
MAIOMAIOMAIOMAIOMAIO
Dia 1 - Segunda-feira / Feriado

DIA DO TRABALHO
O clube estará fechado

Dia 14 - Domingo / Dia das Mães
BUFFET ESPECIAL DAS MÃES

Vamos comemorar juntos o dia das mães
Um buffet especial para ocasião

Não deixe para última hora
Reservas antecipadas

Tel.: 22-74-25-98 / 22-74-25-99

Dia 17 - Quarta Feira
Sociedade Brasileira do Whisky

Reunião dos membros da SBW
Sala de Estar e WunderBar

de 18:30 as 22:00 horas

JUNHOJUNHOJUNHOJUNHOJUNHO
Dia 10 - Sábado
FESTA JUNINA

Comidas e bebidas típicas, Quadrilha
Jogo de latas, Bingo, etc

Venha se divertir com a familia e os amigos
A partir das 13:00 horas - Convites na portaria

Dia 11 - Domingo
BUFFET DOS NAMORADOS

Traga o seu namorado/a para passar
o domingo no clube

O Buffet é preparado especialmente
para a ocasião

Pratos Quentes, Saladas e sobremesas
de dar água na boca

por precinhos apaixonantes
Faça sua reserva

Tel.: 22-74-25-98 ou 22-74-25-99

Dia 15 - Quinta-feira / Feriado
CORPUS CHRISTI

Somente às áreas de lazer até as 18:00 horas

Início do Inverno
Pratos especiais para a estação
As sextas-feiras programação variada:
Festival de Sopas, Cozidos e Fundues

Informações
Tel.: 22-74-25-98 ou 22-74-25-99

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
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“Dom Pedro por graça de Deus e unânime acla-
mação dos povos, Imperador Constitucional e Per-
pétuo defensor do Brasil, faço saber aos que esta
minha carta virem, que,  tendo a Princesa Imperial
Regente se conformado com o parecer da Seção de
Negócios do Império do Conselho de Estado...”

Assim se inicia a carta do Imperador D.Pedro
II, com data de 1872, que oficializa os estatutos da
Sociedade Germania, e que se encontra exposta na
parede do lado esquerdo na entrada do salão nobre
do restaurante da sede.

A Sociedade Germania sempre, com razão, se
orgulhou de sua longevidade. Em todas as grandes
festas, principalmente nos jantares de aniversário,
em agosto, e de natal, em dezembro, é lembrado o
ano de 1821 como o da fundação do clube.

Após a abertura dos portos, conseqüência da
mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro
e, principalmente após a vinda da arquiduquesa
Leopoldina da Áustria, em 1817; um número cres-
cente de cientistas, artistas e negociantes germânicos
veio se fixar nesta cidade. Foi da cultura associativa
destes viajantes que se originou a Sociedade
Germania, que é, provavelmente a mais antiga do
gênero nestas terras.

Lembremos que no ano seguinte, a 7 de setem-
bro de 1822, declarou-se a separação do Brasil de
Portugal. Seguiram-se anos turbulentos. Tivemos a
abdicação de D.Pedro I; o período de Regência e,
mais tarde a Guerra do Paraguai. Findo esta, o Brasil
finalmente pode desfrutar de um período de tran-
qüilidade, que permitiu o avanço na organização
das instituições do Estado, o que talvez explique
o fato de que os estatutos em foco tenham sido
oficializados mais de cinqüenta anos após a data
de fundação.

A carta de D.Pedro II, que enobrece a entrada
do restaurante, merece ser estudada com maior aten-
ção, uma vez que, além de marco da história do
clube, constitui documento histórico de incomensu-
rável valor, pelas importantes conclusões que per-
mite a  respeito da história do Brasil.

Na primeira frase da carta, o Imperador afirma
que assina o documento após a Princesa Imperial
regente, D.Isabel, ter-se declarado de acordo com
parecer do Conselho de Estado. A carta, portanto, é

uma prova do relevante papel que a Princesa já de-
sempenhava no cenário nacional naquela época. De
fato, sabe-se que, com a morte de seus filhos do
sexo masculino, D.Pedro II decidira preparar sua
filha mais velha para assumir a coroa no caso de
seu desaparecimento. Por três vezes foi-lhe delega-
da a chefia de Estado do Império Brasileiro, quan-
do seus pais se ausentavam do país; sendo que a
primeira regência foi em 1871, quando assinou a
Lei do Ventre Livre, além de dar importante im-
pulso no Registro Civil, incluindo-se aí a análise
dos nossos Estatutos.

