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Trecho do texto de introdução do relatório de 

administração da Assembléia Paraense do ano de 1929, 

transcrito exatamente como consta no documento.

   “O inst incto e o espiri to associat ivo são uma 
das mais notaveis  caracteris t icas da natureza.

Dir-se-ia que uma lei  de at tração pres ide e 
regula a vida dos seres, de modo que não é 
sem um motivo de ordem fundamental que se 
agrupam em sociedade homens e animaes.

   Dessa força incoercivel  que reune, 
approxima, congraça e fraterniza – é que 
nascem os gremios, as associações, os  centros, 
as sociedades, os  c lubs, onde ha logar para 
um largo commercio de auxil ios, sentimentos 
e idéas, que const i tuem por ass im dizer uma 
indecl inavel  necess idade à vida.

   E quanto maior é o meio humano, para não 
sahir des te departamento natural, maior é o 
imperio dessa força, que atua para benef ic iar, 
no mais amplo sentido do termo (...)”.

Fatos marcantes e curiosidades...

revista não tem a pretensão de abranger todos os detalhes da história 
do Clube, mas de trazer fatos marcantes e inusitados de cada déca-
da, em uma leitura dinâmica e leve, como é a trajetória da AP. Esta 
publicação é resultado de um longo e gostoso período de pesquisa, 
revendo atas e documentos do início do século passado, recortes de 

acervo do Clube, além de sites e blogs que abordam a história de 
Belém. 
Esta publicação alia tradição e modernidade. Em alguns trechos, 
você encontrará QR Codes que o levarão para conteúdos digitais ex-
clusivos. Baixe um leitor de QR Codes para o seu celular e viaje com 
a gente. Para começar, a partir do código abaixo, é possível acessar 

história!
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100 anos deHistória,
100 anos de Glória

PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros sócios, 

Estamos vivendo um ano muito es-
pecial, um momento único para a 
história da Assembléia Paraense e, 
também, para a história de Belém. 
Nosso Clube está completando 
100 anos, um marco para qual-
quer instituição. A AP viu a Belle 
Époque, sentiu o boom econômi-
co da borracha, o crescimento e 
a urbanização da cidade. Viveu 
memoráveis bailes de salão, abriu 
espaço para o movimento Disco, 
dançou nos “Embalos de Sábado à 
Noite”.

Nosso Clube sempre estimulou (e 
continua estimulando) a alegria, 
seja no carnaval, no Baile das Flo-
res, no Chá das Cinco, na prática 
de esportes, no Réveillon e, claro, 
no dia a dia da Assembléia Paraen-
se, proporcionando momentos de 
lazer e descontração para os só-
cios, desde 1915. E o Clube seguiu 
crescendo, tanto em infraestrutura, 
como no leque de programações 
oferecidas ao quadro social.

Durante esse primeiro século de 
fundação da AP, houve muitos 
acontecimentos marcantes para o 
desenvolvimento do Clube e tan-
tas outras curiosidades que estão 
guardadas no acervo histórico da 
Assembléia. Foi com o objetivo de 

compartilhar essas informações 
com os sócios que desenvolvemos 
esta edição especial da Revista AP, 
uma publicação que reúne curio-
sidades sobre a nossa história.

Não poderia deixar de agradecer 
a figuras muito importantes que 
ajudaram a guardar a história da 
Assembléia Paraense, desde os 
primeiros diretores, que registra-
ram em ata as reuniões das assem-
bleias gerais; ao professor Clóvis 
Moraes Rego, que escreveu sobre 
as primeiras décadas da AP; ao só-
cio Mário Dias Teixeira, que revi-
sitou esses primeiros anos e acres-
centou mais informações sobre 
as décadas posteriores, no livro 
“Memórias – de 1915-1992”; e ao 
senhor José Fernando Lobo Soares, 
que doou ao Clube um exemplar 
do relatório de administração da 
AP do ano de 1929, que muito 
acrescentou à nossa pesquisa.

Obrigado também e parabéns a to-
dos os presidentes e diretores que 
ajudaram a construir a história da 
AP, ano a ano, e a todos os asso-
ciados que contribuem dia a dia 
para fazer da Assembléia Paraense 
o melhor clube social do Norte e 
Nordeste e um dos melhores do 
Brasil.

