
 

 

CENTENÁRIO DA FGF 

Hoje  é um dia especial. Um dia de muita comemoração. 

E por isso escrevo para ti, Federação Gaúcha de Futebol, pois hoje é o dia de 

todos nós, desportistas, rendermos nossas homenagens pela chegada do teu 

primeiro centenário.  

Tu que conduzes e coordenas, desde 1918, esse esporte apaixonante que é o 

futebol em todos os quatros cantos do nosso Rio Grande do Sul. 

Tu que ao longo destes 100 anos de existência, caminhastes lado a lado com 

teus filiados, prestando todo o apoio que eles necessitaram para atingir as 

conquistas que tanto nos orgulham. A vitória dos teus filiados, sempre foi a tua 

vitória. 

Tu, por vezes incompreendida, mas sempre cumprindo a tua função baseada 

na imparcialidade, na transparência  e pensando sempre no todo e no bem 

comum. 

Tu que na busca do seu aprimoramento constante, não descansas nunca. 

Te orgulha da tua trajetória, tão bem conduzida pelas mãos dos 23 presidentes 

que honrosamente tiveram a missão de te guiar. 

Olhe para trás... relembre a tarde/noite do dia 18/05/1918 e veja onde estás 

hoje: numa sede do tamanho da sua importância;  com mais de 60 filiados e 

coordenando em torno de 1300 jogos de futebol  por temporada. 

Te orgulha dos títulos conquistados pelos teus filiados ao longo de 100 anos e 

te relembro apenas alguns: 2 títulos mundiais; 5 títulos sulamericanos; 14 títulos 

nacionais... 

Isso te tornou reconhecida e admirada em todo o Brasil. 

Só não te esqueças, que “lutar é a marca do campeiro”, e que muito ainda 

há para ser trilhado, ser trabalhado e ser conquistado. 

Mas  como disse no início: hoje é dia de celebrar. E da mesma forma que 

bradam os narradores a cada conquista, te digo: Comemora FGF! Comemora 

os teus 100 anos de existência. 

Por fim, quero te dizer, FGF,  que é uma honra enorme poder estar te 

conduzindo nesta data tão especial. 

Parabéns FGF! Vida longa ao futebol gaúcho. 

 

Francisco Novelletto Neto 
Presidente 
 


