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O PAMPULHA IATE CLUBE nasceu de um sonho, foi idealizado para oferecer um cenário grandioso e 
exuberante. É um Clube diferenciado e se destaca por possuir um dos maiores complexos esportivos 
do país e área verde de grandes proporções. Seu projeto é arrojado, reúne a assinatura de três 
grandes mestres: Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e Roberto Burle Marx, cujos belos jardins 
emolduram seus mais de 70 mil metros quadrados. Há 60 anos a cidade parou para aguardar a 
inauguração do novo Clube, que aconteceu em 26 de janeiro 1961, com a presença de vinte mil 
pessoas, entre elas o então senador Juscelino Kubitscheck, como paraninfo da cerimônia.

O PIC goza do mais alto conceito junto à sociedade mineira e faz parte da história da capital. É 
conhecido nacionalmente pela sofisticação e importância social e tornou-se referência de lazer com 
qualidade, fruto de um passado brilhante construído em bases sólidas. Cada um dos 13 presidentes 
que por aqui passaram, imprimiram sua marca e trabalharam incansavelmente, com amor e 
dedicação, em prol da causa PIC.

O atual presidente é Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, que comanda o Clube de 2018 a 2022. Na 
lista de ex-presidentes temos: José Olímpio de Castro Filho (in memorian), de 1961 a 1963; Jose 
Cabral (in memorian), de 1963 a 1971; Sandoval Soares de Azevedo Filho (in memorian), de 1971 a 
1977; Paulo Mafra (in memorian), de 1977 a 1981; José Luiz Santos Azevedo (in memorian), de 1981 
a 1986; Felix Ricardo Gonçalves Moutinho, de 1986 a 1990; Edison Simão, de 1990 a 1994; Antonio 
Mafra, de 1994 a 1998; Tiago Jacques Gonçalves, de 1998 a 2002; Evandro Veiga Negrão de Lima, 
de 2002 a 2006; Carlos Augusto Passos, de 2006 a 2010; Edison Simão, de 2010 a 2014; e Antonio 
Eustáquio da Rocha Soares, de 2014 a 2018.

Nessas mais de seis décadas muita coisa mudou, mas o clima familiar e o espírito de amizade 
continuam sendo os principais motivos que levam quatro gerações de associados a se reunir. Os 
sócios sentem orgulho de fazer parte da Família PIC, por tudo que o Clube representa na vida de 
milhares de pessoas, que o elegeram como a extensão de seus lares, proporcionando lazer e 
qualidade de vida. 
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EVENTOS ESPORTIVOS

     PIC VERÃO RESORT 2022

Realizado nos finais de semana, entre os dias 9 de janeiro e 28 de fevereiro, com o objetivo de 
oferecer aos associados do PIC atividades tradicionais desenvolvidas nos principais resorts do 
mundo, aproveitando o período de calor e férias  quando a frequência de sócios no Clube é alta.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$3.000,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     ARRAIÁ INFANTIL

Realizado no domingo, dia 18 de julho, com o objetivo de oferecer aos associados do PIC atividades 
tradicionais de Festa Junina como barraquinhas de jogos, correio elegante, pipoca, algodão doce, 
canjica e milho. 

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$5.000,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     CLÍNICA DE SKATE

Realizada no domingo,  dia 25 de julho, com o objetivo de oferecer aos associados do PIC uma nova 
experiência no skate, esporte que vem crescendo em todo o Brasil, sobretudo após o belo 
desempenho dos brasileiros nas Olimpíadas de Tokio.

 VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$800,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     TORNEIO DE TÊNIS DE MESA

Realizados aos sábados e domingos, dias 23, 24, 30 e 31 de outubro, com o objetivo de promover a 
integração entre sócios e convidados, através da realização de uma competição de Tênis de Mesa, 
modalidade olímpica em ampla difusão no Brasil e muito apreciada no Pampulha Iate Clube. 

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$1.000,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     OFICINA DE PERCUSSÃO

Realizado no domingo, dia 29 de agosto, com o objetivo de oferecer atividade coletiva de iniciação 
musical e recreação, a fim de inserir novas experiências motoras e sensoriais voltadas para as 
crianças e os jovens que utilizam o Espaço Criança. Visa ainda aproximar os participantes da cultura 
local através de estudo e bate-papo sobre os estilos musicais da região, utilizando material 
descartável (latas de tintas vazias, cabos de vassouras, tambores de plásticos etc.).

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$800,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     TORNEIO DE BEACH TENNIS

Realizado sábado e somingo, dias 27 e 28 de novembro, com o objetivo de promover para os 
associados do PIC, praticantes do Beach Tennis, um torneio inovador desse esporte que vem 
crescendo em todo o Brasil. 

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$3.500,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     TORNEIO DE FUTEVÔLEI

Realizado domingo, dia 25 de setembro, com o objetivo de promover a integração dos associados, 
através da disputa de Futevôlei, modalidade muito apreciada no Pampulha Iate Clube.

 VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$200,00



EVENTOS ESPORTIVOS

     CHEGADA DO PAPAI NOEL

Realizado no domingo, dia 19 de dezembro, com o objetivo de proporcionar para as crianças  
associadas do PIC e convidadas um momento de confraternização e um final de ano especial. Além 
disso, promover entretenimento e diversão para o público infantil com a chegada do Papai Noel e  
oferecer diversas atrações como teatro, oficinas natalinas e lembrancinhas de Natal. 

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$7.200,00
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