Feliz Centenário!

Daniel Lopes

Presidente 
do Biênio 
2015/2017
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anos de glória

a Enquanto isso...
A década de 1910 registrou muitos acontecimentos 
que marcaram o mundo. Além da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), foi nesse período que iniciaram a 
popularização do rádio como mídia de massa e também 

do automóvel como meio de 
transporte.Década1

Em dezembro de 1915, Belém ainda 
vivia o final dos anos dourados que 
ficaram conhecidos como a Belle 

Époque da Amazônia, quando a cidade 
experimentou seu apogeu econômico 
proporcionado pelo ciclo da borracha. Foi 
neste cenário que um pequeno grupo de 
empresários do comércio a retalho ousou 
sonhar com algo que fosse além de uma 
associação comercial. Eles queriam uma 
agremiação que representasse a própria 
sociedade paraense. Foi assim, com muita 

determinação, que todos esses sonhos 
convergiram e se materializaram em um 
único nome: Assembléia Paraense. 
Exatamente no dia 27 de dezembro de 
1915, aconteceu a alteração do estatuto da 
“Associação de Commercio a Retalho do 
Pará”, que deu origem à Assembléa Paraense, 
conforme consta no registro publicado no 
relatório de administração do Clube do 
ano de 1929, reafirmado no livro de Clóvis 
Moraes Rego (1969) e, posteriormente, na 
obra de Mário Teixeira (1992):

1915, o primeiro de  muitos

Art. 1º - A Associação de Commercio 
a Retalho do Pará, de conformidade 
com seus Estatutos e em reunião de 
Assembléia Geral Ordinária, realiza-
da em 27 de dezembro de 1915, em 
sua sede social, a fim de tratar de re-
forma de seus Estatutos, apresentada 
pela Diretoria, resolveu o seguinte: A 
“Associação de Commercio a Reta-
lho do Pará, fundada em 5 de janeiro 
de 1911, passará a denominar-se de 
Assembléa Paraense”, constituída por 
ilimitado número de sócios e reger-
se-á pelo presente Estatuto.

“Belém está carecida 
de um grande centro 
social e é mistér que a 
Assembléa Paraense 
seja esse centro” .
Dr. Enéas Martins, Governador do Estado em 1915.

De onde veio o nome 
Assembléia Paraense?
Antes de se pensar na criação da AP, Belém já conta-
va com tradicionais centros recreativos, como o Club 
Universal, a instituição que antecedeu a Associação 
de Commercio a Retalho do Pará, que posteriormen-
te se tornou Assembléia Paraense. Outra importan-
te agremiação da época era o Atheneu Commercial 
Paraense, que entrou em franco declínio no ano de 
1915. Diante disso, na época, estava sendo articula-
da a fusão entre a agremiação recém-criada e o Athe-
neu Comercial Paraense, que possuía um extenso 
mobiliário personalizado com a sigla AP. Justamente 
por isso, a escolha do nome Assembléia Paraense se 
deu como uma forma de aproveitar aquele patrimô-
nio, mantendo as iniciais timbradas nos móveis, se-
guindo o pensamento de que, a partir da fusão, não 
seria necessário adquirir novo mobiliário. A união 
dos dois clubes não aconteceu, no entanto, a Assem-
bléia Paraense comprou todo o mobiliário do Athe-
neu, em 1917.

O início da primavera
De acordo com os registros dos anos iniciais da Assem-
bléia Paraense, o Baile das Flores, na época denomina-
do de Festa das Flores, foi realizado pela primeira vez no 
ano de 1917, conforme registrado no relatório de gestão 
do Clube do ano de 1929.

