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Paraná 
 
FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE MESA 

 
Em 1963, o número de participantes praticamente 

dobrava em relação ao ano anterior. Eram 17, e os jogos 
passaram a ser desenrolados na sede da Associação Atlética 
Banco do Brasil. 

A ideia estava amadurecida, o fruto, pronto para ser 
colhido e, em 15 de agosto de 1963, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio do Estado do Paraná, era fundada, 
com Assembleia Geral e tudo mais, a Federação Paranaense de 
Futebol de Mesa, com Agacir José Eggers sendo aclamado seu 
primeiro Presidente. 

Os demais cargos foram assim preenchidos: Vice-
Presidente - José Cadilhe de Oliveira; 1º Secretário - Eli Samuel 

Chastalo; 2º Secretário - Ronald Strobo; 1º Tesoureiro - Edsel Oliveira Dorta; 2º Tesoureiro - 
Amauri Lemberg; Diretor Técnico - Elio Rivellis Martinelli; Diretor de Patrimônio - Agostinho 
Hoeflich; Diretor de Árbitros - Eloir Godoy Eggers; Diretor de Divulgação - Nelson Domingos 
Comel; Conselho Fiscal - Paulo Montanari, Amauri Stocchero, Julian Serkez, Manuel Eufrásio 
Braga Cortes e Nelson Baumel. 

No dia 31 de agosto de 1963, no Ginásio de Esportes do Serviço Social do Comércio, em 
Curitiba, foi empossada a nova diretoria da Federação Paranaense de Futebol de Mesa. 

Era pensamento de Agacir José Eggers obter a filiação de todos os grandes clubes da 
capital paranaense. 
 
O CAMPEONATO CITADINO 
 

Ainda com o nome de Federação Curitibana de Futebol de Mesa, a entidade promoveu o 
campeonato citadino de 1963, que teve a participação de 22 técnicos, sendo 14 na Primeira 
Divisão e oito na Segunda, em turno e returno. 

O campeonato teve seu início no mês de julho de 1963 e seu encerramento em janeiro de 
1964. Os jogos foram realizados no Centro Social da Igreja do Coração de Maria, situado à rua 
Nunes Machado, todos os sábados à tarde. 

Os premiados receberam seus troféus em1º de fevereiro de 1964. Foram eles: 
Na Primeira Divisão:  
Campeão - Alcir Juarez Eggers (Vasco da Gama), Vice-Campeão: Agacir José Eggers 

(Santos), Ataque Mais Positivo - Amauri Lemberg (Internacional); Defesa Menos Vazada - Elio 
Rivelles Martinelli (Fluminense), Artilheiro - Luiz Eloi Martinelli (América) e Campeão do 
Torneio de Encerramento - Ronald Strobel (Cruzeiro). 

Na Segunda Divisão:  
Campeão - Vitório Karan (São Paulo), Artilheiro, Ataque Mais Positivo e Defesa Menos 

Vazada - Paulo Maurício Dorta (Palmeiras), Mais Disciplinado - Paulo Roberto Oliva (Botafogo) 
e Campeão do Torneio de Encerramento - Paulo Henrique Dorta (Vasco da Gama). 
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Rio Grande do Sul 
 
INÍCIO DO FUTEBOL DE MESA ORGANIZADO EM CAXIAS DO SUL 
 

No dia 19 de junho de 1963 esteve em Caxias do Sul Lenine Macedo de Souza, Presidente 
da Federação Riograndense de Futebol de Mesa, para lançar no Recreio Guarani o futebol de 
mesa na cidade. 

Perante a assistência interessada, o presidente da F. R. F. M. fez uma demonstração numa 
mesa oficial adquirida pela AABB de Caxias do Sul e gentilmente cedida para aquele lançamento, 
uma vez que as duas encomendadas pelo Recreio Guarani ainda não haviam sido entregues. 

Lenine fez as necessárias recomendações, expondo regras e modalidades de disputa deste 
novo esporte, além de contar que ajudou a fundar as federações de São Paulo, Guanabara e 
Minas Gerais, sendo seu próximo passo a fundação da federação do Paraná e a Confederação 
Nacional. 

No Estado do Rio Grande do Sul muitas cidades já estavam praticando o futebol de mesa 
e com o ingresso de Caxias do Sul nesta modalidade mais interessante ficaria o campeonato 
estadual. 
 
O CAMPEONATO BANCÁRIO 
 

Não demorou para, já no mês seguinte, ser iniciado um campeonato de futebol de mesa 
com quase trinta participantes, todos bancários. 

Dez técnicos se classificaram para disputar o turno final.  
O campeão foi Marcos Lisboa, representante do Banrisul, ficando em segundo lugar, 

empatados, Renato Miller e Delesson Orengo, também do Banrisul. Adauto Celso Sambaquy, 
único representante do Banco do Brasil, ficou com a quarta colocação. As demais colocações 
foram estas: 5º Zambenedetti (Banrisul), 6º Antônio Carlos Oliveira e Silvio Puccinelli 
(Banrisul), 8º Justo Martins (Banrisul), 9º Carlos Bertelli (Banrisul) e 10º Prestes (PROV). 
 
CAMPEONATO DA AABB-Caxias do Sul 

 
Com o incentivo conseguido pelo 

despreendimento dos bancários, 
principalmente do Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul, os elementos do Banco do 
Brasil organizaram e realizaram o seu 
primeiro campeonato, na AABB-Caxias do Sul.  

