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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório objetiva descrever as atividades desenvolvidas pela Presidência do
Clube Português do Recife, no período de 01 de julho de 2019 até 30 de junho de 2020,
cumprindo as atribuições estatutárias do referido Clube, a saber:
1. Estimular a convivência entre os associados e suas famílias através de realização
de reuniões festivas e artísticas de caráter social.
2. Promover e estimular a prática de atividades desportivas amadorísticas entre seus
associados e clubes congêneres, podendo ﬁliar-se às respectivas federações.
3. Contribuir para estreitar as relações de amizade e o desenvolvimento cultural da
comunidade luso-brasileira.
Para o cumprimento dessas atribuições, ﬁzeram-se necessárias várias atividades de apoio
técnico-administrativo-ﬁnanceiro que também são objetos desse relatório.
Antes de fazermos as considerações das atribuições estatutárias desenvolvidas neste primeiro
ano do nosso 2º mandato, é importante salientar o que ocorreu nos últimos seis meses de nossa
gestão com o Clube praticamente fechado por conta da Pandemia do COVID 19.
Uma experiência rara, talvez única, para os Presidentes que ocuparam o comando da
Diretoria Executiva do Clube Português, desde a sua fundação em 1934.
Após os primeiros dias do “fechamento” do Clube, fomos aos poucos deﬁnindo como superar
esses meses de pandemia, sem causar danos à imagem e as ﬁnanças do Clube. Aderimos ao
regime de compensação instituído pelo Governo Federal, permanecendo os nossos funcionários
dedicando 30% do seu tempo em atividades no Clube e os 70% restantes, em casa, remunerados
segundo deﬁnição do programa estatal. Apenas os Porteiros e os Vigias continuaram atuando
100% do expediente nas atividades normais do Clube. Nos primeiros meses da Pandemia apenas
o Restaurante Adega e o Bar Barcelos continuaram funcionando em regime de delivery, além da
Secretaria para atender e tirar dúvidas dos associados e frequentadores. Todas as demais
atividades desenvolvidas no Clube ﬁcaram 100% paralisadas. Com isso conseguimos reduzir
signiﬁcantemente os valores dispendidos com energia elétrica e com material de consumo.
Em contrapartida tivemos a redução total da receita dos alugueis de parceiros e locatários
que funcionam na parte interna do Clube, como Academia de Ginástica, Escolinhas de Natação,
Hidroginástica, Futebol Soçaite, Estacionamento de Veículos, Escolinhas de Tênis, Salão de
Cabeleireiros, Escolinha de Balé, Escolinha de Futebol, entre outros. Os locatários que
funcionam com acesso total pela parte externa, como McDonald's, Farmácia Pague-Menos e
Farmácia Independente, continuaram contribuindo mensalmente com seus valores de locação.
E com trabalho e dedicação de todos conseguimos até o momento manter o equilíbrio econômico
do Clube, permitindo aos poucos, voltarmos à nova normalidade.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Neste período só pudemos realizar estas atividades nos meses de Julho, Agosto,
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019, e em Janeiro e Fevereiro de 2020,
devido ao fechamento do Clube por conta do COVID 19. A partir de Março/20 todas as
atividades programadas foram canceladas.
2.1. Estimular a convivência entre os associados e suas famílias através de realização de
reuniões festivas e artísticas de caráter social.
Com relação a essa atribuição foram realizados vários contatos com empresários de artistas,
bandas e eventos para instituir o sistema de parcerias em festas, tendo sido realizadas diversas
festas no Salão Principal.
O Clube só promoveu diretamente a tradicional festa de São Martinho, em Novembro de 2019,
com uma boa presença de associados e frequentadores.
2.2. Promover e estimular a prática de atividades desportivas amadorísticas entre seus
associados e clubes congêneres.
Com relação a essa atribuição, foram desenvolvidas as seguintes ações:
2.2.1.
Manutenção e Dinamização do Parque Aquático através de parcerias com
Escolinhas de Natação e Aulas de Hidroginástica que permitiram qualiﬁcar a
frequência do Clube.
2.2.2.

Manutenção e Dinamização da Equipe de Natação do Clube, atualmente com 30
atletas, os quais participaram de inúmeros torneios e competições.
Manutenção e Dinamização da equipe de Natação Master do Clube, tendo
participado de diversas competições regionais e nacionais, sempre alcançando
excelentes resultados e índices.

2.2.3.

Manutenção e Dinamização das equipes de Hóquei sobre Patins, com cerca de 60
atletas entre as equipes Adulto Masculino, Feminino, Sub 15, Sub 13, Sub 11 e
Escolinha, continuando a obter importantes conquistas nacionais e estaduais.

2.2.4.

Manutenção e Dinamização das equipes de Handebol, com cerca de 200 atletas
entre masculino e feminino em todas as suas categorias do Mirim ao Adulto, tendo
importantes conquistas e expressivos títulos.

2.3. Contribuir para estreitar as relações de amizade e o desenvolvimento cultural da
comunidade luso-brasileira.
Para cumprimento dessa atribuição foram realizadas as seguintes atividades:
2.3.1.
Manutenção do Rancho Folclórico de Danças Portuguesas do Clube Português
do Recife, que tem se apresentado em diversos eventos da Comunidade Portuguesa
2.3.2.

Apoio para a realização da Festa de São Martinho.

