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Um pouco de História...

A primeira sede, construída em 1911 com o apoio 
financeiro de 200 membros, estava localizada no 
centro da cidade, à Rua Dr. Muricy, esquina com 

José Loureiro. Com o objetivo de propagar a 
confraternização com outras sociedades, bem como 

transmitir a tradição aos descendentes e aos que 
não conheciam a cultura germânica, eram 

organizadas as festas da Matança e da Cerveja, e 
também as danças folclóricas.

Pouco tempo depois, em 
1933, graças ao apoio de 

mais alguns outros membros 
e do governo alemão, o clube 
pôde comprar um terreno no 

bairro do Bacacheri, 
tornando-o sede.

Fundado em 7 de dezembro 
de 1890, o Clube teve 

primeiramente o nome de 
“Teuto Brasilianischer

Turnverein”.



Em 1938, o nome do clube sofreu 
alteração para “Sociedade de 

Cultura Física Jahn”, em 
homenagem ao pai da ginástica, 

Friedrich Ludwig Jahn, pois, já 
naquela época, grandes 

atividades esportivas eram 
exercidas na Sociedade. 

No ano 1944, durante a Segunda 
Guerra Mundial, mais uma vez o 
nome da sociedade foi alterado; 
desta vez, para homenagear o 
Patrono do Exército Brasileiro, 

passando a se chamar 
“Sociedade de Cultura Física 

Duque de Caxias".

No final do ano de 1974, a Sociedade foi renomeada 
para "Clube Duque de Caxias", do qual até hoje tem 
por finalidade proporcionar a prática da educação 

física e do esporte amador, bem como atividades de 
caráter social, cultural, recreativo e de assistência 

social.



Instalações do Clube
• Academia ao Ar Livre

• Complexo Esportivo de Grama Sintética • Campos de Futebol

• Academia de Musculação



• Campos de Punhobol

• Churrasqueiras do Bosque • Ginásio I

• Cancha de Voleibol de Areia



• Quadra de Tênis de Saibro – Cobertas

• Quadra Poliesportiva • Parque Aquático

• Ginásio II



• Parquinho

• Pista de Cooper

• Piscina Térmica



• Praça João Meister Sobrinho

• Sauna Masculina e Feminina

• Pista de Skate



A parceria que o Clube Duque de Caxias mantém com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) há quase 5 anos
possibilitou grandes resultados aos nossos atletas e equipes durante toda a temporada de 2019.
Investir e fomentar o esporte é também uma grata missão da Duque. Enquanto clube formador de atletas,
estamos muito bem encaminhados e, ano após ano, vemos despontar novos talentos em modalidades
olímpicas e paralímpicas como voleibol, basquetebol, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, judô, bocha,
esgrima, basquete em cadeira de rodas, entre outras.
A evolução esportiva pela qual passamos nos últimos anos, sobretudo no que diz respeito à formação
esportiva de jovens atletas, é notável. Para se ter uma ideia, em 2018 as equipes da Duque disputaram apenas
2 Campeonatos Brasileiros Interclubes. No ano passado, em 2019, demos um enorme salto no número de
participações, fechando o ano com a marca histórica de 15 CBI’s.
Isso só foi possível porque a Duque cumpre os dispositivos dos editais 06 e 07 do CBC, por meio dos acordos
de cooperação 72/2016 (recursos humanos), 66/2017 (aquisição de material e equipamento) e 14/2019
(complemento do CBI), que além dos investimentos em recursos humanos, material e treinamento, trouxeram
uma nova roupagem para o esporte no Clube Duque de Caxias.
Com dedicação ao treinamento e foco na formação de jovens atletas, os resultados são consequência do bom
trabalho. E não apenas resultados em termos de troféus e medalhas, mas sim na própria transformação de
crianças e jovens em esportistas e cidadãos melhores e mais capacitados, afinal essa é uma característica de
quem pratica uma atividade esportiva. Segue os resultados obtidos em 2019.

