ALEXANDRE ALVES TEIXEIRA
Nascido em 01 de outubro de 1969, em Porto Alegre, Teixeira formou-se em
Educação Física pelo Instituto Porto Alegre – IPA e como Mestre D´Armas
Internacional pela Escola de Educação Física do Exército – EsEFEx. No seu
caminho como Mestre D´Armas também se especializou no ensino da Esgrima
em Cadeira de Rodas.
Como atleta, teve maior destaque na arma Florete e, ainda bastante jovem, deu
início a sua trajetória como professor de esgrima no Colégio Bom Conselho, em
Porto Alegre e logo em seguida, iniciou a trabalhar nas escolinhas do GNU . Após
a conclusão do Curso de Mestre D´Armas, assumiu a coordenação técnica do
Departamento de Esgrima do Grêmio Náutico União – GNU, clube onde atua até
os dias atuais.
Como Mestre D´Armas, participou de um impressionante número de
competições internacionais das diversas categorias no comando de atletas e
equipes, em especial na arma de Florete Masculino e Feminino.
Destacam-se nesse rol de competições 5 Jogos Olímpicos: Sidney 2000, Pequim
2008, Londres 2012, Nanging 2014 (Jogos Olímpicos da Juventude) e Rio 2016.
Além desses eventos olímpicos, também participou como técnico em diversos
Jogos Sul Americanos, Jogos Pan Americanos, Campeonatos Mundiais e tantos
outros.
Não bastassem as suas atividades de formador e técnico de atletas da base até
o alto rendimento, também atuou como chefe de equipe em vários eventos
internacionais, organizador de eventos nacionais e internacionais e também
membro de Diretório Técnico nacional e internacional.
Em sua longa e vitoriosa trajetória profissional, formou muitos atletas renomados,
levando-os, desde muito cedo, ao mais alto degrau do pódio. Mas, a marca mais
relevante de sua carreira, sem dúvida, é a formação integral do indivíduo, enfim,
um exemplo moral e ético a ser seguido no processo pedagógico ensinoaprendizagem, sendo, por isso, reconhecido por todos aqueles que bem
souberam “beber dessa fonte”.
A razão primeira desta comenda, sem prejuízo das demais, está voltada às suas
atividades como formador, educador e Mestre D´Armas de qualidades
indiscutíveis. Pelo “conjunto da obra”, Alexandre Teixeira é muitíssimo
merecedor desta homenagem e, desde logo, passa a integrar o Hall da Fama da
CBE como seu Membro de Honra.

