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E d i t o r i a l

Prezados sócios,
Minha gestão está terminando, após 2 anos 

como Diretor Social e mais 2 anos como Presidente.
Nesses últimos 4 anos, o Brasil enfrentou uma 

crise econômica de proporções gigantescas e o Clube 
de Campo não ficou imune a ela, pois ela afetou de 
forma significativa grande parte dos sócios, gerando 
inadimplência e perda de receitas. Mas o Clube 
mostrou, mais uma vez, que é forte e que tem gabarito 
suficiente para contornar as dificuldades, por maiores 
que sejam. Reduzimos significativamente os custos de 
pessoal, de energia, de segurança, de manutenção, de 
limpeza, etc., mantendo e até ampliando as atividades 
oferecidas aos sócios. Com recursos escassos, conseguimos 
realizar muitas benfeitorias nos quartos do trenzinho, 
da sede campestre, dos apartamentos novos e nos 
chalés trimestrais, a sala de jogos foi totalmente refor-
mada e recebeu um número bem maior de eventos, 
reformamos os vestiários do Hípico, da piscina e os 
dos funcionários, fizemos um novo e mais completo 
salão de beleza, além de um novo salão de barbeiro 
e iniciamos a execução do projeto de acessibilidade. 
Pesquisa recente encaminhada aos sócios demonstrou 
que 88,6% deles se declararam satisfeitos ou muito 
satisfeitos com o clube e apenas 1,8% se declararam 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Neste ano, o clube 
realizou mais de 300 eventos esportivos, sociais, culturais, 
corporativos e particulares. Entre esses eventos, eu 
gostaria de destacar o retorno do Torneio Azul x 
Vermelho, que não era realizado desde 2014 e que 
rendeu momentos incríveis de diversão e de confraternização.  
E, por fim, eu gostaria de agradecer aos meus colegas 
de Diretoria, aos Diretores Adjuntos, ao Conselho 
Permanente, ao Conselho Deliberativo, aos membros 
das Comissões de Sindicância, Jurídica, Fiscal e de 
Finanças e de Obras, ao Gerente Geral, aos Gerentes 
e Supervisores, aos Encarregados, aos Líderes e a toda 
a equipe de colaboradores do CCSP pelo esforço e 
dedicação às tarefas que lhes foram atribuídas. Foi um 
enorme prazer servir a este clube. À nova Diretoria, 
desejo muito sucesso. Ainda há muito a fazer por 
esse clube maravilhoso ! Boa leitura a todos !
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C a l e n d á r i o

EVENTOS
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DEZEMBRO A JANEIRO

BICICLETA E PATINS

ATLETISMO

TÊNIS

CAPOEIRA

GOLFE

CIRCO

FUTEBOL - SOCCER WEEK

YOGA

EQUITAÇÃO

VOLTEIO

OPTIMIST

BEACH TENNIS

ACANTONAMENTO

26 e 28.12

05 e 06.01

12 e 13.01

07 a 11.01

15 a 19.01

19 e 20.01

22 a 25.01

21 a 25.01

24 a 27.01

22 a 25.01

26 e 27.01

26.01

CLÍNICAS DE FÉRIAS

15.12 MESTRE CUCA

21 a 25.01
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C om temperaturas mais altas e dias mais longos, o verão convida a esportes ao 
ar livre, a suar a camisa e a praticar modalidades que combinam muito com a 
estação como Beach Tênis, Beach Volley e Wakeboard.

Qual deles combina com você?

E s p o r t e s

É HORA DE ESPORTE!

Beach Tennis 

O Beach Tennis é um esporte criado a partir do frescobol e 
incrementado na Itália, mais precisamente na província 
de Ravena, na década de 1980 e hoje reúne mais de um 

milhão de praticantes espalhados pelo mundo. Se você consegue 
segurar uma raquete, você pode jogar. É um esporte com curva 
de aprendizado rápida. Basta treinar um pouco para começar a jogar. 
Quem já pratica tênis tem uma grande vantagem e já pode competir.
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Beach Volley 

J á o Beach Volley surgiu como improvisação do vôlei nas 
praias da Califórnia, nos anos 20. Com diversos adeptos 
dentro e fora dos Estados Unidos, logo surgiram as pri-

meiras duplas na década seguinte. Em 1947, foi realizado o 
primeiro torneio oficial de vôlei de praia, e em 1950, surgiu o 
primeiro circuito, com etapas em cinco praias californianas. Brasil 
e Estados Unidos acumulam muitas medalhas nessa modalidade. 
Requer muito preparo físico e resistência.

Wakeboard

O Wakeboard se consolidou no Brasil por volta de 1998, 
com a fundação da Associação Brasileira de Wakeboard, 
e seu grande berço foi a represa de Guarapiranga, onde 

os primeiros riders costumavam praticar. Esporte completo, 
trabalha todos os músculos do corpo e contribui para o aumento 
da força muscular e coordenação motora. Melhora o condicio-
namento cardio-respiratório e aptidão física, eliminando stress e 
ansiedade, aliás, feito obtido também através da prática do
Beach Tennis e do Beach Volley.

Bora lá?
Todos os finais de semana, 
das 10h às 13h, tem um

professor de Beach Tennis
para ensinar e aprimorar

o esporte no Clube!



Viva 2019!

P ara brindar e dar as boas-vindas a 2019, a festa da 
virada traz apresentações da Banda Sensacional 
Orchestra Sonora e DJ Marcelo Piaza, além de um 

buffet especial, bar de caipirinhas, programação especial 
para as crianças e show com fogos de artifício.  A celebração 
tem início marcado para 21h e acontece na Sede Central. 