2.4. Atividades de apoio técnico-administrativo-ﬁnanceiro
Para o cumprimento das atribuições estatutárias ora relatadas foram realizadas as
seguintes ações de apoio à estrutura física, técnica, administrativa e ﬁnanceira do Clube:
2.4.1. Manutenção da gestão colegiada através da constituição do Colegiado de
Diretores do Clube para apoio e fortalecimento do processo de construção de ações e decisões
compartilhadas.
2.4.2. Continuação do Parcelamento de Débitos com a Receita Federal do Brasil (INSS,
IR, etc.).
2.4.3. Continuação do Parcelamento de Débitos com a Companhia Pernambucana de
Saneamento – COMPESA.
2.4.4. Continuação da Operação do Estacionamento de veículos nas dependências do
Clube em parceria com uma empresa especializada.
2.4.5. Manutenção do Controle Setorial do Consumo de Energia Elétrica através da
instalação de 18 medidores de energia, com a ﬁnalidade de redução do consumo de energia
elétrica.
2.4.6. Continuação do parcelamento dos débitos de Impostos Sobre Serviços – ISS, com
a Prefeitura da Cidade do Recife.
2.4.7. Continuação das obras de acessibilidade por iniciativa da Diretoria de Engenharia.
2.4.8. Continuação da Contribuição Espontânea e Voluntária dos Associados
Proprietários, que vem tendo um progressivo apoio.
2.4.9. Continuação da Ação de Despejo e de Cobrança de aluguéis e demais encargos
contra a locatária Estoril Empreendimentos-Restaurante Adega.
2.4.10. Continuação do Convênio com a Faculdade de Medicina de Olinda-FMO,
permitindo o atendimento gratuito de Consultas Médicas para os Atletas e Funcionários do
Clube.
3. CONCLUSÃO

Na nossa avaliação, o trabalho desenvolvido durante este período , através da
realização das atividades ora relatadas, foi suﬁciente para a manutenção do
engrandecimento do Clube, porém abaixo das nossas expectativas devido ao surgimento
da Pandemia do COVID 19, que pode ainda se estender por mais tempo, e as restrições
advindas desta doença ﬁcarão incorporadas na mente de todos nós, e, naturalmente irão
restringir as aglomerações e as convivências festivas.
Esse trabalho só foi possível porque contou com a dedicação dos colaboradores
técnicos e administrativos e um colegiado de diretores, empenhados no cumprimento das
diversas atividades. Contou também com o apoio dos poderes institucionais: Mesa da
Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo e dos Associados, que
indiscutivelmente registraram suas contribuições para os avanços conquistados até o
presente momento.
A todos, expressamos nosso reconhecimento e gratidão.

VICE-PRESIDENTE
João Jorge Barbosa Marinho

Como é de conhecimento de todos, como vice-presidente e dentro de espírito de
colaboração e ajuda, tenho compartilhado com o Presidente Fernando Médicis, a
execução de algumas tarefas que fazem parte do cargo, colaborando com as diretrizes
para o bom andamento e equilíbrio da nossa Instituição, dividindo as responsabilidades
com os demais membros da Diretoria.

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Adilson Castello Branco da Cunha
Luiz Carlos Bezerra Cavalcanti
O Departamento Administrativo tem suas principais atividades voltadas para a Secretaria, o Setor
de Pessoal e o controle do Acervo Histórico do Clube.
Foi dado continuidade ao atendimento dos associados, que são descendentes de portugueses,
quanto às Declarações para possível aquisição de Cidadania Portuguesa.
Com relação aos serviços da Secretaria, foi feita, como acontece anualmente, a revisão do
Arquivo Geral, expurgando-se documentos vencidos e transferindo-se para o Acervo Histórico do Clube
aqueles de maior interesse.
Foi dado celeridade no controle das pastas dos Associados Proprietários, realocando para o
Memorial do Clube documentos dos que transferiram seus títulos para terceiros.
Nossa Secretaria continua com uma equipe eﬁciente, atendendo todos aqueles que nos procuram
para as diversas atividades do Clube, inclusive aluguel de nossos espaços físicos.
O Memorial do Clube continuou tendo uma atenção especial, com a guarda de novos envelopes
contendo documentos que registram o dia-dia das nossas atividades.
Durante o período de 01/07/2019 a 09/03/2020, foram realizadas quatorze (14) reuniões de
Diretoria, cujas atas foram redigidas, discutidas e aprovadas em reuniões, e arquivadas em local
apropriado.

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Eduardo Jorge Viana de Carvalho Neves
Paulo de Tarso Dornelas de Andrade
No exercício de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, nosso departamento
contabilizou menos eventos, tanto no Salão Principal, Ginásio, Piscinas, e o Salão
Nobre, em virtude do que todos já sabemos, e estamos passando, a Pandemia do Corona
Vírus, afetou a todos, inclusive todos os clubes sociais do estado. O Clube Português do
Recife, continua a fazer com grandiosidade a melhor festa de São Martinho, vendendo
todas as mesas, em 2019.
O Departamento Comercial, continua a fazer um trabalho para atrair novas
publicidades no Jornal, assim como aos eventos do Clube Português do Recife, mesmo
com a Pandemia, conseguimos manter todos os patrocinadores do nosso Boletim mensal,
O Sextante.
O Restaurante, Bares e Lanchonetes do Clube são terceirizados, e foram muito
afetados pela Pandemia, mas com espiríto de solidariede, varios sócios e a comunidade
Recifense e total apoio da Presidencia e diretoria, o Barcelos conseguiu doar cerca de 10
mil refeições neste período de tanta necessidade, principalmente, com os mais carente.
Assim que o governo autorizou a volta dos restaurantes, o Adega, atendendo aos
associados e público, dentro das mais severas regras sanitárias, atenderam a todos com
proﬁssionalismo, com delivery e a partir de Julho presencialmente, assim como o
Barcelos.
O Departamento Comercial, trabalha em consonância com a Presidência e demais
diretorias, sempre no intuito de melhorar e por o nosso CPR dentre os melhores clubes
sociais de Pernambuco.
Esperamos em breve, estarmos de volta com força total, todas as atividades do
nosso CPR, enfrentando diariamente todos os desaﬁos, que nos foi conﬁado.

DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO
André Rodrigo Matos Bionde
Roberta Maria Tejo Caminha
Como registros das atividades desenvolvidas por esta diretoria no período de julho
de 2019 a junho de 2020, destacamos:
– Criação de layout alusivo ao Dia dos Pais, para divulgação entre os sócios por email,
WhatsApp e Redes Sociais e também produção de 02 banners (cortesia da Stampa), com
comemoração no domingo, dia 11 de agosto de 2019, nas dependências do Clube
Português.
– Inserção nas redes sociais do clube, de texto redigido pelo nossos Diretor Cultural, Dr.
Fernando Aguiar, em homenagem ao falecimento de Roberto Leal, dia 15/09/19.
– Criação de layout alusivo à Abertura do Verão e Dia das Crianças 2019, para divulgação
entre os sócios por email, WhatsApp e Redes Sociais e também produção de 02 banners
(cortesia da Stampa). Os eventos ocorreram no dia 13 de Outubro de 2019, nas
dependências do Clube.
– Criação da capa e ajustes das fotos da Diretoria Feminina, para impressão do
Calendário 2020 do Clube.
– Criação e produção de Banner (cortesia da Stampa), para o Aniversário de 85 Anos do
Clube Português. A comemoração ocorreu no dia 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira),
no Salão Nobre do Clube.
– Criação de layouts com mensagens educativas, alusivas ao Carnaval 2020, para
divulgação entre os sócios por email, WhatsApp e Redes Sociais.
– Criação de layouts em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – dia 08/03/20, para
divulgação entre os sócios por email, WhatsApp e Redes Sociais.
– Criação de layouts em homenagem ao Aniversário dos 453 anos do Recife e dos 485 de
Olinda – dia 12/03/20, para divulgação entre os sócios por email, WhatsApp e Redes
Sociais.
– Criação de layouts com mensagens esclarecedoras e educativas, alusivas ao Corona
vírus e à COVID-19, para divulgação entre os sócios por email, WhatsApp e Redes
Sociais, dia 20/03/20.
– Criação de layout alusivo a 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, para divulgação entre os sócios por email, WhatsApp e Redes
Sociais.
Abaixo citamos as postagens realizadas nas redes sociais do Clube (Facebook e
Instagram), em parceria com a Jornalista Andréa de Carvalho. Em abril de 2019 o CPR

tinha cerca de 300 seguidores e hoje tem quase 3.000 seguidores.
- Shows realizados no Bar Barcelos
- Divulgação dos parceiros: Adega, Academia Plié, Bar Barcelos, AVP Fisioterapia
- Divulgação das ações das equipes de hoquei, handebol (todas as categorias) masculino e
feminino, natação e tênis.
- Divulgação dos boletins informativos – Sextante
- Divulgação dos atletas de natação do clube, medalhistas nos Jogos Pan- Americanos
- Dia dos Pais 2019
- XXVI Copa Master de Natação
- Cobertura da solenidade da Posse da Presidência e Nova Diretoria, biênio 01.09.19 a
31.08.21.
- Campeonato Brasileiro de Handebol
- Copa Internacional de Hóquei Master
- Parceria da Equipe de Natação com a Faculdade de Medicina de Olinda
- Dia das Crianças 2019
- Festa de São Martinho 2019 (divulgação e cobertura)
- III Encontro do Basquete Pernambucano
- Divulgação dos jogos, com transmissão ao vivo pelo Facebook: Handebol adulto,
feminino e masculino
- 85 anos do Clube e 50 anos de parceria com João Alberto
- Confraternização de Final de Ano do Clube - cobertura
- Natal e Ano Novo
- Trainning Camp do Nordeste
- Bloco de Carnaval Zap
- Cards de Carnaval 2020
- Aniversário do Recife e Olinda – 12/03/20
- Comunicados oﬁciais - Fechamento do Clube devido ao Coronavírus
- Divulgação das ações em relação aos protocolos no início da Pandemia
- Cards da COVID-19
- Divulgação do Sextante no período da pandemia
- Divulgação das marmitas solidárias (parceria entre o Barcelos e o Clube)
- Live do Gabinete Português de Leitura
- Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – 10/06/20

DEPARTAMENTO CULTURAL
Fernando José Costa de Aguiar
João Virgílio Ramos André
No período de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 o Departamento Cultural
do Clube Português do Recife realizou as seguintes atividades/eventos, visando a
promoção e difusão da cultura luso-brasileira em nosso meio :
1)
Boletim informativo. Sob a coordenação do Dr. Ramos é publicado o Boletim
Informativo do Clube - O SEXTANTE, divulgando as atividades/eventos realizados no
mês e outras notícias de interesse da comunidade luso-brasileira.
2)
Festa de São Martinho. No dia 22 de novembro de 2019, com o apoio da Diretoria
Cultural, o Clube Português do Recife realizou, mais uma vez, este tradicional evento
lusitano, conhecido popularmente como "Magusto" que simboliza "a chegada das
castanhas". Foi uma bela noitada com muita castanha, sardinha e vinho da Santa Terrinha
e a participação do nosso Rancho Folclórico que executou danças de várias regiões de
Portugal.
3)
Aniversário do Clube Português. A Diretoria Cultural foi responsável pelo
cerimonial da Comemoração dos 85 anos de existência do Clube. A solenidade ocorreu,
como de praxe, no dia 4 de dezembro de 2019, no Salão Nobre, sob a presidência do Sr.
Jorge Marinho, Vice-Presidente do Clube, no exercício da presidência e contou com a
presença de Sócios, Diretores e Representantes das Instituições Lusas no Estado. Na
ocasião, foram entregues os Títulos de Sócios Beneméritos ao Dr. Rodolpho Moreira,
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao Dr. Fernando Aguiar, Diretor Cultural, bem
como os Títulos de Sócios Campeões aos ex-atletas Mário Rios, Adriano Amorim,
Marcelo Maia, Clênio Soares e ao Diretor de Esportes, Felipe Rêgo Barros.
4)
Calendário Histórico 2020. O Diretor Cultural Dr. Ramos André publicou, no ﬁnal
de 2019, o Calendário Histórico do ano 2020, mencionando, em detalhes, as atividades e
o atual funcionamento do Clube Português do Recife.

DEPARTAMENTO
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO
PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO

Luiz Moura de Santana
Virgínia Braga de Santana

Afonso H. de Sá P. de Albuquerque
Ítalo Fernando Vasconcelos Sivini

Com o propósito de dar ciência aos sócios proprietários do Clube Português do
Recife, as diretorias de Patrimônio e de Engenharia e Planejamento, conjuntamente,
apresentam as principais atividades desenvolvidas no período de julho/2019 a
julho/2020.
1.