A primeira sede
Nos primeiros 10 meses de fundação da Assembléia Pa-
raense, as reuniões continuaram a acontecer na mesma 
sede que abrigava a Associação de Commercio a Retalho 
do Pará, na Praça da República, especificamente na Av. 
Presidente Vargas, nº 21, no lugar onde, hoje, funciona a 
agência Círio da Caixa Econômica Federal. 
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No comando...
No momento de sua fundação, 
a Assembléia Paraense era 
liderada por Aniceto da Gama 
Malcher. A primeira aclamação 
de um presidente aconteceu no 
dia 12 de dezembro de 1916, 
indicando para o cargo o consócio 
José de Miranda Pombo, mas 
ele renunciou em seguida. A 
presidência, então, foi assumida 
por Flávio Correa Guamá, que 
comandou a AP em 1917. Os 
últimos anos da primeira década 
tiveram os seguintes presidentes:

1918: Francisco P. Pinheiro

1919: José Alves da Cunha

1920: José Rodrigues Pacheco

1921: José Alves da Cunha

1922: Emílio Santa Rosa

1923 e 1924: José Alves da Cunha

1925 e 1926: Emílio Santa Rosa

28 homens
construíram a base de uma

 história inteira
Se, hoje, mais de 20 mil sócios e 
dependentes podem desfrutar de 
um clube considerado o maior do 
Norte e Nordeste e um dos melho-
res do país, é porque, há cem anos, 
apenas 28 representantes da aristo-
cracia local decidiram se reunir para 
fundar a agremiação que, naquela 
época, já mostrava o belo futuro que 
tinha pela frente. Todos esses sócios 
fundadores da Assembléia Paraense 
receberam o título de beneméritos. 
Saiba quem foram eles:

1. A. Cezar de Almeida e Silva
2. Agildo Maltez
3. Aniceto Carneiro da Gama Malcher
4. Antônio Agostinho Sobrinho
5. Antônio Barbosa Rodrigues
6. Arthur F. de Oliveira
7. Augusto Alves Teixeira
8. Benjamin Lamarão
9. Claudino Ramariz
10. C. Pinheiro da Silva
11. Darlindo Rocha
12. Domingo A. Soares
13. Eugênio Soares
14. Francisco de Castro
15. Guilherme de La-Rocque
16. Jerônimo C. Botelho
17. J. C. da Cunha Cerqueira
18. João de A. Lima
19. João Luiz de La-Rocque
20. Joaquim A. Monteiro
21. Joaquim B. dos Santos
22. José S. Marques
23. José Rodrigues Pacheco
24. Manoel Gomes Pereira Sobrinho
25. Max Krause
26. Simão José Benjó
27. Tito Franco de Almeida
28. Visconde de Monte Redondo

   O primeiro Réveillon 
Reconhecido até hoje como a principal festa do 
calendário de eventos da AP, o Réveillon da As-

sembléia Paraense foi realizado pela primeira vez 
no dia 31 de dezembro de 1916, assumindo o pa-
pel de festa solene para comemorar o aniversário 

de fundação do Clube. Naquele ano, também teve 
o objetivo de inaugurar as obras que reformaram a 
Sede Social. A reforma custou dez contos e nove-

centos e oitenta mil réis. Os documentos da época 
que constam no acervo da AP contam que essa 

primeira festa de Réveillon foi seguida de “lauta 
   .“saçnad e aiec

Carnaval dos Carnavais
As fotos acima e abaixo, publicadas na revista A Semana, de 08 de março 
de 1919, registram o baile de Carnaval da Assembléia Paraense daquele 

ano, com a beleza da fachada e do salão da segunda sede.

Aquisição da sede própria
Desde a primeira década da Assembléia Paraense, lá no início do sécu-
lo XX, o desenvolvimento contínuo já estava no DNA do Clube. Hoje, 
olhando para o passado, vemos o quanto os sócios fundadores já pen-
savam no futuro. A primeira sede própria da AP, considerada a terceira 
sede social da história do Clube, foi comprada no dia 24 de setembro 
de 1920, conforme consta na escritura pública do imóvel. Também situ-
ada nos arredores da Praça da República, era constituída de duas casas, 

-
bléia Paraense. A compra, na época, custou cinquenta contos de réis. 

O mais antigo registro, escrito à mão
A primeira ata que se tem 
registro no Clube data de 04 
de agosto de 1916, escrita 

dão inveja a quem, hoje, só 
escreve no computador. 