0 8

A n t e n a

A palavra mais usada hoje em dia é conexão. As novas 
mídias e tecnologias estão aí para ampliar os canais 
de comunicação e trazer informações em tempo 

real, em questão de segundos. E para não ficar de fora, foi 
criado um canal no Youtube com vídeos sobre o Clube e as 
receitas do “Você Chef”.  Por lá apresentamos dicas e recei-
tas do nosso chef e um convidado,  para que você possa ver 
o passo-a-passo e tentar fazer também. Acesse receitas como 
Tartar de Salmão, Creme Brulée, Salada de Fatouche e Hot 
Roll. Fique ligado! 

VAMOS NOS CONECTAR? 

Galeria

A rte pode se manifestar de diferentes formas dentro 
de nós mesmos. Seja por meio da música, da escrita, 
da poesia, da pintura, da fotografia, da escultura ou 

do design. Todo mundo tem um pouquinho de arte dentro 
de si. E para comprovar isso, foi sediada a exposição de arte, 
de 8 a 23 de setembro, em nossa biblioteca, que revelou 
toda a sensibilidade e o talento dos expositores do Clube. 
Organizada pelos sócios Aluísio Rocha Leão e Terezinha 
Lorenzi, a mostra reuniu 15 expositores que exibiram suas 
pinturas, esculturas, artesanato e fotografias. O evento con-
tou com coquetel de encerramento e entrega de certificados 
de participação a todos os artistas.



O que é bom sempre pode ficar melhor

A equipe de cozinheiros e chefes do Clube de Campo 
de São Paulo foi contemplada com uma nova ex-
periência: passaram por um treinamento na Escola 

Eataly, o famoso império da cozinha italiana, onde puderam 
aprimorar suas técnicas. Várias práticas foram apresentadas, 
com destaque para a cozinha do centro-norte italiano, 
preparo de pizzas, receitas da Nonna, trilogia de brownies, 
massas recheadas, pães de fermentação natural, alta cozinha 
gourmet, entre outras, enriquecendo os conhecimentos de 
todos. O que já é muito bom, pode ficar ainda melhor, caso 
da nossa gastronomia e de nossos talentosos cozinheiros.

Doar é bom!

T odo ano é realizado o tradicional bazar dos 
funcionários, organizado por Taciana Carreras. A 
ideia é reunir doações dos sócios para que os cola-

boradores do Clube participem retirando diversas peças. 
De brinquedos a roupas e acessórios, o bazar faz sucesso e 
é sempre muito aguardado por todos. Este ano, a grande 
maioria dos funcionários - cerca de 284 colaboradores
(70% do total) - participou e levou algo que lhe agradou.

Obrigado!

D urante três meses, nós, do Clube de Campo de São Paulo realizamos uma pesquisa 
de satisfação com vocês, e o resultado foi mais do que satisfatório para nós.
Participaram da pesquisa cerca de 282 sócios entre titulares, cônjuges e 

demais associados. Além dos índices de satisfação, também foram mensurados dados 
alusivos à importantes segmentos dentro do clube, como eventos, gastronomia, 
comunicação, departamentos e outros. 

A nossa pesquisa mostrou que cerca de 88,6% dos sócios estão satisfeitos ou 
muito satisfeitos com o Clube, marcada pela variedade de atividades e esportes e 
pela segurança. 

Os associados em geral estão satisfeitos, valorizam a natureza exuberante e os 
esportes, mas trazem as mesmas preocupações da pesquisa anterior: preço e qualidade. 
Cerca de 80% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a comunicação do Clube. 
Apesar disso, é preciso ressalvar informações, regras e novos canais de comunicação. 
Nos esportes, eventos e diversas atividades surgem uma grande necessidade de envolver 
os jovens e adolescentes. Descobrimos ainda que 84% dos sócios não pretendem deixar 
o Clube nos próximos 10 anos. 

Tal fato nos enche de orgulho e nos motiva a continuar trabalhando ainda mais 
para deixá-los cada vez mais satisfeitos com o Clube. #obrigado #meuclubedecampo
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U m dos mais tradicionais eventos 
esportivos do Clube de Campo 
de São Paulo, o Torneio Azul 

x Vermelho reuniu grande número de 
associados de diversas idades em dife-
rentes atividades esportivas, sociais e 
recreativas. Realizado em setembro e 
outubro, o evento atingiu o seu objetivo 
maior de promover a confraternização 
de todos os sócios e seus familiares. 

Por meio de provas esportivas e 
recreativas, contatos foram estreitados 
e amizades foram renovadas – ou até 
mesmo iniciadas, em alguns casos -, 
dentro do melhor espírito de convívio 
social. A integração com a natureza, o 
trabalho em equipe, e principalmente 
a solidariedade e a amizade, foram os 
valores novamente transmitidos e apli-
cados durante todas as etapas do evento. 

Confira os momentos e os destaques 
de cada fim de semana:

AZUL E VERMELHO 
SÃO AS CORES MAIS 
QUENTES

Nesta edição a doação de alimentos 
não perecíveis também contaria pontos 
para as equipes, contribuindo ainda 
mais para o viés social dessa iniciativa. 

Os alimentos angariados foram 
doados para três instituições: Vivenda da 
Criança, Associação de moradores Seu 
Xavier e Reconciliação. 

Durante a festa de abertura, realizada 
no dia 15/09, o Clube de Campo São Paulo 
contou com a ilustre presença de Fabiana 
Murer, campeã mundial, pan-americana, 
recordista brasileira e sul-americana do 
salto com vara e com a bateria Imperial 
da Insper, que animou ainda mais a festa.