Modalidades e Resultados obtidos em 2019



BOCHA PARALÍMPICA
PARAJAPS – No período de 20 a 23 de Junho, aconteceu
o Parajaps em Londrina. Os nossos queridos atletas:
Evandro Rocha, Matheus Leite, Pablo Bloot, Cristiane
Ribeiro, Felipe Sista, Bianca Ribas, Anderson Santos,
Fernando Cidral, Alexandre Salum, Rosângela Angewicz
e Denis Alves nos representaram muito bem e
CONQUISTARAM O 1º LUGAR GERAL DA COMPETIÇÃO!!!
O evento serviu para aperfeiçoar a sinergia do grupo, o
que favorecerá o desenvolvimento da equipe para a
seletiva de bocha que ocorrerá em novembro.

Capacitação da equipe – O Clube Duque de Caxias, em
parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do
Paraná (ADFP) e recursos do Comitê Brasileiro de
Clubes (CBC), está investindo na capacitação e
treinamento da equipe paralímpica de bocha
adaptada. Nesta quarta-feira (14/08), a equipe
coordenada pelo professor Darlan Junior, participou
de uma capacitação para os árbitros que vão participar
dos Jogos Escolares do Paraná, dias 21 e 22 de agosto,
no ginásio da Faculdade Dom Bosco. Cerca de 30
pessoas participaram do treinamento.



Regional Sul – Cristiane Ribeiro, Evandro
Rocha e Eliseu dos Santos foram os semi-
finalistas colocando a Adfp como a única
equipe com 3 atletas nas semi-finais. Eliseu foi
o grande campeão, Cristiane, Evandro, Pablo e
Rosângela foram surpreendentes em suas
limitações demonstrando uma evolução
técnica muito superior aos outros eventos em
que já participaram.

ParaPan – O atleta da bocha paraolímpica,
Eliseu dos Santos, da equipe ADFP/Duque
conquistou a medalha de prata na categoria
BC4, em dupla com seu irmão Marcelo.



Copa América – O atleta da bocha
paraolímpica, Eliseu dos Santos, da equipe
ADFP/Duque foi o campeão em sua
modalildade da Copa América, realizada em
São Paulo.

Campeonato Brasileiro – O atleta da Duque/ADFP Eliseu dos
Santos, da bocha paralímpica, conquistou o título de
campeão brasileiro na disputa individual e de pares BC4, no
Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), em São Paulo. O torneio reuniu os mais destacados
atletas da modalidade da região Sul. Além da medalha de
ouro individual, a equipe da Duque também ficou com o
ouro na dupla formada por Eliseu e Rosângela Angewicz. O
atleta Marcelo dos Santos, de Paranaguá, também fez parte
da equipe.



BASQUETE EM 
CADEIRA DE RODAS

PARAJAPS – no dia 19/06 a equipe viajou para
Londrina para participar do parajaps 2019 , no
dia 20/06 as 8:00hs ocorreria o primeiro jogo
da equipe ADFP Fênix / Duque de Caxias /
Curitiba / Unibrasil , devido a uma falha minha
Shirley Sanches Yaegashi técnica da equipe, a
equipe não participou do primeiro jogo perdeu
por WO e foi desclassificada da competição.

Campeonato Catarinense 2019 – Realizado pela Federação
Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas, na cidade de
Brusque, durante o mês de Julho.



BASQUETEBOL
Peneira Basquete Fev. 2019 – No mês de Fevereiro de
2019 os professores do Clube Duque de Caxias
realizaram uma peneira para captação de novos
atletas para formação dos times da Duque.

Encontro Regional Sub 13 – Torneio realizado na
cidade de Castro – PR. Objetivo de desenvolver os
atletas da categoria.



TAÇA PARANÁ SUB 13 – MASCULINO – FPrB – CLUBE
CURITIBANO – Realizado em Abril, no Clube
Curitibano, em Curitiba.

2º ENCONTRO DE BASQUETEBOL - FPrB – Realizado
em Maio, no Clube Curitibano, em Curitiba.



1° Camp de Basquete/Base Duque – Com o total de
97 atletas participando simultaneamente, dos
exercícios colocados e apresentados pelo técnico
estrangeiro e seu interprete. Trazendo conhecimento
de outras metodologias voltadas ao basquetebol de
base, bem como vivencia em outra língua (INGLÊS) no
aprendizado e nomenclatura do basquetebol realizado
no EUA.

