Clube BeneficenteRecreativo
Cultural Jundiaiense 28 de Setembro
Conheça o CLUBE “28 DE SETEMBRO” com 122 anos

Fundado por negros jundiaienses, que não tinham possibilidade de frequentar outros
locais, o Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaiense “28 de Setembro” recebeu
como nome a data da entrada em vigor da Lei do Ventre Livre e por uma união de duas
sociedades: O Clube 28 de Setembro, fundado em 1° de Janeiro de 1895 e o Clube Recreativo
Jundiaiense, fundado em 1934.
Sua história caminha lado a lado com a história da liberdade do negro no país. No Brasil, o
Clube 28 de Setembro é considerado o 3º Clube mais velho que ainda se encontra ativo, e o 1º do
Estado de São Paulo.
Zacarias de Góes, Domingos Marques, Antônio de Brito, Abel de Branco, Sebastião dos
Santos eram negros que nessa época já conseguiam ter certa posição social na cidade, então
criaram o Clube Recreativo 28 de Setembro.
Por outro lado, o Clube Recreativo Jundiaiense, era frequentado pelos negros de famílias
mais humildes, entre elas: João Ferreira, Firmino, Rocha Vieira entre outros.
Antes que a fusão ocorresse, por volta de 1939/40, certa rivalidade marcou a vida social
dos dois clubes, especialmente em tempos de carnaval quando a disputa se acirrava nos corsos e
cordões, onde os aplausos do público poderiam ser decisivos nos desfiles da Rua Barão de
Jundiaí, mas mesmo unidos esses grupos encontraram muita resistência na cidade. As
dificuldades raciais aumentavam exigindo atributos como espírito de luta e força de vontade para
continuar o trabalho.
Ao longo dos anos, o clube foi fortalecendo uma estrutura de atividades sócio-culturais e
esportivas. Era muito comum, o sucesso nos bailes realizados na sede, a promoção de eventos
afros culturais, como palestras, exposições, feiras, bailes, domingueiras, concursos para exaltar a
beleza de nossos negros (Bonequinha do Café, Pérola Negra, Negro Lindo, etc.) discotecas e
jantares.
O Clube 28 de Setembro construiu muitas famílias e estas se encontravam nos almoços
realizados aos domingos. Havia times de basquete feminino e masculino que disputavam na
cidade e região (nas festas de comemorações ao negro Zumbi), sempre com bons resultados.
Estes times eram compostos por sócios e simpatizantes da época.
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O nosso Clube também marcou a sua história nos carnavais de Jundiaí, onde ganhou o
título por muitos anos.
De modo geral, o Clube 28 de Setembro, assim como outras entidades congêneres
espalhadas pelo país, atestam a presença, os sentidos e valores que se reportam às
reminiscências das populações negras brasileiras: “como centro de resistência cultural; espaço de
reivindicações raciais e formação de lideranças; como espaço de aculturação dos negros,
expressão cultural e a manutenção de parte da herança ancestral; espaço físico que confere a
seus membros um sentimento de identidade e orgulho, sendo também local para o
extravasamento das tensões”.
Hoje temos diversas atividades para todas as idades, etnias e classes sociais como Bailão
da Melhor Idade, Concursos Pérola Negra e Sorrisinho Negro, Almoços (como a nossa Feijoada
que é tradicional na cidade) e Jantares, Aulas de Samba Rock, Pagodes, Bailes de Nostalgia e de
Aniversário, etc.
Sendo assim convidamos V. Sa., para os eventos em comemoração dos nossos 122 anos,
sua presença será uma honra sem igual.

Atenciosamente,

_______________________________
Edna Oliveira
Presidente
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