Na ocasião, a atleta falou sobre 
a importância de competições como 
essa, onde o esporte é posto à prova de 
forma leve e divertida e destacou que 
o torneio é uma ótima oportunidade 
para que as crianças possam brincar 
e, consequentemente, acharem uma 
modalidade na qual possam desenvol-
ver algum talento ou aptidão. Após o 
discurso, Geraldo 
Borba, Presidente 
do Clube e Rodney 
Carvalho, Diretor 
de Esportes, deram 
início aos jogos.A pós quatro anos de hiato, o Torneio 

Azul & Vermelho, criado em 1963 
pelo CCSP voltou a ser realizado 

em 2018 e com uma grande novidade. 

15/09 e 16/09



Mas o destaque do fim de semana 
ficou por conta da “Super Gincana”, 
que juntou uma série de brincadeiras 
lúdicas, como Cabo de Guerra e Cor-
rida de Saco, por exemplo, em uma 
única e divertida prova. O momento, in-
clusive, é unanimidade entre os capitães 
Fernando Fleury e Daniel Afonseca, 
do Vermelho e Azul, respectivamente. 
“Foi o momento mais divertido do 
torneio”, ressaltaram ambos os líderes 
de equipe, aos risos. 

Ao fim das provas, a equipe Azul 
liderava a competição com 895 pontos 
contra 405 do Vermelho. 

No primeiro fim de semana de 
competições, o torneio começou com 
salto no hípico, seguido por atletismo, 
futebol e a “Super Gincana” que deram 
ritmo e graça a experiência dos com-
petidores. A Corrida Infantil, aliás, 
chamou a atenção por conta do grande 
número de participantes mirins, que 
correram e gritaram palavras de incentivo 
durante toda a prova. 
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22/09 e 23/09

E m desvantagem no placar geral, o Vermelho apostou no espírito de equipe 
para tentar reverter a situação e quase conseguiu igualar o placar. Após a 
realização das provas de futebol, futsal, futevôlei, basquete, vôlei, queimada e 

gincanas em geral, o placar final foi de: Azul 1575 x 1525 Vermelho.

O fim de semana contou ainda com um show do cantor Sidney Magal, realizado 
no sábado, dia 22. 
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29/09 e 30/09

O terceiro final de semana começou com tempo nublado e muito golfe no 
torneio Azul e Vermelho. O tempo abriu e o e os times participaram de
natação, polo aquático, futsal, bridge, beach tennis, vôlei de praia, e

optimist na vela.

A chuva no final do dia fechou com chave de ouro as competições de xadrez, 
tranca, pingue pongue e pebolim!

Ao fim das provas a equipe dos sócios impares continuava em vantagem: 
Azul 2862 x 2638 Vermelho.



N os últimos dias de competições teve sinuca e 
tênis. A disputa seguiu aberta até a pescaria, 
última prova do torneio, realizada horas antes 

do encerramento, no lago do Buraco 2, próximo a 
portaria social. No local, via-se muitas famílias com 
crianças tentando fisgar alguns peixes para ajudarem 
suas equipes, mas o “mar parecia não estar para 
peixes”. 

Segundo Roberto Rabioglio - Gordon, para os 
íntimos, o tempo fechado deixou os peixes preguiçosos. 
“A água está muito gelada hoje e os peixes devem 
estar dentro da toca”, brincou o veterano, sócio do 
clube desde três anos de idade e representante do 
time Vermelho. 

1 4

06/10 e 14/10

Ao fim da prova, a equipe Azul pegou mais peixes e a Vermelha os mais pesados. 
Diante do empate técnico, houve troféu para o lado Azul e sorriso no rosto de Tetê 
Martinez, sócia do clube há 38 anos e ex-capitã do time Azul em 1994, ano em que 
foi campeã.  “Para mim o mais importante continua sendo a interação entre os 
sócios, mas fico feliz pela vitória. Como eu sempre falo, o Azul pode contar que 
estarei sempre apoiando. E também dando alguma orientação para o Verme-
lho, claro.”
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A o fim do torneio, no dia 14/10, a equipe Azul, capitaneada por Daniel
Afonseca, levou a melhor frente ao time Vermelho, de Fernando Fleury por 
uma diferença de pouco mais de 300 pontos. Azul 5162 x 4838 Vermelho.

Durante a cerimônia de premiação,
realizada no campo de futebol do
Clube, muita festa e diversão com as 
equipes, associados, crianças, mascotes
das equipes, que brincavam entre si a
despeito do resultado.

Encerramento

x
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Os capitães e o presidente do Clube falaram ao público após a
entrega do troféu, parabenizaram os sócios e ressaltaram a importância de
competir e interagir. 

Doação de alimentos

Durante a cerimônia de premiação, 
realizada no campo de futebol do 
Clube, muita festa e diversão com 
as equipes, associados, crianças, 
mascotes das equipes, que gozavam 
entre si a despeito do resultado.



Nova placa na fachada do hangar no náutico Nova pista de areia do hípico
(descompactação e nivelamento)

S o c i a l

BENFEITORIAS 
2017 / 2018

A pesar da crise econômica brasileira e a consequente escassez de recursos 
para a realização de reformas, o Clube de Campo de São Paulo encontrou 
meios de projetar e executar uma série de obras para melhorar a experiência 

do sócio nas suas visitas ao clube. 
Além disso, melhoramos bastante a comunicação com os sócios, fizemos um site 

do clube totalmente novo aberto ao público e responsivo, introduzimos novas redes 
sociais e passamos a utilizar o WhatsApp para divulgar a programação semanalmente. 
Introduzimos também a comanda eletrônica, hoje largamente utilizada pelos sócios, 
que eliminou a comanda de papel e o trabalho correspondente a ela.