No que concerne às obras de implantação do projeto de mobilidade, seu
andamento ainda se situa dentro do cronograma estabelecido, apesar da
paralização ocorrida por conta das restrições impostas pelas autoridades
governamentais, no momento atual.

2.

As audiências com o Ministério Público Estadual sobre a mobilidade no
interior dos clubes sociais do Recife estão suspensas desde o dia13 de dezembro
do ano passado, data em que se realizou o último encontro.

3.

Procedeu-se à substituição de todas as placas informativas, educativas e de
alerta, localizadas no parque aquático.

4.

Foram recuperados os ralos e modiﬁcados os dispositivos de sucção da
piscina, bem como foram substituídos alguns azulejos da piscina, visando à
segurança dos frequentadores.

5.

Procedeu-se à substituição de 50% do piso do Bar Barcelos, para propiciar
atratividade, higiene e maior conforto e visibilidade do ambiente.

No que pesem as restrições ﬁnanceiras, ambas as diretorias estão fazendo o
possível para manter o bom funcionamento das instalações físicas do Clube, de modo a
oferecer um ambiente agradável e seguro aos seus associados.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Felipe Rêgo Barros
Inácio de Barros Melo Neto
O Período desportivo do Clube Português do Recife 2019/2020, foi a reedição de uma
temporada extremamente exitosa, pontuada por diversas conquistas nas nossas modalidades
esportivas, com a repetição de Títulos Estaduais, Nacionais e internacionais com as nossas
equipes de Hóquei, Natação e Handebol, elevando ainda mais o nome do Clube Português
para todo o Brasil.
E Neste Período de extrema diﬁculdade em decorrência do Covid-19, muitos dos
nossos atletas, se mantiveram em atividade em casa, orientados por um proﬁssional de
preparação física, sem também se descuidarem das questões nutricionais, acompanhados por
uma nutricionista esportiva.
Alguns departamentos inclusive, elaboraram treinos táticos virtuais, com algumas
aulas de atualização da modalidade, também palestras sobre diversos temas Ligados ao
Esporte foram feitas, tudo para manter os atletas integrados com o trabalho de alto
rendimento.
Desde mês de junho que o Presidente mantém canal direto com a Diretoria de
Esportes na elaboração dos protocolos de retomada das atividades de treinamentos, sendo o
Clube Português, um dos primeiros a apresentar seus procedimentos de retorno.
Certamente voltaremos mais forte e mais vencedores nesta próxima temporada, pois
mesmo distantes, nunca paramos.
HÓQUEI
O nosso Departamento de Hóquei sobre Patins, sob a competente gestão dos
dirigentes Guilherme Villocq e Leopoldo Barbosa, e sob o comando técnico do Prof.
Leônidas Agra, manteve as nossas equipes entre as potências nacionais da modalidade.
Na Temporada 2019/2020, tivemos efetiva participação nos principais eventos
esportivos da Modalidade. A Temporada começou com a disputa da Taça Cidade do Recife
em maio/19, onde a equipe adulta sagrou-se Campeã vencendo o Sport, numa ﬁnal
eletrizante dentro da Ilha do Retiro.
Em junho/19 foram realizados os Campeonatos Brasileiros Adulto e Sub 13, na
cidade de Setãozinho/SP. Com a nossa equipe sub 13 conquistando a medalha de bronze e a
equipe adulta terminou com o honroso 5°lugar.
Em novembro/19, tivemos o Campeonato Brasileiro sub15 no Recife, onde o Clube
Português sagrou-se Campeão Brasileiro, vencendo o Internacional de Santos por 2x1 numa
ﬁnal emocionante, E ainda tivemos a nossa grande revelação Yago Dias, eleito o Melhor
atleta da competição, sendo inclusive integrado pelo Técnico Leônidas Agra na equipe
Adulta do Clube.
Com Relação ao Campeonato Pernambucano 2019, infelizmente foi interrompido
por problemas da Federação com os Clubes, e foi dado por encerrado, todavia um novo
tempo se anuncia para o Hóquei Pernambucano, com a Chegada do nosso Sócio Proprietário
e Conselheiro Marcelo Villocq, à Presidência da Federação Pernambucana de Patinagem, o
que é um sinal de sucesso para o Hóquei do nosso Estado.
O ano de 2019 se encerrou com o nosso Técnico das Equipes de Base, Guilherme
Villocq, sendo eleito melhor técnico de Hóquei de Pernambuco, no Prêmio Melhores do
Ano, em cerimônia realizada pelo Governo do estado.