Como todos sabem, após o seu terceiro período
de Regência, quando assinou a famosa Lei nº3.353,
congnominada Lei Áurea, um golpe militar apoiado
pela oligarquia rural, inconformada com a abolição
da escravatura, abortou o sonho de um 3ºReinado e
condenou a Princesa ao exílio longe de sua pátria
até o fim dos seus dias. Somente décadas mais tarde
seus descendentes foram autorizados a retornar ao
Brasil.

Um fato interessante para os sócios da
Germania, é que o neto herdeiro de D.Isabel, D.Pedro
Henrique veio a se casar com uma legítima princesa
alemã, D.Maria Elisabeth da Baviera. Isto significa
que os atuais príncipes de Orleans e Bragança são tam-
bém alemães, sendo esta, portanto, mais uma razão
para a busca do contato com a Família Imperial,
uma vez que o cultivo das tradições e o encontro
cultural teuto-brasileiro constituem os objetivos
precípuos da nossa Sociedade.

E foi com imensa alegria para todos os sócios,
que, atendendo ao convite da diretoria, o Príncipe
D.Antonio de Orleans e Bragança Wittelsbach e sua
esposa D.Christine de Ligne, Princesa da Bélgica,
vieram, com sua presença, dar um brilho especial
ao Jantar de Natal de 2005, que, por sinal, foi
concorridíssimo.

No sentido de cultivar a lembrança, tanto de que
a fundação da Sociedade Germania teve íntima rela-
ção com a vinda de D.Leopoldina da Áustria, como
também da participação de seu filho e de sua neta na
oficialização dos nossos Estatutos, seria de grande
interesse que a presença de descendentes da nossa
primeira Imperatriz, de D.Pedro II e da Princesa Re-
dentora se tornasse mais uma de nossas tradições.

Bruno Hellmuth

Nossos estatutos de 1872
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ATIVIDADES GERAIS

Dia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-diaDia-a-dia

Dia 17 de março os associados Dr Karlheinz G.
M. Hupe e Joana B. Hupe (Bruni) festejaram as suas
“Bodas de Ouro” na Sociedade Germania.

Os “noivos” chegaram às 20 horas e foram re-
cebidos por uma multidão de amigos. No jardim de
inverno estavam as cadeiras com os convidados e
em frente ao “chafariz” a mesa do altar.  Ao som da
marcha nupcial, os noivos passaram pelo corredor
no meio dos convidados e se encaminharam ao al-
tar, onde os esperavam o padre Djalma, da PUC,
que já foi o pároco da Igrejinha de são Conrado e
que, inclusive, batizou alguns netos do casal.  A re-
novação dos votos, a colocação das alianças trazidas
por uma das netinhas, as belas palavras do padre
Djalma e a benção final foram cenas fortemente emo-
cionantes. Terminada a cerimônia, o noivo fez um
discurso muito tocante, declarando publicamente o
seu amor pela Bruni durante os 50 anos de casados.
Em seguida começou-se a servir os excelentes
canapés, salgadinhos e
as bebidas diversas. Si-
multaneamente a filha
do casal, Jane, projetou
em slides as fotos da fa-
mília com as respectivas
explicações e a seguir
slides dos amigos e ami-
gas do casal. Em segui-
da, o músico tocou uma

valsa e os noivos iniciaram a dança, sendo depois
acompanhados pelos parentes e amigos. Os convi-
dados então começaram a sentar-se às mesas, for-
mando seus grupos e continuando a serem servidos
pelos garçons. A música alegrava a festa e as dan-
ças foram até a madrugada. As 23 horas o buffet de
massas foi inaugurado. À meia noite iniciou-se a
cerimônia do corte do bolo de noivado e de brindes
com champagne. A festa continuou animadíssima e

a “noiva” percorrendo
as mesas e grupos, cum-
primentando a todos
alegremente. Os fotó-
grafos e a cinegrafista ti-
veram muito o que fa-
zer. Os dançarinos fica-
ram cada vez mais ani-
mados, alguns talvez li-

geiramente movidos pelo combustível etílico. O
que mais impressionava era a expressão de extre-
ma felicidade irradiada pelos noivos, sua família,
contaminando todos os presentes e criando um am-
biente de extrema felicidade. Aos poucos, os ami-
gos começaram a se retirar e a madrugada che-
gando foi acabando com a grandiosa festa, que foi
organizada pelos filhos dos “noivos”, o gerente

Roberto Santana e servida por sua esforçada e ex-
periente equipe. A família dos noivos contava com
os três filhos, seus cônjuges e nove netos e entre os
convidados estavam muitos sócios amigos do
Germania, além de outros convidados, chegando
quase a 150 pessoas. Só houve elogios à festa, ne-
nhuma crítica. O álbum de fotografias e o DVD fi-
caram maravilhosos.