A seguir, as fotos e as respectivas legendas servem para demonstrar o trabalho realizado 
nas mais diversas áreas do clube. 
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Placas de sinalização de madeira



Recuperação do piso de madeira do náutico Novo arquivo da diretoria antigo PABX

Obras de acessibilidade - rampas,
corrimão e guarda-corpoObra do vertedouro (em andamento) Obras de acessibilidade

Nova área de descanso para funcionários 

Construção da central de resíduos e lavador de 
carro atendendo as normas da policia civil

Construção do novo redondel do hípico

Instalação e adesivação de toldos nas quadras de 
Beach Tennis e Beach Volley

Instalação e adesivação de toldos nos
campos de futebol

Reforma da cobertura de sapê do
redondel coberto do hípico

Reforma da estrutura do galpão de barcos
optimist do náutico

Substituição de telhas e reforma no forro da 
sede campestre

Reforma da laje nos pavilhões do hípico

Obra do almoxarifado - criação e
organização do mezanino



Reforma da sala de jovens (Piso e iluminação) Troca de carpetes da boate,
sala de estar e bar central

Reformas dos vestiários masculino e
feminino da piscina

Troca de pisos, televisores e camas do
Trenzinho e da Sede Campestre Reforma do vestiário masculino hípicoReforma dos Quadros de Clovis Graciano

Reforma da sala de jogos

Nova barbearia.Novo salão de beleza
(cabelereiro, manicure, depilação)

Reforma da brinquedotecaMesas e cadeiras do novo refeitório para
funcionários

Instalação do protetor salivar no
buffet do Self Service

Redimensionamento de aquecedores nos
trenzinhos e na sede campestre

Reforma do vestiário feminino na
portaria serviço

Reforma do vestiário masculino na
portaria serviço
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O Tênis movimentou os meses de 
outubro e novembro do Clube 
com dois eventos. O primeiro 

deles, a II Olimpíada de Tênis, realizado 
no dia 27/10, contou com 46 atletas e 
10 entidades participantes em torneios 
masculino e feminino para crianças de 
até 12 anos de idade. A competição foi 
segmentada para nascidos entre os anos 
de 2006 e 2011. 

A Sociedade Hípica de Campinas 
foi a grande campeã da II Olimpíada 
de Tênis, com 10 medalhas conquistadas. 
O CCSP, anfitrião do torneio, ficou em 
segundo lugar, com duas medalhas ganhas -
Prata e Bronze. O Esporte Clube Pinheiros, 
campeão em 2017, ficou em terceiro 
lugar, empatado o Clube Atlético Indiano e 
o Yacht Clube Paulista, com uma meda-
lha cada. 

Já o Torneio Finals, realizado em 
novembro, nos dias 24 e 25, para parti-
cipantes sub 14, contemplou competidores 
de 1ª a 5ª classe. O evento, contou com 
premiação, entrega de troféus e brindes.

TÊNIS EM AÇÃO
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UMA ESCOLA CHEIA 
DE HISTÓRIAS

A escola do 
hípico tem 
muita história 

para contar. Basta 
perguntar às jovens 
amazonas Rebeca 
Raver (17) e Julia 
Mel (14), tudo que 
elas aprenderam ali, 
e constatar como foi 
importante seguir 

essa trajetória. 
“Fiz 3 anos de 
escolinha, que sempre vou guardar 
na memória, pois aprendi muito. 
Como sou da África do Sul, um dos 
maiores desafios foi o idioma, mas 
tive um professor muito bom e que 
me orientou muito. Foi por causa 
das aulas que me tornei a amazona 
que sou”, comenta Rebeca. Hoje, 
a adolescente tem seu próprio 

cavalo - o Van Den Boss. Sua mãe ressalta 
que o hipismo foi de extrema importância 
na adaptação e no apego da filha ao novo país.

De pequeno aprendiz a cavaleiro, 
ou amazona, há uma longa estrada a 
percorrer, ou melhor, a cavalgar. “Eu 
era tão pequena quando comecei a escolinha, 
e menor ainda quando descobri que gostava 
de cavalos”, relembra Julia. “Foram os 
professores que me esinaram toda a base 
técnica, além de me fazer ter mais do que 
certeza de que o hipismo era o caminho certo 
para mim”. É na escola que se forma o 
nosso futuro no mundo hípico e é lá que 
se ensinam as técnicas desse elegante 
esporte. Os professores apresentam as 

diferentes modali-
dades e princípios 
da equitação, além 
de ensinarem todos 
os cuidados neces-
sários para que os 
preciosos cavalos 
permaneçam fortes 
e saudáveis. Agora, 
Julia também é a 
feliz proprietária  
de um desses belos 
animais. “O Smoke é 
o meu melhor amigo e 
eu não trocaria ele por 

nada nesse mundo”, completa 
a pequena amazona.