Importante Registrar, que para a temporada 2019/2020, foi ﬁrmada uma grande
parceria com a FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA-FMO, que é de fundamental
importância, para elevar ainda mais a nossa estrutura e para o clube buscar mais conquistas,
sem contudo perder outros importantes parceiros como: FERREIRA PINTO; e ARMAZÉM
CORAL, todos somando esforços para a temporada de conquista do Hóquei sobre Patins do
Clube Português do Recife.
HANDEBOL
O Handebol Luso, como já vem sendo uma Tradição, reedita mais uma temporada
repleta de Importantes conquistas e Títulos, que muito elevaram o nome do Clube Português
do Recife no Cenário Desportivo Brasileiro, conquistas tanto dentro como fora das quadras.
Com as constantes convocações de nossos atletas para Seleção Brasileira e também da
convocação do nosso técnico Profº Cristiano Rocha como Técnico da Seleção Brasileira
Juvenil e Auxiliar Técnico da Seleção Olímpica que irá para Olimpíada de Tóquio 2021.
Além de ter sido escolhido pelo Governo do Estado, pela 8ª vez consecutiva, como o melhor
técnico Pernambucano entre todas as modalidades existentes no estado.
Atualmente O Handebol do Clube Português, já coleciona mais de 40 títulos
Nacionais, com um índice de conquistas nacionais imponente, sendo o maior campeão da
categoria feminina do Brasil de todos os tempos no Handebol, onde ao longo destes anos,
vem se constituindo, como o maior clube formador de atletas do Brasil, atualmente mais de
uma dezena de jovens forjados na nossa base, integram importantes equipes na Europa,
disputando os principais campeonatos do Mundo. Com grande destaque, para o gigante pivô
Rogério Moraes de 2.05m, atual, Bi Campeão da Europa Champions League, e que
atualmente defende a Equipe do Vészprem da Hungria, e da Goleira Renata Arruda que atua
na Liga Espanhola pela equipe do Berabera, sem falar de Débora Hannah na Rússia, Samira
Rocha na França, Leonardo Dutra na Espanha, todos Atletas feitos ou com passagem na
nossa base, e a maioria integrando a Seleção Brasileira Olímpica.
No Beach Handball, modalidade dominada pelos Brasileiros, e que entrará na
programação olímpica em Tóquio como esporte de exibição, temos vários atletas integrando
a seleção Brasileira Feminina e Masculina, atual Campeã Pan-Americana e Mundial da
modalidade, com destaques para os Atletas Gil Pires, Naílson Amaral e Ingrid Frazão, além
da nossa técnica Priscilla Annes.
Mais uma vez destacamos a Participação das nossas equipes adultas, Masculina e
feminina, na Liga Nacional de Handebol, com o nosso feminino, tendo partidas transmitidas
ao VIVO pela SPORTV para todo o Brasil e para mais de 120 países, dando uma visibilidade
extraordinária ao nosso clube, com mais de 04 horas de transmissão ao vivo pela televisão e
plataformas de internet.
A estrutura atualmente do nosso Departamento de Handebol, possui cerca de 200
atletas, entre masculino e feminino, em todas as suas categorias do mirim ao Adulto, onde
mais de uma centena destes jovens recebem Bolsas de Estudos integrais tanto para o ensino
Médio, como para a faculdade, ofertadas pelos nossos parceiros - Colégio Anglo Líder ; As
Faculdades Integradas Aeso Barros Melo, e a Faculdade Universo. Que muito contribuem na
integração, formação social, cultural e proﬁssional dos nossos jovens atletas.
Registramos Especialmente a Parceria ﬁrmada com a FMO-FACULDADE DE
MEDICINA DE OLINDA, que custeou praticamente todas as Passagens Aéreas e
Hospedagens nas competições Nacionais deste ano, e em muito contribui no
desenvolvimento desta modalidade.
PRINCIPAIS TÍTULOS DA TEMPORADA:

- NO MASCULINO:
- HEPTA CAMPEÃO BRASILEIRO ADULTO – NOVEMBRO/2019 – CASCAVEL/PR.
- HENDECOSA CAMPEÃO PERNAMBUCANO – ADULTO (1999 Á 2019). 21 anos
consecutivos. (Um record nacional em esportes coletivos).
-CAMPEÃO DA CONFERÊNCIA NORDESTE – LIGA NACIONAL – OUTUBRO/19 –
MACEIÓ-AL.
NO FEMININO:
- DECA CAMPEÃO BRASILEIRO ADULTO, Novembro/19 - Cascavel-PR.
- BI-CAMPEÃO BRASILEIRO INFANTIL, Agosto/19- Tubarão- SC.
-Medalha de Bronze no Campeonato Sul Americano Infantil, Junho/19 –
Assunção/PARAGUAI.
-Medalha de Prata - BRASILEIRO JUVENIL FEMININO, Julho/19Maringá-PR.
-Medalha de Prata- BRASILEIRO CADETE FEMININO, Setembro/19 - Maceió-AL.
-Penta Campeão da Liga Nacional – Conferência Norte /Nordeste, Julho à Outubro – Várias
Sedes.
-TRIDECA Campeã Pernambucano Adulto Feminino (2006 à 2019).
-CAMPEÃO PERNAMBUCANO EM TODAS AS CATEGORIAS FEMININAS DE
BASE EM 2019 (MIRIM/ INFANTIL / CADETE/ JUVENIL/ JUNIOR).
NATAÇÃO
Julho 2019
- Copa NE de clubes – 3º lugar na categoria infantil.
Destaque para o nadador Leon Verçosa que conquistou o troféu de atleta com melhor índice
técnico e de atleta mais eﬁciente da competição.
- Torneio interfederativo N/NE – Seleção Pernambucana de natação.
Atletas convocados: Leon Verçosa, Davi Abreu, Tainá Lins, Pedro Brainer, Guilherme
Jonnes, Letícia Zirpoli e Eloyse Marques.
-Destaque para o atleta Leon Verçosa que se tornou recordista N/NE na prova dos 50m peito.
Setembro /2019
- N/NE de natação:
Atletas campeões: Leon Verçosa ( Campeão e recordista);
João Carlos, Miguel Borges, Hyago Victor e Eduardo Pires.
Atletas medalhistas: Eloyse Marques, Leticia Zirpoli, Helena Sobral, Tainá Lins, Pedro
Medeiros, Eloiza Oliveira, Pedro Brainer.
Seleção Pernambucana convocada: Técnica: Keycy Florencio e Atletas: Eloyse Marques,
Leticia Zirpoli, Tainá Lins e Leon Verçosa.
Novembro/2019
Jogos escolares da Juventude (JEBS).
Medalhistas: (Atletas do Português) - Eloyse Marques e Tainá Lins.

Natação 2020
Março/20
-ABERTURA DO COMPLEXO SANTOS DUMONT
Campeões: William, Henrique Campos, João Carlos Prudente, Danilo Brito, Leon Verçosa e
Pedro Brainer.
- Início da pandemia.
- Retorno aos treinos: Junho.
ATIVIDADES ESPORTIVAS DE DIVERSÃO, LAZER E ENTRETENIMENTO
O Clube no segmento do entretenimento e lazer, dispõe de diversas opções não só
para os seus associados, mas para o público em geral, atualmente oferecemos escolinhas de
diversas modalidades – como: Natação, Hóquei e Handebol, além de Futebol com o
Prof.Lúcio Surubim, e Tênis, por meio do Projeto Tênis Kids, para adultos e crianças. Com
todos os espaços dispondo de excelente estrutura para os nossos associados e praticantes.
Além destes esportes o Clube Português oferece aulas de Lutas, Artes marciais, Box,
Dança, Campo de Futebol Socyete, Academia de Ginástica, Hidroginástica, Pilates,
Fisioterapia, Sauna, Colônia de férias, Parque Infantil, enﬁm; o clube possui uma série de
atividades esportivas e de lazer, que vem atender com muita qualidade, todas as preferências
dos associados e frequentadores.
Outros eventos realizados pelo clube, também visa integrar sócios e adeptos por meio
da recreação e praticas esportivas, como a tradicional “Pelada da Diretoria” o concorrido
Torneio de Tênis, e também eventos esportivos nas datas importantes do calendário do
Clube, como: Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia de Portugal e Aniversário do Clube a ﬁm de
integrar os associados, conselheiros, diretores e convidados na nossa comunidade.
OUTRAS AÇÕES LIGADAS A DIRETORIA DE ESPORTES
- ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ESPORTIVO APROVADO
JUNTO A PCR, PARA REMISSÃO DOS DÉBITOS COM IPTU.
- PARCERIA COM A FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA-FMO, PARA
CONSULTAS MÉDICAS EM MAIS DE 30 ESPECIALIDADES, E NUTRIÇÃO,
DESTINADAS A TODOS OS NOSSOS ATLETAS.
- SEDIAMENTO DO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE HÓQUEI MASTER.
- PARCERIA COM O COLÉGIO ANGLO LÍDER QUE APÓIA O HANDEBOL
FEMININO COM A CESSÃO DE 30 BOLSAS DE ESTUDOS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos estes resultados e ações vitoriosas, só foram possíveis, em razão do espírito
desportista e empreendedor de toda a Diretoria Executiva, e especialmente do Presidente
Fernando Médicis que não mede esforços para engrandecer e manter a tradição vitoriosa do
Clube Português do Recife.

DEPARTAMENTO FEMININO
Maria Elizabeth Varjal Medicis Pinto
Maria Lúcia Bravo Cysneiros Cavalcanti
Justiﬁcativa

As atividades programadas pelo Departamento Feminino para o ano de 2020 não
puderam ser realizadas devido ao isolamento social atual, como medida de prevenção dos
efeitos letais da Pandemia do COVID 19.

Foi possível realizar apenas as seguintes atividades:
1. Colaboração e participação na Confraternização Natalina da Diretoria do CPR.
2. Participação e captação de brindes para o almoço de confraternização dos
funcionários do CPR.
3. Participação nas reuniões quinzenais da Diretoria Executiva.
4. Colaboração e participação na Festa de São Martinho.
5. Assessoria para a realização de Reunião Virtual da Diretoria Executiva do CPR.
6. Assessoria para a gravação de vídeos do Presidente do CPR assegurando sua
participação nos eventos virtuais das instituições da Comunidade Luso Brasileira.

DEPARTAMENTO SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO
Anderson de Alencar Freire
Paulo de Tarso de Carvalho
Adoção de medidas visando a melhoria do controle e atendimento de pessoas
e veículos que acessam a sede do Clube.
Treinamento do pessoal de portaria e segurança visando a melhoria do
controle do acesso de pessoas e veículos à sede do Clube.
Continuando a observação das medidas implementadas e a serem adotadas
para melhorar ainda mais o controle de pessoas veículos que acessam o Clube e
prestar informações corretas aos frequentadores.

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE
Ana Maria de Souza
Luiz Lauria
Mais um ano da nossa Diretoria que se ﬁnda, e juntos, sempre presentes no
crescimento do Glorioso Clube Português do Recife.
O Departamento de Higiene e Saúde manteve todos os protocolos de
Higienização, Limpeza e Cuidados no tocante à Saúde dos nossos associados e
frequentadores das dependências do Clube, principalmente após a chegada da
Pandemia do Corona Vírus a partir do mês de Fevereiro / 2020, quando redobramos
nossa atenção, chegando inclusive a orientarmos no fechamento do Clube para os
associados e administrativos, seguindo todas as normas preconizadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e das Secretarias
Estadual e Municipal de Pernambuco e Recife, respectivamente.
Durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho, mantivemos o Clube sem
funcionamento em todas as atividades esportivas, social e administrativa, chegando
até a suspendermos nossas reuniões da Diretoria que se realiza quinzenalmente.
Até o presente, seguimos "IN TOTUM", todas as normas direcionadas com
planejamento, na perspectiva de dias melhores num breve futuro, quiçá o segundo
semestre de 2020.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Leonardo Machado Dias Ramalho Luz
Maria Carmélia Braga de Albuquerque
Com o apoio da Assessoria Jurídica Nadler, Pereira e Albanez Sociedade de
Advogados, este Departamento, durante o período de julho 2019 a junho de 2020, vem
atuando com total dedicação, acompanhando todos os processos que a seguir
especiﬁcamos.
1. AÇÕES CÍVEIS
a) Processo n° 0001729-39.2014.8.17.2001 – Autor: Ivo Ricardo Barreto Ferreira da
Cunha – Réu: Clube Português do Recife – 30° Vara Cível – Turma B – Recife/PE.
...recursos ainda aguardando julgamento na 2° Instância, sob relatoria do Desembargador
Dr. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (6° Câmara Cível TJPE).
b) Processo n° 0027692-78.2016.8.17.2001 – Autor: Ana Paula Alves Ramos – Réu:
Clube Português do Recife – 1° Vara Cível – Turma B – Recife/PE.
...Decisão Transitada em julgado em 31/07/2020, estando os autos deﬁnitivamente
arquivados desde então.
c) Processo n° 0044411-38.2016.8.17.2001 – Autor: Clube Português do Recife – Réu:
Sky Brasil Serviços Ltda – 1° Vara Cível – Turma B – Recife/PE.
...Em face da referida sentença, houve interposição de recurso de apelação pela Sky, bem
como houve apresentação das respectivas contrarrazões à apelação pelo Clube, estando
os autos, atualmente, ainda aguardando julgamento do referido recurso, sob relatoria do
Desembargador Dr. Adalberto de Oliveira Melo (2° Câmara Cível TJPE).
d) Processo n° 0014931-40.2012.8.17.0001 – Autor: Clube Português do Recife – Réus:
Engepoços Ltda e Arrecifes Factoring Fomento Mercantil Ltda – 28° Vara Cível – Turma
A – Recife/PE.
...Em face da referida sentença, a factoring ARRECIFES interpôs recurso de apelação,
estando os autos, atualmente, aguardando julgamento do referido recurso, sob relatoria
do Desembargador Dr. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (6° Câmara Cível TJPE).
e) Processo n° 0068859-41.2017.8.17.2001 – Autor: Estado de Pernambuco – Réu:
Clube Português do Recife – 2° Vara Executivo Fiscais Estaduais – Recife/PE.
...Em 03/04/2020 foi proferido sentença de extinção, ante a quitação do débito exequendo
e a consequente perda superveniente do objeto da ação. Como não houve interposição de
recurso por ambas as partes, aguardando apenas a certiﬁcação do decurso de prazo e o
arquivamento deﬁnitivo do processo no TJPE.

f) Processo n° 0000129-58.2000.4.05.8300 – Autor: Fazenda Nacional – Réu: Clube
Português do Recife – 22° Vara Federal – Recife/PE
...os autos encontram-se atualmente suspensos, aguardando pagamento total do
parcelamento para, só então, ser determinada a penhora do imóvel sede do Clube
Português.
g) Processo n° 0036546-56.2019.8.17.2001 – Autor: Clube Português do Recife – Réu:
Estoril Empreendimentos Turisticos Ltda ME e outro – 16° Vara Cível – Seção A –
Recife/PE.
...Atualmente estamos aguardando o decurso do referido prazo (ﬁnda em 03/09/2020).
Caso não haja o pagamento do débito, iremos requerer o bloqueio das contas do
Restaurante e do Fiador, bem como o despejo deﬁnitivo do Restaurante.
h) Processo n° 0056760-92.2019.8.17.8201 – Autor: Maria Luiza Figueiredo de Alencar
– Réu: Academia RW e Clube Português do Recife – 24° Juizado Especial Cível – turno
Tarde – Recife/PE.
...Aguardando Designação de nova data de audiência.
i) Trata-se de 20 (vinte) Ações Indenizatórias oferecidas por alguns consumidores,
alegando ter comprado ingressos para o Show do artista Fábio Junior, intitulado A
NOITE É DELAS, organizado pelo demandado Frederico Cavalcante de Mendonça, o
qual seria realizado na data 20/07/2019, no Clube Português. Para tanto, informam ter
tomado conhecimento pela mídia que o referido show foi cancelado, motivo pelo qual
teria entrado em contato com o Clube, a ﬁm de veriﬁcar as informações. Aduzem que
obtiveram a informação de que seriam ressarcidos pelo Promotor do Evento, mas que na
data agendada não recebeu os valores pagos pelos ingressos. Por este motivo, ajuizaram
ação requerendo indenização por danos
morais e devolução dos valores pagos pelos ingressos.
2. AÇÕES NÃO ACOMPANHADAS POR NOSSO ESCRITÓRIO
a) Processo n° 0032445-78.2016.8.17.2001 – Autor: Clube Português do Recife – Réu:
Estado de Pernambuco – 2° Vara da Fazenda Pública – Recife/PE.
...Autos atualmente SUSPENSOS por determinação judicial, até a decisão deﬁnitiva do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.163.020/RS no Superior Tribunal de justiça, nos termos
do art. 1.039 do CPC.
3. AÇÕES TRABALHISTAS
a) Processo n° 0000173-52.2019.5.06.0006 – Autor: Clube Português do Recife – Réu:
Roberto Costa – 6° Vara do Trabalho – Recife/PE.
...Interposto Recurso Ordinário pelo Clube Português em agosto/2020, estando os autos
aguardando apresentação das contrarrazões pelo reclamante e remessa dos autos para o
TRT para julgamento do recurso.

b) Processo n° 0001163-13.2019.5.06.0016 – Autor: Jorge Antonio da Silva – Réu:
Estoril Empreendimentos (Adega) e Clube Português do Recife – 16° Vara do Trabalho –
Recife/PE.
...Aguardando realização de audiência de instrução agendada para o dia 10/09/2020 às
09:45hs.
c) Processo n° 0001162-28.2019.5.06.0016 – Autor: Elisaldo Souza e Silva – Réu:
Estoril Empreendimentos (Adega) e Clube Português do Recife – 16° Vara do Trabalho –
Recife/PE.
...Aguardando realização de audiência de instrução agendada para o dia 10/09/2020 às
10:00hs.
4. AÇÕES VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
a) Processo n° 0016120-14.2016.8.17.0001 – Autor: MPPE - 32° Promotoria – Réus:
Clube Português do Recife e Ecidézio Silverio dos Santos EPP (ES Produções) – 1° Vara
Regional da Infância e Juventude – Recife/PE.
...Autos aguardando pagamento da condenação pelo promotor do evento, Sr. Ecidezio
Silverio dos Santos EPP.
b) Processo n° 0012687-65.2017.8.17.0001 – Autor: MPPE - 32° Promotoria – Réus:
Clube Português do Recife e Tarlison Rikison da Cruz – 1° Vara Regional da Infância e
Juventude – Recife/PE.
...Aguardando arquivamento deﬁnitivo da demanda pelo pagamento da condenação pelo
promotor do evento, Sr. Tarlison Rikison da Cruz.
c) Processo n° 0025317-56.2017.8.17.0001 – Autor: MPPE - 33° Promotoria – Réus:
Clube Português do Recife – 1° Vara Regional da Infância e Juventude – Recife/PE
...Autos conclusos para sentença até a presente data.
d) Processo n° 0001452-67.2018.8.17.0001 – Autor: MPPE - 33° Promotoria – Réus:
Clube Português do Recife e Dirceu Melo de Carvalho Filho – 1° Vara Regional da
Infância e Juventude – Recife/PE e data.
...Autos conclusos para sentença até a presente data.
5. DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
a) Processos Administrativos Fiscais n° 07.25225.1.18 e n° 07.25224.5.18 – Ente
Fiscalizador: Prefeitura da Cidade do Recife – Fiscalizado: Clube Português do Recife.
...Defesas Administrativas apresentadas tempestivamente, estando os referidos
processos administrativos ﬁscais pendentes de julgamento até a presente data.
b) Processos Administrativos n° EC025/2019 e n° EC030/2019 – Ente Fiscalizador:

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC – Fiscalizado: Clube Português do
Recife.
...No que diz respeito ao processo administrativo n° EC025/2019, houve reversão da
multa para apenas ADVERTÊNCIA, havendo o cancelamento do Auto de Infração.
No que diz respeito ao processo administrativo n° EC030/2019, houve manutenção da
penalidade aplicada.
c) Auto de Infração n° 21.538.090-8 – Ente Fiscalizador: Superintendência Regional do
Trabalho – DRT/PE – Fiscalizado: Clube Português do Recife.
...Considerando que o Clube discorda com a tese adotada pela Fiscal do Trabalho,
apresentou tempestivamente defesa administrativa, estando o referido processo
administrativo pendente de julgamento até a presente data.
d) Processo Administrativo Sanitário n° 07.04849.8.17 – Ente Fiscalizador: Vigilância
Sanitária do Recife – Fiscalizado: Clube Português do Recife.
...Considerando que o Clube discordou com a decisão administrativa proferida,
apresentou tempestivamente recurso administrativo, estando o referido recurso pendente
de julgamento até a presente data.
e) Processo Administrativo n° 684 – Ente Fiscalizador: Procon/PE – Fiscalizado: Clube
Português do Recife.
...Diante do exposto, tendo em vista que até a presente data não houve o pagamento da
multa, e tendo em vista se entender que o Clube não é responsável pela comercialização
dos ingressos, será ajuizada ação judicial anulatória de débito em face do PROCON/PE.
6. DEMANDAS MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
a) Inquérito Civil n° 002/1998 – Autor: 8° Promotoria de Justiça - MPPE – Réu: Clube
Português do Recife e outros.
...Tal projeto ainda se encontra em execução, e estamos aguardando designação de nova
audiência junto ao MPPE, para apresentação de novo relatório de obras.
b) Inquérito Civil n° 026-1/2010 – Autor: 13° Promotoria de Justiça - MPPE – Réu:
Clube Português do Recife e outros.
...Resposta apresentada pelo Clube Português em 08/01/2016, não havendo novas
notiﬁcações desde então.
7. PARECERES/ORIENTAÇÕES/NOTIFICAÇÕES
a) Parecer – Recolhimento INSS – Funcionário Reginaldo Honório – 20/08/2019;
b) Parecer – Jornada de Trabalho Funcionários – 27/09/2019;
c) Parecer – Jornada de Trabalho – Funcionária Silvana – 01/10/2019.
d) Parecer – Dispensa Aviso Prévio – Funcionária Silvana – 16/10/2019;

e) Resposta Notiﬁcação Mc’ Donald – Valor Aluguel – 07/05/2020;
f) Notiﬁcação – restaurante Adega – Descumprimento de Acordo + Pagamento de Dívida
+ Despejo – 06/07/2020.
8. PARCELAMENTOS/REFIS/ADESÕES
a) Pedido de habilitação no art. 28-A da Lei Municipal n° 15.563/1991 (Código
Tributário Municipal), o qual reduz em 50% (cinquenta por cento) o valor venal dos
imóveis de propriedade do Clube Português para cálculo do IPTU/TLP – Efetuado em 18
de fevereiro de 2019.
b) Adesão à Lei Municipal n° 17.399/2007 (regulamentada pelo Decreto n° 28.272/2014)
– Remissão de 100% (cem por cento) dos Débitos de IPTU (principal, juros, correções,
multas e honorários) - Pedido deferido, conforme instituído pela Resolução Comitê
Gestor n° 01 de 12 de abril de 2018, Republicado no Diário Oﬁcial do Recife na data de 23
de maio de 2019 – Edição n° 061.
9. TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS DE SÓCIOS PROPRIETÁRIOS
–JULHO/2019 A JUNHO/2020
a) Título n° 396 (trezentos e noventa e seis) - De: JOSÉ DA FONSECADINIZ - Para:
JOSÉ DA FONSECA DINIZ FILHO – Com isenção dopagamento de Taxa de
Transferência (ﬁlho) – 08/01/2020;
b) Título n° 422 (quatrocentos e vinte e dois) - De: ACÁCIO TAVARES RIBEIRO Para: RAÍSSA ALCOFORADO PASSOS DE BARROS MELO – Com pagamento de
Taxa de Transferência – 29/10/2019;
c) Título n° 272 (duzentos e setenta e dois) - De: MARIA CELESTE LOPES FARINHA
LOPES - Para: Arrematado em Leilão (pessoa jurídica – representante: Fred Almeida) –
Com pagamento de Taxa de Transferência – 27/08/2019;
d) Título n° 439 (quatrocentos e trinta e nove) - De: FRANCISCO ALBERTO RUSSO Para: MARIA DA GLORIA VEIGA DE BARROS MELO – Com pagamento de Taxa de
Transferência – 27/08/2019;
10. AUDIÊNCIAS REALIZADAS – JULHO/2019 A JUNHO/2020

DEPARTAMENTO SOCIAL
Manuel Bastos Tavares de Oliveira
Maria Adelaide Barbosa Pinto
No período de 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, o Departamento Social,
com o objetivo de promover festividades e reuniões sociais, visando a diversão e o bemestar de seus associados e frequentadores das comunidades luso e brasileira, procurou
realizar algumas atividades nos salões destinados aos eventos do Clube, porém, diante da
pandemia do Corona Vírus – Covid 19, iniciada no mês de fevereiro de 2020, procuramos
seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde, e do Governo de Pernambuco,
suspendendo as atividades sociais no Clube para conter a proliferação do Vírus.
Seguem abaixo algumas atividades realizadas no Clube:
1.

Dia das Crianças, dia 12 de Outubro de 2019.

2.

Festa de São Martinho, dia 22 de novembro de 2019.

3.

Aniversário de 85 Anos do Clube Português, dia 04 de dezembro de 2019.
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