Copa Metropolitana de Basquete de Base SUB17 –
Na tarde desta terça-feira, 28/05/19 a equipe SUB17
de basquete do clube Duque de Caxias realizou seu
primeiro jogo contra a equipe do Clube Curitibano
pela Copa Metropolitana de Basquete de Base.



Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 – Entre os
dias 14 e 21 de Junho, aconteceu o Campeonato
Brasileiro Interclubes de Basquete na categoria sub-16.
O Clube Duque de Caxias levou a sua equipe para
participar da competição, visando proporcionar uma
experiência maior para os nossos atletas em
competições nacionais. A nossa equipe conseguiu uma
importante vitória sobre a forte equipe da ASBAVI,
assim encerrando nossa participação na competição
com uma vitória e três derrotas.
A experiência adquirida foi fundamental para
seguirmos melhorando no cenário de esportes de base
do Brasil. A equipe demonstrou uma evolução em
comparação ao ano passado, tendo em vista que essa
mesma equipe está formada no começo desse ano.



Amistoso de Basquete – No dia 09 de Julho, a equipe 
de Basquete sub-18 do Clube Duque de Caxias, 
realizou um amistoso contra a forte equipe de 
Araucária.

Peneira de Basquete – Agosto 2019 – Evento realizado 
para buscar novos talentos para o basquetebol na 
categoria mini mirim, formando assim uma base solida 
para futuras gerações do basquete duque de base.



CAMPEONATO ESTADUAL SUB 14 MASCULINO – Com
objetivo de dar experiência aos atletas sub 14, sendo
que nunca tinham participado de competição a nível
de FPRB, o Clube terminou o torneio em 8º lugar.

Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 – Entre 19
e 24 de agosto, o Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro
(RJ) recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes de
Basquetebol Sub-18, reunindo as melhores equipes do
país em busca do título nacional. O torneio é realizado
pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e pela
Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB).
Segundo o treinador José Fernando, faz 2 anos que a
Duque participa do CBI com a equipe sub-16 e, neste
ano, o sub-18 estreou na competição.



Copa Curitibana de Basquete sub 15 – A
equipe de basquete Clube Duque de
Caxias terminou na 2 º colocação.

CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETEBOL –
SUB 13 – FASE FINAL – Realizado no Clube
Curitibano, o Clube Duque de Caxias finalizou o
torneio na 6ª posição!



II Copa Curitibano de Basquete –
Realizado no mês de Setembro, a equipe
de base sub 17 do Clube Duque de Caxias,
terminou em 4º Colocado na Copa
realizada pelo Clube Curitibano.

Copa Metropolitana de Base – Em jogo contra a
equipe de Araucária, a equipe sub 17 terminou
com a vitória de 40 x 33, no jogo disputado no
ginásio do Clube Duque de Caxias.



COPA BRASIL DE CLUBES – SUB 13 – Evento realizado com
32 equipes, divididos em naipes masculino e feminino, nas
categorias sub 13 e sub 15. no sub 13- masculino- foram 6
equipes, onde todos jogam contra todos e o primeiro lugar
e segundo da chave joga a final e na sequência terceiro e
quarto. Competição alvo do ano, a copa brasil de clubes, a
equipe duque basquete foi muito bem! Diante das
dificuldades de treinamentos, foram muitíssimo bem,
terminando a competição na 4ª colocação.



Copa Brasil sub 15 – Na categoria sub 15, a
equipe da Duque terminou a competição na
10ª posição.

Campeonato Metropolitano de Basquete
sub14 - FINAL – No jogo da final do
campeonato, a equipe sub 14 da Duque perdeu
para a equipe do Colégio Militar, por uma
pequena diferença de 3 pontos. Saindo assim
com a ótima vice colocação.



Copa Metropolitana de Base – Em Outubro a equipe
sub 17 da Duque encerrou a participação na Copa
durante jogo válido pelas quartas de finais.