Enquanto alguns já estão em pleno 
desenvolvimento no mundo do hipismo 
há alguns anos, outros mais novos vão 
chegando, fazendo com que a renovação 
seja uma constante na escola hípica do 
Clube. Lucas, de 13 anos, é um desses 
novos alunos e nos conta suas alegrias 
e pequenas adversidades: “Sempre gostei 
de hipismo. Participo de todas as clinicas 
de férias e as aulas são super importantes, 
pois me ajudam a melhorar. O que eu mais 
gosto é a sensação de satisfação quando faço 
um salto bem executado. O mais difícil para 
mim é segurar a ansiedade de saber a hora 
exata de pular”. Seguros daquilo que já 
aprenderam, muitos já se arriscam em 
competições dentro e fora do Clube. “Já 
participei de provas e, apesar do nervosismo 
e da pressão, é muito legal. Me sinto pressio-
nado porque tem muita gente olhando, mas 
o lado bom é que quando você acerta, todos 
estão vendo também! Eu adoro o dia de prova, 
essa rotina de levantar cedo e saber que tem 
prova, acordar, se vestir e se preparar... é 
uma sensação muito boa”, revela o garoto.
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E ntre os dias 16 e 21 de outubro foram disputados o 49º Aberto Masculino e o 
24º Aberto Feminino de golfe. Os tradicionais torneios contaram com a parti-
cipação de diversos competidores. No torneio masculino sagrou-se campeão 

o jovem Lucas Park, do Paradise, já no play off, seguido por Guilherme Grinberg 
(do São Paulo) e o sênior Roberto Gomez, respectivamente em 2º e 3º lugares. No 
aberto feminino, a campeã foi Isu Choi, do Terras de São José, que dominou a 
competição do início ao fim. O vice-campeonato ficou com Fernanda Lacaz, do São 
Fernando, seguida por Samire Oliveira, do Arujá, em terceiro. 

Os dois torneios contaram com patrocínio da Faber-Castell e Cultura Inglesa. O 
Aberto Masculino ainda teve apoio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Heineken, 
Restaurante Ecully, e cachaças Virum. O Aberto Feminino incluiu a Sucrégolf, Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz, Mistral, Mac Nevin 1983, Katarina Nagy, Viva Amazon, 
Restaurante Ecully e Dra. Maria Fernanda Hernandez – Pediatra entre seus apoiadores.

Voltada para golfistas das categorias infanto-juvenil, a Copa Roberto Gomez 
teve sua etapa final realizada no dia 2 de dezembro. O torneio teve varias eta-
pas durante o ano, leva o nome de um dos grandes craques do golfe nacional, 
Roberto Gomez. Sabendo da grande importância das práticas esportivas na infância - 
tanto nos aspectos lúdicos como físicos, o incentivo à participação em torneios 
permite o desenvolvimento de outras qualidades e habilidades. Criar espaço 
propício para a integração social, além de falar de valores como respeito às 
regras e disciplina, são fundamentais para as crianças, principalmente quanto 
o exemplo vem de um profissional como este, com uma trajetória tão vitoriosa e 
que inspira as novas gerações dos pequenos sócios do Clube de Campo de São Paulo.

SEMANA DE GOLFE
NO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO

// Da esq. para dir.:
Isu Chi e

Mara liberato

// Da esq. para dir.:
Guilherme Grinberg,
Lucas Park e
Roberto Gomez

Copa Roberto Gomez de golfe



E sporte que exige ao mesmo tempo conhecimento de técnicas e preparo físico, 
a prática de Snipe e os eventos sediados da modalidade trazem um colorido  
especial em dias de prova ao Clube de Campo de São Paulo. A mais recente

delas ocorreu entre os dias 2 e 4 de novembro e contou com cerca de 59 barcos 
inscritos para a realização das últimas regatas do 65º Campeonato Paulista da Classe 
Snipe 2018.

Na ocasião, a embarcação comandada por Alexandre Paradeda e Anna Julia 
Tenorio (EVI) terminou em primeiro lugar, seguido de Rafael Gagliotti e Henrique 
Wisniewski (ICS), em segundo, e Rene Hormazabal e Sidney Bloch (EVI), em terceiro. 
Renato Machado de Almeida e Laura Coelho, do Clube de Campo, terminaram em 14º. 

As provas e o coquetel de premiação foram sediados no Clube de Campo de São Paulo.
Medindo cerca de 4,70 metros, projetado para 2 

pessoas competirem , o Snipe foi criado por William 
Crosby em 1931, que naquela época procurava desenvolver 
um barco de regata moderno, rápido e sobretudo tático. 
Crosby tinha ainda o objetivo de expandir o modelo a 
várias frotas em todo o mundo, feito que foi amplamente 
conquistado. O Snipe é reconhecido pela Federação 
Internacional de Vela (ISAF) como uma classe internacional 
e é navegado em 26 países diferentes. Foram construídos 
até hoje mais de 31.000 Snipes em todo o mundo.

A FESTA DO SNIPE
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Placa à vista T ão importante quanto as boias
sinalizadoras, faróis e outros 
elementos que orientam e 

ajudam velejadores a identificar sua 
localização, as placas também são funda-
mentais para manter a boa visibilidade 
e a segurança das equipes e esportistas 
da náutica.

Sabendo disso, o Clube inaugurou 
em outubro a nova placa com novo 
logo que está ao alcance dos olhos de 
todos, em terra ou no mar, na área do 
hangar. A novidade inclui-se entre as 
melhorias e constantes renovações que 
acontecem na rotina de manutenção de 
nosso clube.



DEZEMBRO

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS - Fique ligado!

