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LOCALIZAÇÃO        
 O Clube Centro de Reservistas está localizado na cidade de Santa Clara do Sul, região centro-oriental do Estado do Rio Grande 
do Sul, a 154,8km da capital. Conforme dados do IBGE de 2016, possui uma área de 88,862km² e altitude de 230 metros. A cidade 
localiza-se no Vale do Taquari e tem uma população estimada de 6.235 habitantes. A topograa de Santa Clara do Sul é representada 
por cerca de setenta por cento montanhosa e o restante da área é considerada plana e levemente ondulada. Atualmente somente 5% 
da vegetação é originária.
 O seu acesso principal se dá pela ERS 413, como podemos ver no mapa abaixo. Faz limite com cinco municípios: norte e leste 
com Lajeado, sul com Cruzeiro do Sul, Mato Leitão e Venâncio Aires e a oeste com Sério.
 O Clube está situado na Avenida 28 de Maio, esta que percorre todo o centro da cidade e distribui o maior uxo de veículos 
para as demais vias. 

REVITALIZAÇÃO DO CLUBE CENTRO DE RESERVISTAS
 

JUSTIFICATIVA DO TEMA        
 Considerando um raio de 20 km, Lajeado, Estrela, Cruzeiro, Forquetinha e Mato Leitão encontram-se dentro de uma malha 
viária capaz de proporcionar acesso fácil a localização do Clube, podendo a população dessas cidades, também usufruírem das 
instalações do mesmo. Dessa forma, a revitalização vem para atrair novos sócios com espaços diferenciados e que irão despertar o 
interesse de pessoas que buscam lugares para poder praticar esportes, se encontrar com amigos e até mesmo utilizar os ambientes 
para promover algum tipo de confraternização.
 A atual diretoria do Clube está buscando aproximar antigos sócios ou sócios que estão inadimplentes, através de jantares e 
eventos sociais do Clube. Conforme dados fornecidos pela diretoria do Clube de maneira informal, em janeiro de 2017 eram apenas 
67 sócios em dia com as mensalidades e passados oito meses este número é de 220 sócios. Isto demonstra que as políticas de 
aproximação estão funcionando e podem ser alavancadas ainda mais com o projeto.
 Atualmente, o Clube serve de suporte para diversos eventos do município como por exemplo a Feira Municipal do Livro, Festa 
de São João da Escola Estadual, Escolha das Soberanas do Município, Palestras e Eventos Culturais, o que prova que ele possui o seu 
espaço de destaque dentro do município e até mesmo da região do Vale do Taquari.

A HISTÓRIA DO CLUBE        
 Nos dias atuais, o Clube Centro de Reservistas possui um caráter sócio esportivo, é um local para festas, encontros sociais e 
pratica de esportes, bastante frequentado pelos munícipes e demais pessoas da região. Porém, poucos sabem que ele foi criado em 
1918, quando Santa Clara do Sul ainda era Distrito de Lajeado, a partir de uma sociedade de tiros, o “Tiro de Guerra 239” de Santa 
Clara do Sul. De acordo com Bald (2009) em 21 de janeiro de 1956 o quartel, foi transformado em sede social da Sociedade Centro de 
Reservistas do Tiro de Guerra 239. Em 1960, o antigo salão foi demolido, e a Sociedade foi novamente construída em frente à praça 
central, com espaçoso salão de festas.
 Em 1967, ocorreu um forte temporal que destruiu o novo salão, mas, novamente com a força do povo santaclarense o Clube 
foi reconstruído, junto também surgiu a idéia para a realizações de festas de carnaval, que a partir daí se tornaram tradicionais na 
região. 
 O Clube também passou por diversos outros percalços, houve um tempo em que os eventos realizados não eram mais 
sucientes para manter a estrutura do Clube. Com isso as instalações caram precárias e o número de sócios diminuiu com o passar 
do tempo.
 Porém, conforme reportagem do Jornal A Hora, desde janeiro de 2017 a comunidade santa-clarense vem unindo forças para 
reerguer o Clube, e como já apresentado anteriormente as políticas de aproximação através de jantares e eventos sociais vem 
mostrando resultados positivos, pois em um período de oito meses o número de sócios triplicou.

A PROPOSTA        
 Apesar do Clube ser uma entidade privada ele faz parte de um pedaço importante história do município que é motivo de orgulho 
da população local, a partir desta idéia o elemento que norteia o projeto é uma praça rampeada que se localiza no centro do lote, entre a 
primeira pré existência do Clube que será mantida e o novo volume retangular que vai abrigar um restaurante com 150 lugares e um 
auditório com 237 lugares. O seu subsolo vai contar com 75 vagas de estacionamento. O restaurante e o auditório serão 
independentes, poderão funcionar com o restante do Clube fechado.
 Uma parede em ângulo no acesso principal convida e direciona o público a entrar no espaço do Clube e praça central distribui o 
público para o restante do programa. O elemento que faz a “ponte” entre a pré existência e o novo volume é o setor administrativo que 
ca sobre parte da rampa. Houve a intenção de não perder o caráter histórico do Clube com relação as tradicionais festas que são 
promovidas no local, além de aumentar e requalicar espaços para a pratica de atividades esportivas, de lazer, entretenimento e 
socioeducativas. Dessa forma se manteve parte do programa original do clube como a academia, a piscina a quadra esportiva e se criou 
um espaçado de descanso com playground para crianças. Estes ambientes se localizam na parte norte do terreno pela Rua 9 de 
Fevereiro, tornando o espaço mais privado. De apoio a estes programas  localizado no subsolo da pré existência estão os sanitários, 
vestiários e uma lancheria.
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