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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 do Clube Duque de Caxias com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)
vem trazendo ótimos resultados aos nossos atletas em formação, em diversas
modalidades.

Desde que o convênio foi formalizado, em 2016, foi possível perceber uma
evolução gradual na qualidade do treinamento, da estrutura esportiva do clube e a
própria formação dos atletas, que conseguem absorver os ensinamentos dos
treinadores e perceber as melhorias que o investimento no esporte trouxe a todas as
modalidades praticadas no clube.

De lá para cá, as participações das nossas equipes em torneios estaduais,
nacionais e internacionais aumentaram substancialmente, assim como os bons
resultados que logo começaram a surgir. Somente em 2018 foram aproximadamente
150 participações em torneios e outras atividades esportivas, com diversas medalhas e
troféus conquistados.

Modalidades e Resultados obtidos em 2018



BOCHA PARALÍMPICA
PARAJAPS – O torneio realizado pelo Governo do
Estado do Paraná em novembro, em Londrina,
movimentou o calendário paralímpico paranaense e as
equipes da Duque/ADFP participaram com dezenas de
atletas, com destaque para a prata de Eliseu dos
Santos na BC4, a prata de Matheus na BC1 e o bronze
de Cristiane na BC2.

FOTO FINAL DO EVENTO. Foto: Edson (17/11/18)

Campeonato Regional Sul – No torneio realizado em
Joinville (SC) em setembro do ano passado, a equipe
Duque/ADFP terminou a disputa na 8ª colocação geral,
com destaque para o ouro de Rapahel Gregório na
categoria individual BC1 e para o bronze de Eliseu dos
Santos na BC4. Eliseu é um dos maiores nomes da
bocha paralímpica do Brasil, tendo conquistado até
então 5 medalhas em Jogos Paralímpicos (ouro e
bronze em Pequim, ouro e bronze em Londres e prata
no Rio2016).

Premiação do Bocha Challenge em que Bianca e 
James foram campeões em suas classes. Foto: ANDE 
(01/09/18).



BASQUETEBOL
Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 – A equipe
do Clube Duque de Caxias participou do torneio
realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes em Belo
Horizonte (MG). O trabalho de desenvolvimento
realizado pela comissão técnica e seus atletas merece
destaque por ter sido a primeira competição para
grande parte dos jogadores, servindo de estímulo para
a continuidade deles até hoje no basquetebol.

Equipe duque recebendo medalhas e o troféu do vice-campeonato. 
05/12/2018 

COPA SÃO JOSÉ – A competição aconteceu no ginásio
Ney Braga, em São José dos Pinhais, e reuniu equipes
de Curitiba e da Região Metropolitana. O recém-
formado time Sub-14 da Duque terminou aquele
torneio com o vice-campeonato.



PENEIRA 2018 – A primeira peneira do basquetebol na Duque aconteceu
em dezembro de 2018 reunindo 71 garotos entre 12 e 17 anos de idade.
Os responsáveis pelo treinamento foram os professores Luizão e
Rolando, ex-craque da seleção brasileira de basquetebol. Naquela
oportunidade, 11 atletas foram selecionados para a equipe Sub-13 e
outros 18 jovens foram selecionados para a equipe Sub-17, iniciando o
trabalho de formação com os sócios-atletas do Clube Duque de Caxias.



BASQUETE EM 
CADEIRA DE RODAS

PARAJAPS – O torneio mais importante do
calendário paralímpico paranaense aconteceu
em novembro de 2018, em Londrina. A equipe
da Duque/ADFP encerrou a participação na
oitava colocação geral.

PARAJAPS 2018 – 14/11/2018

COPA CURITIBA PARADESPORTIVA – Realizada pela
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de
Curitiba, o torneio municipal reuniu equipes da capital em
dois dias de disputas acirradas. Na ocasião, a equipe da
Duque/ADFP encerrou a competição com o vice-
campeonato.



TÊNIS DE MESA
JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – Os Jogos
da Juventude são o maior torneio esportivo do
estado para atletas até 17 anos de idade. Na
fase final do evento, que reuniu os melhores
mesa-tenistas do Estado na cidade de Toledo, o
atleta Rafael Sampaio foi convocado para
integrar a seleção de Curitiba de Tênis de
Mesa.



CAMPEONATO PARANAENSE – Disputado em 7 etapas
naquele ano, o Paranaense de Tênis de Mesa encerrou
na cidade de Ponta Grossa, em outubro, com a
participação de diversos clubes de Curitiba e do
interior do Estado, com mais de 200 atletas inscritos
nas duplas e individuais. Na ocasião, a Duque foi
representada por 6 mesa-tenistas, com destaque para
o campeão Rafael Sampaio.



TÊNIS DE MESA 
PARALÍMPICO

COPA BRASIL – A Copa Brasil Sul-Sudeste foi realizada
na cidade de Concórdia (SC), em abril de 2018,
reunindo os mais renomados atletas brasileiros da
modalidade. Representando o Clube Duque de Caxias,
o mesa-tenista Claudiomiro Segatto, pentacampeão
parapan-americano e três paralimpíadas nas costas,
conquistou o ouro na disputa da classe 05 e o Clube
Duque de Caxias terminou a Copa com a segunda
colocação geral no troféu eficiência.