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Medusa - Gramado do Self
Esconde-Esconde - Sede
Oficina de Máscaras - Brinquedoteca
Passeio de Bike - Quadras
Barra Manteiga - Quadras
Estrelão - Quadras

12
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Estrelão - Gramado Self 
Pulando Corda - Gramado Self
Oficina Quebra-Cabeça - Playground 
Basquete/Queimada - Quadra
Base 4 - Quadra
Policial e Fugitivo - Sede

19
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Quem sou eu? - Sala de TV
Pega-Pega - Gramado do Self
Oficina de Origamis - Brinquedoteca
Combate Bambolê - Quadras
Coelhinho Sai da Toca - Quadras
Pac Man - Quadras

13
quinta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Jogos Tabuleiro - Sala TV 
Trilha - Trilha
Oficina Balangandã - Playground
Ameba - Quadra
Pega-Pega ajuda - Gramado piscina
Pac Men - Quadra

20
quinta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Pulando corda - Parque madeira
Alerta - Quadra
Oficina Caça Pinha - Pelo clube 
Múmia - Quadra
Vôleixiga - Quadra de areia
Elefante Colorido - Quadras

14
sexta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Elefante Colorido - Sede 
Mustafá - Sede
Oficina Porta-Treco - Playground
Telefone sem Fio - Gramado Self
Passa 10 - Quadra
Arranca Rabo - Quadra

21
sexta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Vampiro-Vampirão - Sede
Corre Cotia - Sede
Oficina de Natal - Playground
Mestre Cuca - Sala TV
Torneio de Queimada - Quadra
Combate - Quadra

15
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Roda Pião - Sede
Pular Eslástico - Sede
Oficina Vai e Vem - Playground
Gincanas - Quadra
Queimada - Quadra
Batata Quente - Quadra

22
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Mar Vermelho - Sede
Passa 10 - Quadra
Oficina de Natal - Playground 
Medusa - Sede
Teatro Natalino - Cinema
Entrega de doces - Restaurante Central

16
domingo

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Corrida Pô - Sede
Pulando Corda - Sede
Oficina de Pintura - Playground
Passeio Trenzinho - Sede
Boliche Cego - Quadra
Carrinho de Mão - Quadra

23
domingo

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Corrida pô - Gramado Self
Mustafá - Quadra
Oficina missangas - Sala TV
Splash - Quadra
Varal de bexigas - Quadra
Pique bandeira - Quadra

17
segunda-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Pulando Corda - Sede
Medusa - Sede
Oficinas Diversas - Brinquedoteca
Pulando Amarelinha - Sede
Esconde-Esconde - Sede
Quem sou eu? - Sede

24
segunda-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Corrida de Saco - Gramado Golf
Torta na Cara - Gramado Self
Oficina de Peteca - Playground
Peteca - Quadra de areia
Splash - Quadra
Guerra de Bexiga - Quadra

18
terça-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Skate-Patins - Quadra
Barra Manteiga - Quadra
Oficina Massinha - Playground
Skate-Patins - Quadra
Queimada - Quadra 
Policial e Fugitivo - Sede

26
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Skate-Patins - Quadra
Estrela - Gramado
Oficina Bolhas Sabão - Playground
Skate-Patins - Quadra
Campo Minado - Quadra
Bandeirão - Quadra

27
quinta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Skate-Patins - Quadra
Corre Cotia - Sede
Oficina Porta-Treco - Playground
Skate-Patins - Quadra
Corrida Pô - Quadra
Múmia - Quadra

28
sexta-feira
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10h
11h
13h
14h
15h
16h

Musical Infantil - Sala de TV
Pac man - Sede
Oficina Quadro Pintura - Playground
Bandeirão - Gramado Piscina
Mustalá - Gramado Piscina
Alerta - Gramado Piscina

04
sexta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Quem sou eu? - Sede
Caça as Cores - Sede
Oficina Máscaras - Playground
Atividades Piscina - Piscina
Splash - Gramado piscina
Alerta - Gramado piscina

29
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Pulando Corda - Sede
Estrela - Gramado sede
Oficina Slime - Playground
Skibum - Árvore centenário
Varal de Bexigas - Campo
Slack Line - Gramado

30
domingo

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Mar Vermelho - Sede
Pega-Pega - Sede
Oficina de Horta
Torta na Cara - Gramado Self
Dança das Cadeiras - Gramado Self
Corrida de Saco - Gramado Self

31
segunda-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Mímica - Sala TV
Combate Bambolê - Gramado Self
Oficina de Gesso - Playground
Passeio de Bike - Quadra
Policial Fugitivo - Sede
Pega-Pega Ajuda - Sede

01
terça-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Painel de Desenho - Playground
Oficina de Pipa - Sala de TV
Brinquedos Infláveis - Gramado Piscina
Vôleixiga - Quadra de Areia
Cabo de Guerra - Quadra
Esconde Sardinha - Gramado Piscina

02
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Estátua - Gramado Self
Mímica - Gramado Self 
Oficina de Miçangas - Playground
Piquenique - Pq. Madeira
Maestro - Pq. Madeira
Pega-Pega - Pq. Madeira

03
quinta-feira

JANEIRO

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Pulando Corda - Sede 
Pega-Pega Robinho - Sede
Oficina de Peteca - Playground
Torneio de Queimada - Quadra
Peteca - Quadra Areia
Combate Bambolê - Quadra

05
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Suco Maluco - Sede
Nunca Três - Sede
Oficina Porta Treco 
Pega Bandeira - Quadra
Caos - Gramado Piscina
Alerta - Quadra

06
domingo

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Quem sou eu? - Sala de TV
Dança das Cadeiras - 
Oficina de Pipa - Playground
Bike Pais e Filhos - Sede
Trilha - Sede
Jogos de Tabuleiro - Sala de TV

07
segunda-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Pula Elástico - Sede
Esconde Sardinha - Sede
Oficina Gesso - Playground
Jogo do Velho Gigante - Quadra
Rio Vermelho - Quadra
Chuta Lata - Gramado Piscina

08
terça-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Terra, Céu e Água - Pq. Madeira
Campo Minado - Gramado Piscina
Oficina Massinha - Playground
Skibum - Árvore Centenária 
Corrida de Saco - Quadra
Salada de Frutas - Quadra