CAMPEONATO METROPOLITANO DE BASE –
Sub 13 – Finais – Jogando contra a equipe do
Circulo Militar, o time sub 13 de Baquete da
Duque terminou este campeonato com a vice-
liderança.



CBI de Basquete Sub 12 – Clube Duque de Caxias – O grande momento do basquetebol duqueano em 2019 foi a
realização do Campeonato Brasileiro Interclubes / Copa Brasil de Basquetebol Sub-12, sediado na Duque ente 8 e
14 de dezembro, reunindo 28 equipes masculinas e femininas de 9 estados brasileiros. A competição lotou os
ginásios da Duque e contou até com transmissão ao vivo pela internet. Na abertura, sucesso absoluto, com
presença maciça das equipes e a inauguração da galeria de troféus do Clube Duque de Caxias.



ESGRIMA EM CADEIRA 
DE RODAS

I Etapa do Circuito Nacional de ECR – Evento realizado entre os
dias 7 a 10 de março de 2019, no Centro Paralímpico Brasileiro, a
equipe de Esgrima em Cadeira de Rodas ADFP / Duque
conquistou um total de 5 ouros e 8 bronzes.



Treinamento e Copa Curitiba – Durante esse mês foram dadas aulas apenas de espada aos atletas. Foram realizados
trabalhos em duplas enfatizando ataques sobre preparação e exercícios de medida para ataque e arresto. Além, dos
trabalhos em duplas os atletas receberam aula em grupo aulas de ataque sobre preparação, quebra de ritmo e
ataques compostos.

No dia 27 de Abril foi realizada o Paranaense de Esgrima em cadeira de rodas no evento da Copa Curitiba
promovida pela Secretária Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Ao todo 7 atletas participaram.



Copa do Mundo de São Paulo e treinamento –
Os atletas tiveram uma ótima oportunidade
jogando a Copa do Mundo no Brasil e puderam
experimentar e avaliar seu desempenho
comparado aos atletas estrangeiros. O atleta
Jovane Guissone conquistou importantes pontos
para a sua classificação para Tokio 2020 e a
atleta Carminha de Oliveira também.

Treinamento e Copa do Mundo de Varsóvia –
Do dia 11 ao 15 de julho os atletas Jovane
Guissone participaram da Copa do Mundo de
Varsóvia. Jovane Guissone ficou com a 5ª
colocação na Espada Masculina B e 15ª no
Florete Masc. B, Carminha conseguiu o 18º lugar
na Espada Feminina A e 39º no florete. Por
equipes Carminha fez ótimas partidas e ajudou a
equipe a conquistar o 9º lugar na espada.



Treinamento, II Etapa do
Circuito Nacional de ECR e
apresentações – Na primeira
semana de Agosto, já tivemos a
II Etapa do Circuito Nacional de
Esgrima em Cadeira de Rodas em
São Paulo. A equipe teve um
bom desempenho, apesar de
não termos aumentado muito
em número de medalhas em
relação à I Etapa de 2019, os
atletas melhoraram seus
combates qualitativamente.
Jovane Guissone: 3 ouros
Moacir Ribeiro: 1 ouro e 2 Prata
Carminha Oliveira: 1 ouro e 1
Bronze
Rodrigo Massarutt: 1 prata e 2
Bronzes



Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI –
Outubro 2019 – Conseguimos 11 medalhas
individuais e 2 por equipes. Não atingimos
todos os nossos objetivos, porém os atletas
demonstraram uma melhora técnica e 3
atletas sentiram lesões no ombro e não
conseguiram dar o seu melhor. Como última
competição do ano os resultados foram
ótimos apesar disso porque os pontos
trabalhados durante o ano se tornaram
visíveis durante os combates.



Copa do Mundo Amsterdã – A esgrima em
Cadeira de Rodas da ADFP/Duque garantiu
medalha de Bronze, com o atleta Jovane
Guissone, na copa do Mundo da categoria
disputado da cidade de Amsterdã, na
Holanda, durante o mês de Novembro de
2019.

Mundial da Coreia – Em Setembro, os atletas
da equipe ADFP/Duque viajaram até a Coreia
do Sul para a disputa do Mundial de Esgrima
em Cadeira de Rodas.



