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O menino loirinho que empresta
seu nome a uma rua de São Paulo
e ao Centro Pró-Memória:
Hans Nobiling

Começe a sua aventura colorindo!

E se eu inventar um time
num esporte que eu goste?
Posso ser amigo dos que
vierem jogar comigo!

Nobilinho,
menino loirinho, sentia tanta
falta de seus amigos 'do' Alemanha, que
para se distrair, jogava bola e se exercitava
como um atleta.
Um dia, entre chutes e saltos pensou: se
tinha tantos amigos por lá, poderia ter
novos amiguinhos por aqui também!
Amizade é algo espontâneo. Brota sem
fazer força, é como levantamento de peso
que não pesa, nadar sem se molhar, pular
do trampolim e flutuar em vez de cair...

Eu já estar cheio de driblar
a própria sombra.

Desconfiou, com alegria, que assim como
ele, muitas famílias que vieram da
Alemanha, da Inglaterra, da Itália e de
tantos outros lugares, teriam meninos e
meninas que poderiam estar sozinhos, às
vezes tristes, com saudades dos que
ficaram em seus países de origem

Eu já estar cheia
de ser driblada por
esse alemãozinho.

Por que não juntar
'todo' esse gente?
(pensa em alemanhês)

Seriam tantos como ele que daria talvez
para fazer muuuitos times!
E não precisaria ser num único esporte,
mas em vários! Já imaginou?
É claro que cada um vai parar naquele que
mais gosta, e quem gosta de vários, entra
num monte de equipes.
Cada um fazendo o que gosta...
Isto está parecendo UM CLUBE!

Nobilinho não sabia, entretanto,
que numa calma rua do centro da
cidade de São Paulo, onde veio morar,
um menino chamado Casemiro
batia uma bola sozinho.
... e a bola ia repicando como se dissesse:
tô can-sa-do de Jo-gar so-zi-nho
A cada arremesso, batia na parede e
voltava quicando:
... Jo-gar so-zi-nho...

É Campeãããããã!!!!!!!!!

Claro, também não imaginava
que Lilly ao tomar banho de
banheira, sonhava dar
braçadas numa piscina
verdadeira...

Já Charlinhos tinha uma bola de
‘capotão’, vinda lá da Inglaterra
para rolar nessa terra ...

A Chácara no Bom Retiro
onde se jogava futebol.

Mas isso Nobilinho nem desconfiava.
Quase não havia clubes naquela época em São Paulo,
mas emprestava-se um campo em uma chácara para o
pessoal chegado a esportes, lá no bairro do Bom Retiro.
Um dia, cedo ou tarde todos se encontrariam por lá.

Foi ali que Nobilinho
descobriu, entre muitas
novidades, as futuras
companhias.

Ufffh... Esse garoto
sabe jogar bola, hein!

Primeiro jogo de futebol dos paulistas
com os cariocas. Os paulistas usaram
as camisas do Germania.

...e chegou a hora de
inventar um nome
para o novo time...

Qualquer que seja a cor
do time, ele vai ter que
jogar com outros times,
certo? Então por que cada
um não faz o seu, nas
cores que deseja?

... Nos encontramos
aqui em uma
Assim, jogamos uns
semana ...
contra os outros
e então podemos
fazer muitos
campeonatos!

Nobilinho percebeu que, tanto
na amizade como no esporte, não existe só leveza e alegria....
Às vezes têm problemas que precisam ser resolvidos, por
exemplo: alguns de seus companheiros tinham lá ideias e
desejos próprios, que podiam ser diferentes dos seus.
As cores de nosso time serão: azul e preto!
Como lá no 'meu' Alemanha! Disse Nobilinho.
Branco e vermelho como na Inglaterra! Gritou Charlinhos.
Porque não todo vermelho com uma cruz no meio,
como na Suíça, mandou Casemiro?
Lilly preferia azul e preto, mas ninguém sabia
como resolver a questão.

E saíram cada um para o seu
lado, correndo para arranjar
jogadores ... (e amigos)

Leveza, alegria, problemas, estratégia,
imaginação, criatividade... quanta coisa tem
no esporte, que tem também na amizade.
Às vezes, nem paramos para pensar...
Semana seguinte chegaram para jogar ...
Cada um com seu uniforme.
O time do Nobilinho.

Foram muitos encontros, entre treinos e
campeonatos! Enquanto isso, e sem parar de
aprender os encantos da amizade e do esporte,
o alemãozinho continuava pensando na ideia
de um campo só para o seu clube, que ia se
chamar Germania. Teria equipes em muitas
modalidades, com as cores que ele queria.
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Lilly queria uma piscina. Nobilinho riu e pensou:
não pode ser um rio? Às margens de um rio,
com canoas, barcos a remo, pescaria, piqueniques,
até aulas de natação...
O pensamento não para.
Como uma flecha, tiro ao alvo...
Os desejos também não, sempre altos como nos
saltos ornamentais...

Eu queria
uma piscina

Max, que era do time Germania foi quem viu primeiro
que um rio chamado Pinheiros era um ótimo lugar.
Foram fazer um passeio no mato alagado cheio de sapos
e bichos peçonhentos, até cobra tinha por lá.

Max e Nobiling na
frente; o primeiro,
muito prático, pensava
em comprar o terreno.

Podemos fazer
uma vaquinha.
Ajude a turma
de Nobilinho
encontrar o Rio.

Nobilinho, sonhador, enxergava quadras de tênis onde só tinha
mosquitos e vagalumes, chegou a ver pista de atletismo no meio
dos pés de mamonas. Até com um restaurante
sonhou, bem ali nas pegadas de capivaras...
Restaurante ao lado
da casa de barcos.