09
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Telefone s/ Fio - Sede
Fugitivo - Gramado Self
Oficina Quebra-Cabeça - Playground
Caça as Cores - Sede
Fuga de Alcatraz - Gramado Piscina
Combate - Quadra

10
quinta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Roda Cantada - Gramado Sede
Maestro - Gramado Sede
Oficina Porta-Treco - Playground
Cabo de Guerra - Quadra 
Passa Rápido - Quadra 
Vôlei Maluco - Quadra

11
sexta-feira
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10h
11h
13h
14h
15h
16h

Stop - Sala de TV 
Esconde Sardinha - Sede
Chaveiro Biscuit - Brinquedoteca
Skibum - Árvore Centenária 
Pega bandeira - Quadra
Base quatro - Quadra

18
sexta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Corrida Jokenpô - Gramado Self
Pato Ganso - Gramado Self
Oficina Slime - Brinquedoteca
Passaporte - Quadra
Múmia - Quadra
Canibal - Sede

19
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Stop - Sala de TV
Estrelão - Sede 
Oficina de Balangandã - Playground
Atividades Piscina - Piscina
Passarela - Piscina
Esconde-Esconde - Gramado Piscina

12
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Pula Corda - Pq. Madeira
Pega-Pega (Vários) - Pq. Madeira 
Oficina Slime - Playground
Splash - Árvore Centenária
Guerra de Bexiga - Campo
Base Quatro - Campo 

13
domingo

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Força - Sala de TV
Pega-Pega Banana - Quadra
Oficina Painel Pint - Playground
Taco - Quadra
Pega Bandeira - Quadra
Canibal - Sede

14
segunda-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Mímica - Sede
Nunca Três - Sede
Oficina Chaveiros - Playground
Múmia - Quadra 
Mustalá - Quadra
Pac man - Quadra

15
terça-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Múmia - Sede
Mãe da rua - Gramado Self
Oficina Livrinhos - Playground
Slack-Line - Gramado Piscina 
Terra, Céu e Água - Quadra
Chuta lata - Quadra

16
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Varal de Bexigas - Playground
Torta na cara - Sala de TV
Oficina Origamers - Playground
Torneio Queimada - Quadra
Policia e Ladrão - Sede
Caos - Quadra

17
quinta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Coelho Sai da Toca - Sede 
Cidade Dorme - Sede
Oficina Gesso - Brinquedoteca
Bandeirão - Quadra
Taco - Quadra 
Policial e Fugitivo - Sede

20
domingo

10h
11h
13h
14h
15h
16h

O Mestre Mandou - Sede
Medusa - Gramado Self
Quebra-Cabeça - Brinquedoteca
Vôleixiga - Quadra 
Pega-Pega Corrente - Quadra 
Base 4 - Quadra

21
segunda-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Jogo da Velha - Sede
Corrida Jokenpô - Sede
Miçangas - Playground
Batalha Naval - Quadra
Quintal do Vizinho - Quadra
Acampamento Inimigo - Sede

22
terça-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Vampiro-Vampirão - Sede
Batata Quente - Sede
Pipa - Playground
Jokenpô Gigante - Quadra
Fundo do Baú - Quadra
Passaporte - Sede

23
quarta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Morto ou Vivo - Sede
Passa ou Repassa - Sede
Balangandã - Playground 
Mustalá - Quadra
Circuito - Quadra
War - Campo

24
quinta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

a partir das 19h

Stop Gigante - Sala TV
Jogo da Memoria - Sala TV
Bolhas de Sabão - Playground
Gincanas - Quadra
Caça ao Tesouro - Gramado Piscina
Caça ao Jack - Sede
Acantonamento

26
sábado

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Rouba Monte - Sala de TV
Pega Robinho - Sede
Horta - Playground 
Piquenique Especial - Sala de TV
Será Possível - Quadra 
Torta na Cara - Quadra

25
sexta-feira

10h
11h
13h
14h
15h
16h

Terra, Céu e Água - Sede
Gato Mia - Sala de TV
Máscaras - Brinquedoteca
Atividades Piscina - Piscina
Fuga de Alcatraz - Quadra
Julgamento - Cinema

27
domingo

2 6



10h às 16h Clínicas de Skate e Patins
A partir de 5 anos

26 a 28.12

10h às 16h

10h às 16h

10h às 16h

09h às 12h

10h às 16h

10h às 16h

16h

10h às 16h

Clínica de Atletismo (Gratuito)
A partir de 5 anos

Clínica de Tênis (R$ 360,00)
A partir de 5 anos

Clínica de Capoeira (Gratuito)
A partir de 5 anos

Clínica de Golfe (R$ 300,00)
A partir de 5 anos

Clínica de Circo (R$ 150,00)
A partir de 5 anos

Clínica de Futebol (R$ 400,00)
A partir de 4 anos

Clínica de Yoga (Gratuito)
A partir de 7 anos

Clínica de Tênis (R$ 360,00)
A partir de 5 anos

05 e 06

07 a 11

12 a 13

15 a 19

19 a 20

21 a 25

21 a 25

21 a 25

DEZEMBRO A JANEIRO

CLÍNICAS DE FÉRIAS

10h às 15h

09h às 11h

11h às 13h

10h às 16h

11h

10h às 19h

16h e 18h

11h

12h

10h

Clínica de Equitação (R$ 400,00)
A partir de 7 anos

Clínica de Volteio Baby (R$ 315,00)
De 3 a 7 anos

Clínica de Volteio (R$ 370,00)
A partir de 8 anos

Clínica de Optimist (R$ 350,00)
A partir de 7 anos

Clínica de Beach Tennis (Gratuito)
A partir de 10 anos

Recreação, Monitoria e Brinquedoteca
Todos os dias

Cinema
Sessões diárias

Alongamento
Terças e quintas

Ginástica Localizada
Terças e quintas

Brinquedos Infláveis
Todos os dias, a partir de 02/01

22 a 25

22 a 25

24 a 27

26 e 27

22 a 25

DEZEMBRO

JANEIRO

11h30
às 23h

normal

até 00h

até 17h

até 19h

12h

Self-Service

Áreas Infantis e Recepção

Restaurante do Tênis, com serviço à
la carte e buffet de massas.