Ginástica Artística
Festival de Estreantes e Circuito Ginástico e
Campeonato de Duplas – Festival de Estreantes e
Circuito Ginástico: Medalha para todos os
participantes
Campeonato de Duplas: 32º de 44 duplas

Treinamentos de Setembro – Durante os
treinamentos do mês de setembro, foi
oportunizado aos atletas vivências em todos os
aparelhos que constituem a ginástica artística,
com exercícios básicos e conhecimento básico das
regras específicas de cada aparelho.
Além da parte técnica, as aulas estão sendo
divididas em treinamento de força e treinamento
de flexibilidade, que são as valências físicas mais
importantes na ginástica artística. Esses
treinamentos se dão com a utilização do peso dos
próprios ginastas como resistência, evitando
assim sobrecarga e minimizando a ocorrência de
lesões.



FESTIVAL CURITIBA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA –
Apresentação de coreografia composta por
acrobacias e dificuldades treinadas ao longo dos
últimos 2 meses de aulas.
Vivência em atmosfera de campeonatos e
execução de série obrigatória, para auxiliar no
controle do nervosismo e stress pré-competitivo.
Realizado pela Prefeitura de Curitiba, no dia
23/11/2019.

Curso Técnico com treinadora da Seleção
Brasileira – Os técnicos participaram de um
treinamento junto a treinadora Irina Yasshenko,
técnica da Seleção Brasileira de Ginastica, durante
o mês de Novembro, em Curitiba.



JUDÔ
COPA CURITIBA DE JUDÔ – Agosto 2019 –
Contando com a participação de 13 atletas,
conquistamos 8 medalhas de ouro, 3 medalhas de
prata e 2 de bronze. Um ótimo resultado tendo
em vista que a maioria dos atletas está iniciando
no circuito de competições.

CAMPEONATO PARANAENSE SUB 9 E SUB 11 DE
JUDÔ – Contando com a participação de 01 atleta
na categoria sub 9 e 6 na categoria sub 11,
conquistamos 1 medalhas de ouro, 3 medalhas de
prata e 1 de bronze. Um ótimo resultado tendo
em vista que a maioria dos atletas está iniciando
no circuito de competições. O atleta CAIO
BORGES SOARES que sagrou-se campeão
PARANAENSE está classificado para participar do
meeting interestadual que acontecerá em
Blumenau-SC de 01 a 03/11.



COPA JUDÔVEIGA – Setembro 2019 – Na
classificação geral o Clube Duque de Caxias
sagrou-se campeão geral com 10 medalhas de
ouro, 16 medalhas de prata e 10 medalhas de
bronze.

COPA PARANÁ DE JUDÔ – Com a participação de
20 atletas que se revezaram entre as categorias
Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sênior e
Veteranos, alcançamos 3 medalhas, 01 de prata e
2 de bronze e mais uma classificação na categoria
Sub 11 para o meeting interestadual que
acontecerá em Blumenau nos dias 01 a 03/11. .



TORNEIO MACOTO BUDOKAN/TONIETTO – Na
classificação geral por número de atletas
participantes o Clube Duque de Caxias alcançou o
5° lugar.

CBI – SELETIVA NACIONAL SUB 18 – O destaque
deste evento foi o altíssimo nível técnicos dos
atletas e o recorde de participantes, 543 judocas
de 153 clubes e associações e 21 estados mais o
Distrito Federal tornando-se a maior seletiva de
todos os tempos.
A categoria meio-leve foi a que mais atletas
apresentou, um total de 73.



COPA INTERNACIONAL JUDOFOZ – Participamos
apenas com 3 atletas que demonstraram muita
competência e garra durante os confrontos. Os
atletas Caio e Cauê seguem sua preparação para
o Meeting interestadual que acontece nos dias 1,
2 e 3 de novembro em Blumenau-SC. Na
classificação final obtivemos 2 medalhas de ouro
e 1 de prata.