Nossos parabéns a Bruni e Dr Hupe.

Obras no ginásio
O ginásio poliesportivo foi construído há 36

anos. Está situado numa área de muita umidade,
rodeado de árvores frondosas e muitas espécies de
animais silvestres. Ali são realizadas diversas ativi-
dades esportivas. Ao longo desses anos vem rece-
bendo constantes e reiteradas reformas. Desta vez,
a parede lateral esquerda recebeu melhorias. Lim-
peza, novas camadas de reboco, massa e pintura. A
sala dos fundos, que é usada para guarda de mate-
riais, teve o telhado substituído para evitar as desa-
gradáveis infiltrações em dias de chuva. Paulatina-
mente estão sendo recuperadas as marquises e
canaletas de águas pluviais.

Piscina aquecida a
35 graus

As instalações elétricas da casa de bomba da
piscina foram recuperadas. O mesmo aconteceu com
a bomba de aquecimento. Para os assíduos
freqüentadores, o frio do inverno que se aproxima
não será problema. Lembramos mais uma vez que
a temperatura é regulada para que se mantenha
numa média de 35ograus. Infelizmente não é possí-
vel agradar a todos.

Vale lembrar também os conselhos do prof
J.Cleber da Hywoa. Segundo o renomado profissio-
nal. Água fria faz bem à saúde

“Bodas de Ouro” do casal Hupe
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AndançasAndançasAndançasAndançasAndanças BergPardin
lfpardim@hotmail.com

Março é o mês mais longo do ano e também
o mês dos aniversariantes ilustres da Germania.
Comemorações não faltaram. Animadas, diver-
tidas e alto-astral. Foi o que percebi quando con-
versei com as “Muntere Muttis”, as alegres ma-
mães. Elas co-
memoraram 48
anos de exis-
tência do grupo
de bolão e se
reuniram para
soprar as veli-
nhas. Faltou
um fotógrafo
para registrar o
momento. A
foto disponível
foi feita sema-
nas depois. Pa-
rabéns especiais á simpática Edith Ritzmann, a
única fundadora ainda em atividade.

Quem também comemorou aniversário foi
a associada Margareth Möller, viúva do saudo-
so vice-presidente Dietrich P. Möller. Dos asso-
ciados e amigos da Germania: Feliz aniversário
Margareth!

Datas especiais são comemoradas no clube
de forma especial. Há necessidade de fazer re-
servas. Dia 16 de abril, domingo de páscoa, acon-
teceu um fato no mínimo engraçado. Todos que-
riam as reservas para o mesmo lugar, a varanda
do salão nobre. Nessas horas lembramos as leis
da física: “Dois corpos não podem ocupar o
mesmo lugar no espaço”. Deu trabalho para pes-
soal da arrumação ajeitar tanta gente. O resulta-
do final, porém, foi bastante agradável. O Bufê
já dispensa comentários.

Dia 11 de março, Gilda Hermanny Tostes
promoveu uma bo-
nita festa em come-
moração ao seu ani-
versário. Para quem
não atentou para o
nome, a Sra
Hermanny é neta de
Louis Hermanny Fi-
lho, fundador das
Casas Hermanny e
presidente da Soci-
edade Germania em
1895. O pai do Sr
Hermanny já era associado do clube desde 1855.

Na grande maioria dos casos, a decoração
para os eventos costuma encher os olhos dos con-
vidados. Os decoradores as vezes exageram, mas
primam pela imaginação e bom gosto. No início
de abril, uma festa infantil chamou a atenção de
todos. Muitos animais selvagens ornamentavam
a sala de estar. Um trabalho bonito e atraente.
Tinha muito animal para pouca floresta, era a
opinião de alguns. Nada, entretanto, que justifi-
casse a crise de preconceito de alguns convida-
dos. Costumo dizer que preconceito é um pro-
blema patológico, precisa ser tratado, se possí-
vel em clinicas psiquiátricas.

A diretora social Cynthia R.Varaldo costu-
ma jogar bolão com seu grupo às terças-feiras.
Entre uma jogada e outra, conversamos sobre o

dia a dia do clube. Tenho re-
cebido repetidos elogios à
cozinha, especialmente ao
trabalho do Gil.  O rapaz é bom nas massas, tem
sido destaque no churrasco da piscina e agora
domina bem os chepes. Bom sinal!