Restaurante do Náutico

Restaurante Hípico, com serviço à la carte

Sede Central

01

02

RESTAURANTES

até 20h

até 16h

até 23h 

até 23h

até 21h

até 16h

até 18h

Self (menu trivial), Brinquedoteca e Berçário 

Funcionamento normal

Departamentos esportivos e Sede Central

O Clube estará fechado

Self, Bar Central e Restaurante do Tênis

Restaurante Central ficará fechado para
a montagem da festa de Réveillon

Self, Bar Central e Restaurante Especial

Funcionamento normal

O café da manhã será servido no
Restaurante do Tênis

A Sede Central ficará fechada até o
ínicio da Festa de Réveillon

Self-Service

Departamentos esportivos

11 a 21
22 e 23

27 e 28
29 e 30

29 a 02.01

31

24
25
26

até 23h

até 17h

até 21h

Restaurante do Tênis, com serviço à
la carte e buffet.

Restaurante do Náutico

Vestiários do Tênis e do Golfe
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A o longo dos anos alguns sócios revelaram seus talentos como cantores e músicos 
através do Clube Musical, e exibiram essas habilidades em elaborados musicais 
e peças para surpresa e diversão de quem os assistia. A história, que começou 

por volta de 1998, gira em torno de boa música, teatro e entretenimento. “Foi uma 
coisa que começou com poucas pessoas e sem grandes aspirações. As primeiras apresentações 
eram pequenas e tomavam lugar em outros departamentos do próprio clube. Com o passar 
do tempo a coisa foi evoluindo e alcançando um novo patamar”, comenta Angela Sigaud, 
sócia e integrante do grupo que participa das apresentações desde o início.

A partir de 2001 as apresentações passaram a ser realizadas anualmente na 
sede do clube, no início ainda de forma simples, mas com o passar dos anos foram se 
transformando em apresentações bem mais complexas e bem estruturadas, contando 
com figurino, cenografia e palcos especiais. Alguns profissionais - como a diretora 
artística Gabriela Diamante, os diretores/autores de teatro Walter Júnior e Eric 
Nowinsky - passaram a fazer parte do projeto ajudando na preparação dos músicos e 
cantores, escrevendo e compondo peças originais para serem apresentadas e contri-
buindo para que os resultados fossem cada vez melhores. 

Foram até então 20 anos de apresentações envolvendo música e teatro, algumas 
com mais de 30 participantes, tomando lugar sempre no finalzinho do mês de outubro 
e sempre com um tema especial (exceto em 2018, onde o tema foi justamente não 
haver tema, com o título “Vale Tudo”). As apresentações/musicais, por muitos anos 
sob a direção musical de Luis Carlos Gayotto, já abordaram temas como a jovem 
guarda, a disco music, cinema, os Beatles e muitos outros, alguns com tanto sucesso 
que renderam sequências.

Um dos mais célebres foi realizado em 2015, com o título 
de Rádio CCSP – com textos de autoria de Armando Liguori. 
Nele os atores/cantores interpretaram passagens, quadros e até 
comerciais emblemáticos do rádio e da TV brasileira do último 
século, como o programa do Chacrinha, as radionovelas, e muito mais.

Radio CCSP
autoria Marcília Lopes

“

“

Radio CCSP, ajuste esse botão
Rádio CCSP, o som do coração
Rádio CCSP, é pura diversão
Venham todos juntos,
Ouvir essa estação
Radio CCSP

S o c i a l

20 ANOS DE MÚSICA
NO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO



Dessa empreitada musical nasceram bandas, quintetos, corais, e outros diversos 
frutos. Muitos sócios puderam aproveitar momentos de descontração, partilharam 
experiências, conheceram novas pessoas, aprenderam e descobriram novas habilidades 
e, além de todos esses aspectos positivos de viés mais pessoal, ainda proporcionaram 
momentos inesquecíveis para aqueles que assistiram seus divertidos e emocionantes 
espetáculos. E que assim continue por mais 20 anos e além.

Atualmente sob a direção musical do tecladista e preparador vocal Robert Arias, 
o Clube Musical se reúne todos os domingos em sua sede pontualmente às 16h30, e 
está sempre aberto e em busca de novos interessados em soltar a voz, tocar, atuar e 
mostrar seus talentos. Venha participar você também!
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EM CARTAZ
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@luizaip

#MEUCLUBEDECAMPO
As fotos com a hashtag #meuclubedecampo postadas no instagram, 
podem ir para o perfil oficial do clube ou para a revista! ;)

@fabianamurer

@luciavigorito

@mamakneese

@angelasigaud @marildabrasil

@fferre @lileptian

Siga-nos:

3 0



NÃO DÊ FOLGA
PARA SUAS FÉRIAS

#meuclubedecampo

Esportes  |  Clínicas  l  Lazer  |  Recreação  |
Gastronomia  |  Cinema  l  Bem-estar  |

Brinquedos  |  Eventos  |  Natureza  |