MEETING INTERESTADUAL DE JUDÔ – Competição a nível
interestadual nas categorias Aspirantes e Graduados: Sub
11, Sub, 13, Sub 15, Sub 18, disputada por Clubes,
academias e Associações dos estados do Mato Grosso do
Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Nossa melhor colocação foi um quinto lugar alcançada pelo
atleta Heitor Mendes Konig ao ser derrotado na disputa do
terceiro lugar. Todos receberam medalhas de participação.



CBI – SELETIVA NACIONAL SUB 21 – Competição a nível nacional na categoria Sub 21 para formação da seleção
de base, valendo pontos para o rankeamento nacional.



NATAÇÃO
Festival de Natação Clube Curitibano – Outubro
2019 – A equipe da Duque participou do festival
com 43 atletas, trazendo bons resultados em
diversas categorias.

Campeonato Estadual de Natacao - Troféu
Alexandre Viscardi – O grande desempenho
individual levou a quebra de 5 recordes estaduais,
e com apenas 7 atletas o clube conquistou o vice
campeonato estadual na categoria juvenil. A
equipe apresentou um ótimo desenvolvimento
tendo em vista que a grande maioria dos atletas
fez o melhor desempenho pessoal e
correspondeu ao trabalho desenvolvido no
período preparatório.



Festival de Natação Clube Santa Mônica – Com o objetivo de Incentivar a participação de eventos deste formato,
visando a motivação e o desenvolvimento da Natação, foi realizado no mês de Maio no Clube Santa Mônica.
A classificação dos atletas foram satisfatórias. Tivemos primeiros, segundos e terceiros lugares.



Festival de Natação Clube Duque de Caxias –
Realizado na piscina do Clube, no mês de
Novembro o Festival teve provas na piscina de
25m, contando com provas Infantis e Adulto.
Teve a participação de 68 pessoas, sendo 53
associados e 15 convidados.

Campeonato Brasileiro de Natação - Troféu
Carlos Campos Sobrinho – A equipe do Clube
Duque terminou a competição no 18º lugar
dentro de 54 clubes participantes. O grande
destaque da equipe foi a atleta Ana Flavia Braz
que conseguiu o vice campeonato brasileiro, alem
de Gabriel Ale que termino em quarto lugar e
Carlos Juliatto que ficou entre os dez melhores.



TÊNIS DE CAMPO
CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS 2019 – ETAPA
DUPLAS FEMININA – Participaram do Torneio 11
Duplas divididas em 2 categorias, Classes 1 e 3. Os
jogos acontecer na entre os dias 2 e 6 de outubro
no Clube Duque de Caxias. O evento que faz parte
do calendário de atividades do departamento de
tênis foi um sucesso, com jogos de alto nível e
disputas emocionantes com a maioria dos jogos
decididos no set desempate.

CIRCUITO INTERNO DE TÊNIS 2019 – ETAPA
DUPLAS MASCULINAS – Participaram do Torneio
12 Duplas divididas em 2 categorias, Classes 1 e 3.
Os jogos aconteceram entre os dias 25 de
setembro e 8 de outubro no Clube Duque de
Caxias.



FESTIVAL TENNIS KIDS Participaram do festival
aproximadamente 60 crianças com idades entre
4 e 11 anos.
As crianças jogaram tênis, participaram de
desafios, jogos em equipe, jogos de habilidade,
mas o grande sucesso ficou por conta do
Futsabão, que por causa do calor foi o momento
de maior descontração e diversão das crianças.

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
INFANTOJUVENIL DE TÊNIS – ETAPA CURITIBA –
Nossos atletas tiveram um excelente desempenho
em uma das etapas mais disputadas no circuito
nacional infantojuvenil de tênis. Ao todo mais de
400 atletas participaram da competição que é o
principal circuito do país.



COPA GUGA DE TÊNIS - Realizado em
Florianópolis, o torneio é um dos mais
importantes da categoria infanto-juvenil do Brasil.
As tenistas da Duque chegaram até as oitavas de
finais.