Depois de completadas as sete rodadas 
que compunham o turno final, dois nomes 
terminaram empatados no primeiro posto: 
Adauto Sambaquy (G.E. Flamengo) e Paulo 
Luís Duarte Fabião (E.C. Pelotas). 

 
  

Paulo Fabião, Adauto Sambaquy e Ivan Mantovani 
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Foi necessário um jogo desempate e a partida terminou com a vitória do primeiro, por 2 

x 1, ficando o título com Sambaquy, após brilhante campanha invicta. Ivan Mantovani ficou em 
terceiro lugar, Roberto Grazziotin em 4º, Sérgio Calegari em 5º, Nelson Mazzochi e Raymundo 
Vasques empatados na sexta colocação e Heitor Stumpf ficou com o oitavo posto.  

Os prêmios foram oferecidos por Claumann & Cia. 
 

 
Lance do jogo Paulo Fabião (à esquerda) e Adauto Sambaquy (à direita) 

 
1º CAMPEONATO CAXIENSE 
 

Nesse mesmo ano - importantíssimo para o futebol de mesa em Caxias do Sul - foi 
realizado o Campeonato Caxiense em sua primeira edição.  

O campeão foi Marcos Lisboa, que conseguiu realizar magníficas apresentações. O vice-
campeão foi Vanderlei Duarte, outro excelente jogador. 
 
CAMPEONATO DE PORTO ALEGRE 
 

Depois de dois anos vencidos por Lenine Macedo de Souza, o campeonato de futebol de 
mesa de Porto Alegre teve um novo campeão: José Carlos Androvandi. 
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Bahia 
 

Geraldo Holtz (Santos) sagrou-se bicampeão baiano em 1963, outra vez levando a melhor sobre 
Oldemar Seixas (Ipiranga), que ficou com o vice-campeonato.  

Oldemar venceu o Torneio Início. 

 
Antônio Carlos Villar venceu o campeonato da Liga de Futebol de Mesa Machado de Assis. 

 

Pará 
 

Pela primeira vez, desde que a competição foi 
criada, em 1950, o Paysandu Sport Club venceu o 
Campeonato Paraense de Celotex. 
 

 

São Paulo 
 

O primeiro campeonato paulista promovido pela Federação Paulista de Futebol de Mesa 
(fundada em 1962) foi disputado em 1963 e contou com a participação de oito clubes, 
representados por quatro jogadores, tendo conseguido o título de campeão o Grêmio Escola De 
Franco. 

Um fato colaborou e muito para o definitivo crescimento do futebol de mesa na cidade de 
São Paulo: em outubro de 1963, a TV Record transmitiu ao vivo uma partida entre o campeão 
mundial de boxe, Éder Jofre, e o líder udenista Deputado Herbert Levi, que teve a assessorá-lo, 
como técnico-orientador, o presidente da Federação Paulista de Futebol de Mesa, Décio 
Zuccaro. O árbitro foi Ferenc Berek Filho e, durante o decorrer do jogo foram feitos comentários 
e descrições dos lances. O resultado desta promoção foi tão grandioso que receberam centenas 
de telefonemas para esclarecimentos e apoio, o que, afinal, contribuiu para a solidificação da 
Federação Paulista de Futebol de Mesa.  

Na mesma época, Pelé também deu uma força, fazendo uma entrevista de quatro páginas 
para O CRUZEIRO, exclusivamente sobre o futebol de mesa, saindo uma fotografia abrangendo 
duas páginas: Pelé jogando contra Coutinho e a legenda: "Pelé e Coutinho na hora da decisão". 
 

Rio de Janeiro 
 

Promovido pelo jornal Diário de Notícias (RJ), através do seu suplemento infantil “Calunga”, foi 
realizado de 20 de abril a 4 de maio de 1963 um campeonato de futebol de mesa em duas categorias: 
infantil e juvenil. 

Embora não tivessem comparecido todos os garotos inscritos, que chegavam a quase cem, os 
jogos, todos eliminatórios, foram acompanhados por muitos torcedores e, principalmente, parentes dos 
garotos. 
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As finais aconteceram no 4 de maio de 1963, na Associação Cristã de Moços.  
Foram vencedores os seguintes garotos: 

 
INFANTIL 
Campeão - Hélio D’Eça Santoro 
Vice-Campeão - Sérgio Michelli Cavaca 
 
JUVENIL 
Campeão - Sérgio da Cruz Paradela 
Vice-Campeão - Paulo Roberto dos Santos 
 

A entrega dos prêmios aos vencedores foi realizada pelo professor Hélio Costa, diretor do 
Departamento de Menores da ACM. 

Os prêmios constaram do seguinte: dois troféus, oferecidos pela Superball, duas maquetes de 
avião da Air France e diplomas da ACM. Entre todos os concorrentes foi sorteada uma bola de futebol, 
oferta do Magazine Mesbla. 

 
 
 
 
 

COLABORADORES: 
 Adauto Celso Sambaquy 
 Ruy Barros 
 

FONTES CONSULTADAS: 
 Acervo de José Ricardo Almeida 
 Diário do Paraná (PR) 
 Jornal de Caxias (RS) 
 O Pioneiro (RS) 
 Diário de Notícias (RJ) 
 
 


