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                      CLUBE CULTURA:  163 ANOS DE HISTÓRIA 

   O Clube Semanal de Cultura Artística está comemorando neste 
mês de julho seus 163 anos de existência. 

   Somos o Clube mais antigo do Brasil em atividade, além de termos 
feito parte da história de Campinas ao longo de todos estes anos. 

                Apesar dos danos colaterais que a pandemia do Corona vírus vem 
causando a todos os clubes com o fechamento temporário de suas atividades, o Clube 
Cultura não parou durante estes últimos 4 meses.  Inúmeras parcerias estão para serem 
iniciadas e outras terão continuidade o que em muito contribuirá para a nossa retomada 
e o engrandecimento de nossa sociedade com o retorno de nossos antigos associados e 
outros muitos que estarão se integrando ao nosso complexo esportivo e social. 

   Nossa Diretoria está empenhada em aproveitar este tempo para 
reformular nossas ações com inúmeras reformas e manutenções necessárias nos 
diversos equipamentos esportivos do Clube, além de dinamizar um trabalho de 
reformulação de nossa estrutura social e esportiva. 

  

Assim que os poderes públicos, em conformidade com os protocolos sanitários, 
liberarem nossas atividades, a Companhia Athletica de Campinas em parceria com o 
Clube Cultura, estará finalizando um novo atendimento de nossos associados na 
Academia de Musculação, Fitness e Spinning, prometendo ser uma forte retomada 
esportiva. Nosso parque de Beach Tênis, agora ampliado em número de quadras deverá 
ser a coqueluche do nosso próximo verão.  

 Nosso complexo de tênis passou por uma completa restruturação que surpreenderá 
aos adeptos da modalidade, hoje com nove quadras de primorosa qualidade, 
totalmente remodeladas. 

Muitas outras novidades esportivas estão para acontecer em nosso clube ao longo deste 
ano e esta renovação trará de volta um conceito que une saúde, esporte, lazer, 
recreação e vida social que ao longo dos últimos anos estava sendo relegada a um 
segundo plano em função do momento econômico em que o pais vivia. 

Temos 163 anos de história marcante na comunidade Campineira os quais serão 
finalmente contemporizados pelos nossos sócios, ex-sócios, os novos sócios que virão e 
nossos parceiros que estão acreditando em nosso potencial associativo. É um trabalho 
conjunto e perene. 

Parabéns à Diretoria Executiva do Clube Semanal de Cultura Artística pelo empenho 
diante de tantas adversidades. 

Campinas, 16 de julho de 2020 
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INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS

Durante a pandemia do COVID-19, nossa diretoria, juntamente com a 
equipe de manutenção, continuou a árdua e difícil missão, em manter 
nosso Clube, em plenas condições para recebe-los quando da 
liberação para reabertura, para que possam e voltem a desfrutar de 
todos nossos espaços.

Para tanto, elaboramos um plano de ações, dentro de nossa realidade 
financeira e de estrutura, com o objetivo de promover melhorias nas 
mais variadas áreas do Clube.

Vale ressaltar, que todas as reformas e alterações, foram com recursos 
existentes no Clube, sem gastos adicionais, exceto para alguns 
complementos e necessidades, sem perder o foco no plano de ações e 
do financeiro.

Está sendo um esforço muito grande, porém extremamente prazeroso 
para todos nós.

Temos certeza, que irão adorar e aproveitar e  muito, destes espaços, 
que carinhosamente estão sendo preparados e esperando por todos 
vocês.

Acompanhem nos próximos boletins, mais áreas revitalizadas e 
reformadas.

Nesta edição, já estamos divulgando algumas delas, que esperamos 
que curtam!
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Realizado uma grande revitalização na área, com pinturas no 

piso e reparos em geral.

BAR DO TÊNIS



BOLETIM INFORMATIVO                                                                   PÁGINA 5

Totalmente revitalizado, agora com mais segurança e aconchego 

para o seu lazer.

Deck doravante Belvedere
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Foram realizadas obras importantes, na segurança e eliminação 

de vazamentos nas tubulações.

Piscina
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Foram doadas 10 caixas com o total de 2,580 mil escovas 

de dentes para a Casa da Sopa! Tivemos a satisfação de 

fazer a entrega essa semana. Obrigado mais uma vez!

Doação de 2.580 escovas de dentes.
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Continue se cuidando! 