 TÊNIS DE MESA - PARALÍMPICO

COPA BRASIL SUL/SUDESTE I – 29/03/2019 A
31/03/2019 – A ADFP/Clube Duque de Caxias
conquistou o Troféu Eficiência de 3º lugar Geral
com 03 medalhas de Prata, 05 medalhas de
Bronze, no Evento Copa Brasil I realizado na
cidade de São Paulo,



ETAPA DAS FEDERAÇÕES - ETAPA SÃO PAULO – A
ADFP/Clube Duque de Caxias participou da etapa
com o atleta JULIO CESAR PORATE – CLASSE 2 ,
que conquistou o 3º lugar levando a medalha de
bronze.

PARAJAP´S- JOGOS ABERTOS PARALÍMPICOS DO PARANÁ – Realizado em Londrina durante o mês de Junho, a
equipe ADFP/Duque de Caxias conquistou os seguintes resultados:
CLAUDIMIRO SEGATTO - OURO – SÓ DISPUTOU O INDIVIDUAL ANDANTE MASCULINO DF
CINCLER TREVISAN - 3 OUROS – INDIVIDUAL, DUPLA E EQUIPES EM CADEIRA DE RODAS DF,
EMERSON RICARDO DA SILVA- PRATA NO INDIVIDUAL E OURO NA EQUIPE, EM C.RODAS DF
WILSON DIRCEU CLAUDINO DOS SANTOS - OURO EM EQUIPE E BRONZE NO INDIVIDUAL, EM CADEIRA DE RODAS DF,
RAFAEL PEREIRA RAMOS - OURO NA EQUIPE EM CADEIRA DE RODAS DF
SONIA MARIA DE OLIVEIRA – OURO NO INDIVIDUAL FEMININO DF EM CAD.DE RODAS,
MELANIE BURLAMARQUI DOS SANTOS – OURO NO INDIVIDUAL DF EM CAD.DE RODAS,



COPA BRASIL SUL SUDESTE II DE TÊNIS DE MESA – Participação dessas etapas das copas brasil para fazer parte
do ranking nacional, que é completada com a competição maxima do brasil que é o campeonato brasileiro
anual. Principais resultados:
1º LUGAR GERAL TROFÉU EFICIÊNCIA – COM 3 OUROS, 1 PRATA E 2 BRONZES
3 MEDALHAS DE OURO- ATLETAS: EZIQUIEL BABES (CLASSE 4 M), LUCIANA DE FREITAS DE MOURA (CLASSE 3 F),
WELDER CAMARGO KNAF (CLASSE 3 M);
1 MEDALHA DE PRATA- SONIA MARIA DE OLIVEIRA (CLASSE 5F);
2 MEDALHAS DE BRONZE- ATLETAS ANTONILZA RICKEN (CLASSE 10F), MARINICE DE MELLO VIEIRA (CLASSE 6F).



COPA TANGO DE TÊNIS DE MESA
ADAPTADO – Medalha de prata para o
atleta da equipe ADFP/DUQUE DE
CAXIAS na etapa da Argentina do
Circuito Mundial da IPTTC, disputado
em Buenos Aires no mês de Novembro.

CBI São Paulo – Na participação do Campeonato
Brasileiro, etapa de São Paulo, a equipe da
ADFP/Duque trouxe várias medalhas, em destaque
os 2° e 3° para as categorias 4M e 3M.



PARAPAN Lima – Os atletas da equipe
ADFP/Duque garantiram um total de 3
medalhas para o Brasil nas
Paraolimpiadas. 1 medalhe de prata por
equipes e 1 prata e 1 bronze nas
categorias individuais.



 TÊNIS DE MESA

Ranking Nikkei de Tênis de Mesa – Disputado
durante os meses de Maio e Junho, no Clube
Nikkei em Curitiba, o campeonato serviu como
preparação para o campeonato Paranaense da
modalidade. Os atletas da Duque conquistaram
bons resultados durante o decorrer das etapas,
como o Primeiro e Terceiro lugares na 2ª divisão.



Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa –
Dividido em etapas que foram de Maio a
Setembro, o Campeonato Paranaense é o mais
importante da modalidade no estado. A equipe
da Duque obteve ótimas classificações em todas
as etapas



Copa Nikkei Curitiba – Campeonato realizado no
mês de Setembro em Curitiba, com destaque para
a Primeira e Segunda colocação na categoria
menores de 12 anos.