Dia 19 de abril, a Câmara de Comércio Bra-
sil - Alemanha promoveu um jantar de confra-
ternização no salão nobre. Após algum tempo
distante, a Câmara volta a fazer reuniões no clu-
be.

Na matéria “Nossos estatutos de 1872”, es-
crita por Bruno Hellmuth; por falta de espaço,
fui obrigado a publicar a foto incompleta do
Alvará. Aos interessados, a cópia completa está
exposta na entrada do salão nobre. Com um pou-
co de paciência, dá para lê-lo em sua totalidade,
apesar escrito em português do século XIX.

Mesmo de forma indireta, o clube tem apa-
recido regularmente nos noticiários da televisão.
O sucesso do trabalho do Raphael com as ativi-
dades da VemSer, tanto no basquete quanto no
hóquei estão alçando o nome “Germânia” para
além dos limites da Gávea.

Quando folheava o álbum de fotos da festa
de bodas do casal Hupe, observei alguns deta-
lhes: Primeiro os “Bretzels” em forma de H
(Hupe) e B (Bruni) que ornamentavam as me-

sas. Interessantes e
de muito bom gos-
to. Não consegui
captar a mensagem
implícita, mas ficou
bonito. Depois, ob-
servei um menini-
nho bonito, usando
óculos. Me disse-
ram que o nome
dele é Carlos
Henrique, neto do
casal. Em muitas

fotos, mesmo quando está em segundo plano, o
menino rouba a cena. Tem um brilho intenso mui-
to natural. Ele foi minha inspiração em alguns
textos que escrevi.

O próximo boletim só sairá quando a Copa
do Mundo já tiver acabado. Vou aproveitar para
dar o meu palpite: Não acredito que a seleção do
Brasil seja campeã. Aposto na Alemanha. Não
sei não, mas acho que há alguma coisa no ar que
vai facilitar as coisas para o time da casa. Lem-
bro ainda que continua de pé o convite para que
os associados assistam aos jogos no clube. Como
falei, um jogo regado a muitos petiscos e um bom
chopp.

Dia 21 de junho começa oficialmente o in-
verno, mas o frio deu as caras bem antes. Em
alguns dias de abril registramos temperaturas
bem baixas. Roberto e sua equipe estão progra-
mando algo especial para os dias de frio. Festi-
val de Sopas, Cozidos, Fondues e outros que fa-
zem sucesso há alguns anos e costumam atrair
grande público.

Prometi que não iria falar do WunderJazz.
Pronto! Não falei. Mas que é um sucesso. Há,
Isso é!

E você, o que acha?

Um grupo especial comemorou 48 anos de exis-
tência; o “Muntere Muttis”. As eternas e felizes
mamães se reuniram para cantar “parabéns para
você” e soprar as velinhas no bar do bolão. Para os
sócios mais recentes, o Muntere Muttis é um dos
mais antigos grupos de bolão do clube e o único
totalmente feminino. Há quase meio século, ainda
na sede da rua Real Grandeza, um grupo de senho-
ras se organizou para jogar o “kegeln”, um esporte
parecido com o boliche americano. O objetivo prin-
cipal era o lazer. Naquela época, o interesse pelo
esporte era tamanho que as canchas estavam sem-
pre cheias. Era necessário fazer reserva de horário.
Hoje a equipe está bastante reduzida. Mudanças, pro-
blemas particulares ou problemas de saúde fizeram
com que várias fundadoras deixassem a equipe.

Nada, entretanto, que pudesse desanimar as atu-
ais jogadoras: Carola Stinglwagner; Cely Riechert;
Christa Kunzer; Edith Ritzmann; Hortência
Weisshuhn; Ilse Laplan; Karin Gübitz; Margarita
Bartz. Edith Ritzmann, escolhida líder do grupo,
aproveitou para convidar as mamães interessadas
em jogar bolão que venham participar.

O grupo ficou ainda mais conhecido quando foi
destaque do RJ-TV da Rede Globo em matéria vei-
culada ano passado. Aos interessados em praticar o
esporte com as jovens senhoras e ao mesmo tempo
conhecer um pouco mais as atividades do grupo;
compareçam às quartas-feiras, de 15:00 as 18:00
horas nas canchas do ginásio.

Parabéns Muntere
Muttis!

Resultados do Skat
Markl lidera os torneios de sábado com 11.807

pontos, enquanto que A.Kohler é o destaque dos
torneios das quartas-feiras com 25.437 pontos. Neste
bimestre, os torneios de sábado serão realizados dias
6 de maio e 17 de Junho. Os resultados do bimestre
Março/Abril são os seguintes:


