Equador e Colômbia. O Rubro-Verde riograndino ganhou
um torneio contra o Deportivo Tachira, da Colômbia.

1982 O jogo do S.C. São Paulo contra o recém campeão mundial
Clube de Regatas Flamengo movimentou a cidade neste ano. Esta
partida, que terminou empatada em um a um, relatou um dos
maiores públicos já vistos no Aldo Dapuzzo. Ainda neste ano, o
clube ficou 31º lugar na série A do campeonato brasileiro sendo
que esta foi a sua última aparição neste certame.

1985 O S.C. São Paulo conquistou um dos títulos mais importantes
de sua história que foi a Copa Bento Gonçalves. O time riograndino
chegou ao título após bater o S.C. Internacional em Porto Alegre
por um a zero e conseguir um empate em um a um no Aldo Dapuzzo.
Ainda neste ano, o novo estádio do S.C. Rio Grande foi inaugurado
no dia 31 de agosto com uma vitória do clube sobre o Grêmio
Santanense. O estádio recebeu o nome de um dos antigos
presidentes do clube: Arthur Lawson.

1986 - 1990 Pouco aconteceu de relevante no futebol de Rio
Grande nestes anos. O S.C. Rio Grande passou a investir mais no
esporte amador e em obras do seu complexo esportivo. Pode-se
destacar ainda a conquista da Copa ACEG (Associação dos
Cronistas Esportivos) em 1986 pelo S.C. São Paulo.

1991 A comissão técnica da seleção brasileira de futebol convidou
o S.C. Rio Grande para uma partida em Porto Alegre na qual o
tricolor riograndino serviria de sparring para o plantel da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF.

1992 - 1996 Houve mais investimento no futebol profissional por
parte dos clubes, porém nenhum conquistou algum título em nível

regional. No dia 24 de setembro de 1992 foi criada a fundação
Sócio Cultural Esportiva do Rio Grande – FUNSERG, tornando-se
responsável  por todo patrimônio do S.C. Rio Grande.

1997  No dia 17 de dezembro o estádio Aldo Dapuzzo a Lei n°
5.198, de 17 de dezembro de 1997 tornou o Aldo Dapuzzo Patrimônio
Histórico Cultural do Município de forma que o imóvel não poderá
mais ser vendido. Sendo assim a presença rubro-verde permanece
perpetuada na cidade do Rio Grande, graças ao então prefeito
Wilson Mattos Branco.

2000 O S.C. Rio Grande comemora o seu centenário e o do futebol
brasileiro recebendo algumas homenagens e, como em quase todas
datas importantes do clube, disputando um amistoso contra um
grande time do futebol brasileiro que desta vez foi o Fluminense-
RJ. O jogo ocorreu no estádio Colosso do Trevo e terminou com
vitória do time carioca por um a zero. Depois de alguns anos fora da
disputa pelo título gaúcho da primeira divisão, o tricolor riograndino
foi convidado pela Federação Gaúcha de Futebol - FGF para
participar da série A do campeonato Gauchão.

Situação Atual O S.C. Rio Grande lançou no ano de 2005 um
projeto denominado “Rio Grande merece a primeira divisão” que
visa uma campanha para aumentar o número de associados do
clube, de empresas que queiram investir no time e uma maior
divulgação por parte da imprensa a respeito do clube. O objetivo
principal desta campanha é montar uma equipe competitiva que
possa levar o S.C. Rio Grande de volta à primeira divisão do
Campeonato Gaúcho. Ainda sobre o “vovô” do futebol brasileiro
sabe-se que há um time de futebol feminino e que o clube ainda
investe no esporte amador e nas escolinhas de futebol em parceria
com o SESC do RS. O S.C. São Paulo também tenta voltar para a
primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Atualmente vem fazendo
boa campanha na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, além de
manter as escolinhas de futebol ativas o “Leão do Parque” vinha
atuando também no esporte amador. O FBC Rio-Grandense é o
time da cidade que enfrenta maiores dificuldades. O estádio Colosso
do Trevo está com problemas e o clube não disputou nenhuma
competição em 2005. Porém, a direção do clube está fazendo um
planejamento para que tudo isto mude. Está sendo preparada um
reforma no Colosso do Trevo e uma equipe para disputar a segunda
divisão do campeonato gaúcho em 2006 para recolocar o Rio-
Grandense entre os melhores do Estado.

Fontes  www.saopaulors.com.br; www.sportclubriogrande.com.br;
Revista GOOOL nº 77 ano 2000/edição histórica; S.C. Rio Grande
Centenário do Futebol Brasileiro/ Miguel Glaser Ramos editora
FURG; Rio Grande ano 2000; Materiais cedidos pela secretaria do
S.C. Rio Grande, por Jéferson Petito e Darcílio Fanaya; Revista da
Edição comemorativa – 1918/1994 da FGF; www.geocities.com/
fbcriograndense.

Lista dos campeões municipais de futebol da cidade
de Rio Grande – RS, 1914 - 2004

Fontes: http://paginas.terra.com.br/esporte/rsssfbrasil/tables/rscamprg.htm;
www.saopaulors.com.br