COPA BRASIL CENTRO/NORTE/NORDESTE – O torneio
da CBTM aconteceu em diversas cidades do país, entre
elas em Cuiabá (MT), em agosto. Na ocasião, destaque
para os ouros dos mesa-tenistas da Duque/ADFP Thaís
Fraga, Maria Luiza Passos, Millena Santos e Claudiomiro
Segatto e para as pratas de Sônia Oliveira e João Martins
Junior.



BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS - PARAJAPS – A
competição paralímpica estadual aconteceu em
Londrina e viu a equipe da Duque/ADFP conquistar 6
medalhas, sendo 2 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Os
ouros vieram com Maria Luiza Passos e Claudiomiro
Segatto na classe 5, as pratas com Sonia Oliveira na
classe 5 e Cincler Trevisan na classe 3, e os bronzes
com Leonice Barbosa na classe 3 e Wilson Santos na
classe 4.

52º CAMPEONATO BRASILEIRO – Em Concórdia (SC),
no mês de novembro, a equipe de Tênis de Mesa
paralímpico da Duque/ADFP deu um show com a
raquete e a bolinha, conquistando 5 ouros (Welder
Knaf, Eziquiel Babes, Claudiomiro Segatto, Sonia
Oliveira e Melanie Burlamaqui; 3 pratas com Luciana
Moura, Maria Luiza Passos e João Fernando Junior. Os
bronzes ficaram com Julio Porate, Antonilza e Marinice
Vieira.



ESGRIMA EM CADEIRA 
DE RODAS

CAMPEONATO BRASILEIRO – O torneio realizado pelo
Comitê Paralímpico Brasileiro ocorreu na cidade de
São Paulo (SP), em outubro, reunindo as melhores
equipes do país na modalidade. O time da
Duque/ADFP encerrou o ano com domínio absoluto
da modalidade, finalizando a disputa com um total de
15 medalhas, sendo 6 ouros, 3 pratas e 6 bronzes.

I COPA BRASIL – Na I Copa Brasil de Esgrima em
Cadeira de Rodas, a equipe da Duque/ADFP
conquistou 4 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, terminando
a disputa na primeira colocação geral. O torneio
aconteceu em Goiânia (GO), entre 12 e 15 de abril,
reunindo equipes do Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.



NATAÇÃO
FESTIVAÇÃO DE NATAÇÃO DO CMP – A equipe de
natação do Clube Duque de Caxias participou do
festival de natação do CMP com 10 atletas entre 19 e
70 anos de idade, encerrando a disputa na 5ª
colocação geral. No festival da Duque, que aconteceu
em dezembro, a equipe duqueana participou com o
mesmo time.

CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO – Na disputa
do Troféu Germano Bayer, disputado nas piscinas do
Santa Mônica Clube de Campo, a equipe do Clube
Duque de Caxias participou das quatro etapas do
torneio, nas piscinas de 50m.



VOLEIBOL
TAÇA PARANÁ – O torneio mais democrático do
voleibol brasileiro aconteceu entre 28 de outubro e 2
de novembro, em São José dos Pinhais, reunindo mais
de 120 equipes de 8 estados brasileiros. Na ocasião
em que a Taça Paraná chegou à 18ª edição, a equipe
da Duque participou nas categorias Sub-14, Sub-16 e
Sub-18, todas no naipe feminino.



TAÇA CURITIBA – O evento da Federação Paranaense
de Voleibol reuniu as equipes Sub-16 de Curitiba e
Região Metropolitana nos dias 16 e 17 de março. Na
ocasião, o time do Clube Duque de Caxias terminou a
disputa na quarta colocação geral.

CAMPENATO REGIONAL SUB-14 – A equipe feminina
do Clube Duque de Caxias terminou a disputa do
regional de base na sexta colocação geral. A equipe
contou com a participação de 15 atletas. Para a
maioria daquelas meninas, aquele torneio foi o
primeiro de suas carreiras.



JUDÔ



TÊNIS



GINÁSTICA
FESTIVAL DE ESTREANTES E CIRCUITO GINÁSTICO - Evento realizado no dia 20 de Outubro de 2018 na Praça Osvaldo
Cruz com um total de 322 inscritos com crianças na faixa etária entre 5 a 14 anos. O objetivo deste evento é a
massificação da Ginástica Artística, tanto masculina quanto feminina, proporcionando aos seus participantes o
envolvimento com um evento oficial da Federação Paranaense de Ginástica assim iniciando o seu desenvolvimento
esportivo na modalidade. Ao todo foram 4 entidades participantes: Clube Duque de Caxias (Curitiba), Rua da
Cidadania da Fazendinha (Curitiba), Cube da Gente de Santa Felicidade (Curitiba), e Smelj Carmo (Curitiba).



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.



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.



Organograma



Palavra Final

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

construa uma carreira de sucesso!

Seja bem-vindo e boa sorte!
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