É claro, havia peixe também...
... e fizeram uma vaquinha para comprar
o terreno. Não é que fizeram um clube,
às margens do Rio Pinheiros?
Tinha até uma casa de barcos.
Trataram de montar mais uma
equipe, a equipe de Remo do
Germania!

Equipe de remo do Germania.

Batismos de barcos.

Crianças pescam em córrego dentro
do Clube do Nobilinho.

Vista aérea do clube em 1933,
com o rio ainda fazendo curvas.
Vista aérea atual do clube,
com o rio já retinho.

Mas depois de muitos
piqueniques, a prefeitura
da cidade resolveu tirar
as curvas dos Rios. Então,
deixaram o Rio Pinheiros
bem retinho.

O Germania
perdia a frente
para o rio e os
esportes
aquáticos
ficaram
prejudicados.

Sempre que se mexe na
natureza, paga-se um
preço bem alto, mais
cedo ou mais tarde...
As áreas em que os rios fazem curvas ficam alagadas
quando chove, por isso os córregos canalizados e os
rios domesticados muitas vezes transbordam.

destaque esta parte
para ver como o rio
ficou...

Bora fazer
uma piscina???

Em todos os clubes e em muitos ambientes, alguns meninos
são metidos, sempre tomando a dianteira e querendo mandar,
inclusive nas meninas. No Germania não dava muito certo
porque as meninas não aceitavam isso facilmente! Eram boas
nos esportes e muito ativas. Sabe quem ganhou o importante
torneio “Travessia de São Paulo a Nado” que era disputado
no Rio Tietê, naquela época bem limpinho... Quem?

Bom! Então, resolveram
construir logo uma Piscina Olímpica
para a diversão, mas também para
receber equipes convidadas. Serviria
a campeonatos, porque na cidade
naquela época, quase não havia
piscinas de competição.

Eram duas largadas. Primeiro os meninos
depois as meninas. Lilly nadou tanto e
tão rápido que alcançou o pelotão dos
meninos, passando na frente de muitos.
Agora me diga: você mandaria em
uma menina que chega em primeiro
lugar? Só se for muito metido mesmo!

Fizeram uma
piscina que tinha
até escorregador.

Tá certo que eles saíram na frente e
quem ganhou foi o alemãozinho
Hellmut, mas entre “elas” Lilly
chegou 1º e sua amiguinha Lillo em 2º.
Lilly Richter e Lilo Krauss, 1ª e 2ª colocadas
na Travessia de São Paulo a Nado.

Jogo de basquete das meninas.

Foi a 1ª equipe feminina
no país, e promoveu a 1ª
competição de que se
tem notícia.
Só alguns anos depois a
meninada de outros clubes
criou coragem para começar a
praticar atletismo e participar
de campeonatos ...

Lotte arremessando o disco.

ligue cada esporte com a bola certa

E Coca, outra menina mais
jovem era campeã no vôlei e
no basquete ao mesmo tempo.
Capitã das duas equipes!
No Germania as meninas
também praticavam atletismo.

GALERIA DOS MENINOS METIDOS
A guerra separa os povos,
o esporte une. Foi assim no
Bom Retiro e no Germania.
Assim vai ser no Pinheiros .
A paz não é 'alemão', não é
brasileiro , é para meninas
e meninos do mundo inteiro.

Alguns meninos são tão metidos que quando
ficam grandes são capazes de começar uma
guerra. Foi o que aconteceu na Europa naquele
período. Uma não, duas, fora encrencas que vira e
mexe atormentavam a meninada mundo afora.
Uma delas, a 2ª, acabou envolvendo “o” Alemanha
e “esse” Brasil que quase fechou o clube só porque
tinha sido fundado por alemãezinhos que
gostavam de esporte, bola e futebol.

Muito espertos esses alemãezinhos!
Não eram bobos nem nada,
mudaram o nome do clube para
provar que não eram inimigos de
ninguém e puseram um novo e
poético nome bem brasileiro:
“Pinheiros”, árvore que tem por
fruto a ‘pinha’, popular no Paraná.
Ainda por cima nome de um bairro
paulistano e de um rio que bem
conheciam, muito lindo, naquela
época, cheio de lambaris e carás.

Com todos esses acontecimentos e agora
participando cada vez mais de muitos esportes,
acharam que a escola, tão importante para
todos, não devia ficar de fora. Em vez de cada
um lá nos seus bairros distantes, por que não
todos na mesma escola?
Podiam, depois da aula, ir direto para o campo,
para a pista, para piscina! Será?... Simples: uma
escola dentro do clube, e o clube vira uma Escola!
Carnaval.

Tia Lucy era a professora! Havia disciplina,
mas é mentira que disciplina era uma coisa
chata, rígida... Era só um jeito natural de
ficar bem naquilo que se gosta de fazer.
E depois, sempre teve muitas festas!

Primeira turmina da escolinha

Festa Junina.

Invente a sua historinha com os atletas do
Atletismo, Tenis, Judô e Esgrima.

João do Pulo,
campeão mundial
de salto triplo.

Interclubes de
tênis infantil.

Meninas da esgrima.
Competição de
Judô infantil no Clube.

Com o tempo, muitas turmas
de meninas e meninos foram
curtindo o clube inventado por
Nobilinho e seus amigos.
Hoje, passados mais de cem
anos, não se fala mais alemão,
não tem mais peixe no rio,
a cidade ficou grande,
mas quem tiver saudade
daqueles tempos vai
ter uma grande
surpresa:

É só ir ao
Centro Pró-Memória...

Um Centro muito
Moderno! Faz do
futuro o agora!

E o passado
vira eterno!
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