53.° Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa
Interclubes – O torneio é o mais importante do
calendário nacional da modalidade. Foi realizado
no Mês de Dezembro na cidade de São Paulo. A
Duque participou com 5 atletas, sendo 3 deles
com classificação expressivas e subindo ao pódio.



 VOLEIBOL

GRAN PRIX DE VOLEIBOL JUVENIL 2019 – O torneio foi
realizado na cidade Pinhais, no Paraná, entre os meses de Abril
e Setembro.
A equipe da sub 18 da Duque terminou a competição com a
Vice Colocação Geral. O torneio serviu como treinamento para
o CBI de Vôlei.



CAMPEONATO REGIONAL – O Clube Duque de Caxias
participou da competição com as equipes femininas
Sub 14, 15, 16 e 18, durante os meses de Junho e
Setembro. O destaque da competição ficou com a
equipe Sub 15, que conquistou o 4º lugar.



19ª TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL – O melhor resultado
da equipe Clube Duque de Caxias veio na categoria
Sub-21, com o vice-campeonato da chave prata e a
sexta colocação geral do torneio. Nas categorias Sub-
14 e Sub-16, todas no naipe feminino, a participação
das equipes privilegiou o treinamento e a evolução
das equipes.



CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES VÔLEI SUB 18 FEMININO – 2019 – O campeonato mais importante da
categoria no ano, teve a participação de 19 equipes filiadas as CBC. A equipe da duque viajou com grandes
expectativas de melhoras a colocação da última participação, quando terminou na 12ª colocação, porém a
dificuldade da competição, competindo com grandes equipes de destaque nacional a equipe voltou com a 18ª
posição.



 VOLEIBOL DE PRAIA

ESTADUAL DE VOLEI DE PRAIA e JOGOS DA NATUREZA –
Competição de formato de etapas. Este evento é o 7° Etapa
do Estadual. A equipe de Vôlei de Praia do Clube Duque de
Caxias Sub-21 terminou na 5 º Colocação. Na categoria Sub-
19, a equipe terminou na 3 º Colocação.



CIRCUITO BRASILEIRO DE VOLEI DE PRAIA OPEN – Na terceira etapa do circuito, disputado na cidade de Ribeirão
Preto, em SP, a equipe de Vôlei de Praia da Duque voltou pra casa com uma importante 4ª colocação.



Campeonato Brasileiro sub-19 CBI –A equipe Duque de Caxias terminou em 9° lugar na competição nacional,
realizada no mês de Outubro, na cidade de Volta Redonda, no RJ. O time da Duque iniciou a competição na
classificação geral 12°, posição pela qual deu a oportunidade de jogar contra SPERIA-SP, onde ganhou de 21-16/ 21-
07 e no segundo jogo da chave, enfrentou o time Vitoria-ES, ganhando a disputa ( 18-12/ 21-00).
O time teve um ótimo desempenho jogando de igual com times que possuem uma historia de desenvolvimento
esportivo na modalidade mas apurada. Com a experiência e vivencia dentro da competição a equipe conseguiu
coletar mais informações para realizar ajustes que futuramente estarão trazendo resultados muito positivos.



PARCERIA CBC

• O Clube Duque de Caxias é membro do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), 
qual visa democratizar o processo de descentralização de recursos, através 
de chamamento público, que tem por objetivo garantir total transparência 

na seleção de Projetos de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos 
enviados pelos clubes.

Videos/Conheça o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC.mp4


Missão

“Proporcionar aos associados satisfação no convívio 
cultural, social, recreativo e esportivo com segurança e 

conforto, buscando manter sua história e tradição.”



“Ser reconhecido pela excelência com o bem-
estar dos associados, colaboradores e na 

formação de atletas.”

Visão



Valores

 Inovação;

 Comprometimento; 

 Relacionamento;

 Realização;

 Felicidade e 

 Qualidade de vida.



Palavra Final

Parabéns, você está conosco e  agora 
somos um mesmo time.

Seja bem-vindo e boa sorte!


