
 
 

espumante completando o
serviço da noite. 
Presença confirmada da Big Band
Tupy e o parabéns será com bolo
e doces finos da ComaBrownie,
marca da cake designer Laura
Marvão. E para fechar, a
decoração e o cerimonial serão
assinados por Pedro Bonelli e
Fabrício Pinto.  

Compondo a nossa
programação, será realizado no
dia 17 de julho, das 12h às 17h,
uma festa especial para os sócios.
na pérgula da piscina.
A atração do dia será a banda
Bloody Mary que com seu estilo
irreverente promete animar
nossa tarde com grandes
sucessos e hits do momento.
Será imperdível!

AGENDA CENTRAL

O Clube Central irá celebrar em
grande estilo os 102 anos de
fundação com uma programação
especial em julho com duas
grandes celebrações. 
O tradicional Baile de Gala será
realizado próximo dia 23 de julho,
às 21h, no Salão Nobre do Clube,
com a bela vista da Praia de Icaraí.
A festa terá gastronomia assinada
pelo buffet Marias & Amelias,
open bar de drinks, whisky e  
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CLUBE CENTRAL COMEMORA 102 ANOS EM GRANDE ESTILO
Duas festas imperdíveis irão marcar o aniversário do Clube Central

"Depois de dois anos sem poder
comemorar nosso aniversário
estamos planejando todos os
detalhes das celebrações,
buscando atender todos os
sócios com duas festas,
mantendo a tradição do Baile de
Gala e realizando também  uma
grande festa na pérgula da
piscina"  afirma Maria Fernanda
Calil, Vice-Presidente Social do
Clube Central.

Bloody Mary especial para 
sócios na pérgula da piscina

Convites à venda na Secretaria do Clube:
R$350 (não sócios) e R$250 (sócios e parceria social)

Consulte condições de parcelamento para sócios.
 

Venda também pelo site Sympla: 
https://www.sympla.com.br/baile-de-gala__1612641

 
 

Sócio do Clube Central 
tem 35% de desconto em 
aluguel de trajes na loja 

Flor de Laranjeiras
(21)2722-8447 

(21) 99893-0297

https://www.sympla.com.br/baile-de-gala__1612641
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AGENDA CLUBE CENTRAL

Na celebração de 102 anos do
Clube Central será entregue a
primeira Medalha Ivan Galindo,
que em 2021 se tornou a maior
comenda do Clube Central. Ivan
Galindo é reconhecido como o
maior centraliano de todos os
tempos, por sua enorme
dedicação e amor ao Clube
Central. Por indicação do Presi-
dente do Conselho Deliberativo,
Fernando Tinoco, e do Presidente
do Corpo Consultivo, José Pereira
de Freitas (Tude), o primeiro
homenageado com a Medalha
será o ex-presidente do Clube 

 

Central, Marcos Nelson Loureiro
de Gusmão, um grande amigo e
parceiro de Ivan durante décadas
à frente da gestão do Clube
Central, protegendo a
proporcionando o fortalecimento
da instituição. Marcos Nelson foi o
presidente mais longínquo do
Clube Central, presidindo a
instituição durante 14 anos. Antes
foi também Vice-Presidente
Financeiro durante 12 anos,
somando 26 anos dedicados ao
clube, sempre de forma
apaixonada, com ética e
competência. 

RESGATE DA HISTÓRIA: Na
programação de aniversário do
Clube Central, o esporte Bola
Pesada será relembrado e
homenageado com uma partida
comemorativa no dia 16 de julho,
a partir das 10h, na Praia de Icaraí,
em frente ao Clube Central. O
jogo reunirá ex-atletas e jovens
que pela primeira vez terão a
oportunidade de conhecer esse
esporte. Participe!

MEDALHA DO MÉRITO CENTRALIANO IVAN MORAES GALINDO FESTA JUNINA DO 
CLUBE CENTRAL: 

SUCESSO DE PÚBLICO

A Festa Junina do Clube
Central, realizada nos dias 24 e
25 de junho, foi sucesso de
público. O show animado de
Roberto Veríssimo e Banda
colocou todo mundo para
dançar e se divertir. Confira em
nosso Facebook os álbuns com
os registros do fotógrafo
Ricardo Rogers.

NASCIDO EM NITERÓI: O Bola
Pesada, único esporte
genuinamente niteroiense, foi
criado nas areias da Praia de Icaraí
em 1914. O Clube Central, fundado
em 1920, abraçou o esporte que
sempre foi praticado na quadra
de areia localizada na frente de
nossa sede. Em 2015, o esporte foi
tombado como Patrimônio
Imaterial da cidade, por iniciativa
do vereador Paulo Eduardo
Gomes, com a sanção do ex-
prefeito Rodrigo Neves. (Lei
Municipal 3129/2015)

LUIZ PANTERA: Luiz Costa Lima,
conhecido como Pantera, é um
dos mais conhecidos e
simbólicos remanescentes do
jogo Bola Pesada. Ele, que já foi
homenageado pela Câmara
Municipal como principal res-
ponsável por manter viva essa
memória em parceria com o
Clube Central, será home-
nageado desta vez também pela
nossa agremiação durante as
celebrações de 102 anos.

TORNEIO DE SINUCA
O Torneio de Sinuca de 102
anos do Clube Central será
disputado na modalidade
inglesa conhecida como Six
Red nos dias 29, 30 e 31 de
julho.  Maiores informações
com o Diretor de Sinuca,
Floriano Guimarães ou na
Secretaria do Clube Central
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Baile de Gala do Clube Central Inauguração do Central Prime

www.facebook.com/ 
central.icarai

Ex-Presidente Marcos Nelson será o primeiro agraciado pela comenda
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