O mais antigo registro, escrito à mão

Um registro do Jornal Estado do Pará, de 5 de outubro de 1916, mos-
tra o convite da Assembléia Paraense aos seus consócios para assistir 
a passagem da Santa no Círio de Nazaré, na segunda Sede Social. O 

Tuna Luso Brasileira, antes chamada de Tuna Luso Commercial e, pos-
teriormente, veio a abrigar o  Clube do Remo. O imóvel foi arrendado 
pela AP por cinco anos, pelo valor mensal de 400 mil réis.  

A  segunda 
sede já era 
abençoada pela 
Virgem de 
Nazaré

pela 

Flávio Correa Guamá

Obrigação estatutária
O primeiro estatuto da AP, que 
data de 05 de junho de 1916, 
estabeleceu que o Clube deveria 
realizar anualmente uma festa 
solene para comemorar o seu ani-
versário de fundação. Na primeira 

este evento passaria a ser a festa 
de Réveillon.
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a Enquanto isso. . .
Em 1929, Charles Chaplin ganhou seu primeiro Oscar 
Honorário, pelo filme “O Circo”. No ano seguinte, seus 
filmes foram proibidos na Alemanha nazista por serem 
considerados subversivos. 1930 também foi o ano em que 
foi confirmada a existência do planeta Plutão. 

Fachada da quarta Sede Social da AP, 
na Praça da República, no mesmo lugar 
onde hoje fica o Edifício Assembléia 
Paraense

Personalidades paraenses se reúnem durante o réveillon, realizado no dia 31 de 
dezembro de 1929, evento que marcou a inauguração da quarta sede do Clube

Década 1926 -19352
Em destaque
NA VIDA SOCIAL 

Enquanto o Brasil 
entrava na ditadura  
militar, a Assembléia 
Paraense não abria mão 
da ditadura da alegria, 
com seus belos bailes de salão

N         o mesmo período em que os Estados 
Unidos viviam a crise de 1929 e que 
a República do Brasil sofreu o golpe 

militar de 1930, a Assembléia Paraense se 
preparava para crescer. O Clube reformou e 
entregou aos sócios uma nova Sede Social, 
mais bonita, com novos espaços para 
realizar encontros e festas para o quadro 
social, como o Réveillon, a Festa das Flores 
e bailes especiais para homenagear grandes 
personalidades. 
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Os presidentes 
da segunda 

década
1927

José Alves da Cunha 

1928 e 1929
Eugênio Soares

1931
Rodrigo Veiga Cabral

1932
Luís Friceli

1933
Agostinho Menezes

1934
Abelardo Conduru

1935
Alcebíades Buarque

O livro de visitas
Figuras ilustres do cenário nacional e internacional já passaram 
pelo Clube e, além de belas lembranças, deixaram mensagens 

acolhimento que receberam por aqui. O Livro de Visitas da AP foi 
aberto em 1930. 

Não há como passar despercebido. Quem mora em Belém e avista as letras A e P lado a lado, 
formando um círculo estilizado com as cores azul e vermelho, já sabe que ali tem algo rela-
cionado à Assembléia Paraense. Mas o logotipo do Clube não foi sempre assim. O primeiro 
registro aparece na foto do Réveillon de 1929, quando era mais vertical e ainda possuía uma 
elipse que contornava a sigla. Porém, como já citado na página 5, a primeira marca advém 
da sigla timbrada nos móveis adquiridos pela AP do Clube Atheneu Paraense, com o qual 
comungava as mesmas iniciais.

No dia 31 de dezembro de 1929, a Assembléia 
Paraense realizou uma memorável festa de 
Réveillon. O evento teve um 
brilho especial, pois também inaugurou a quarta 
Sede Social do Clube, que foi resultado de uma 
reforma no prédio próprio onde já aconteciam as 
reuniões da agremiação. A obra foi realizada entre 
os anos de 1928-1929.

do Baile das Flores. É uma imagem que reú-

-
pria foto. No início, em 1917, o evento era 
denominado “Festa das Flores”, tempos de-
pois passou a chamar-se “Baile de Maio” até 
a mudança para “Baile das Flores”, como é 
conhecido atualmente. Em sua pesquisa para 
escrever o livro de memórias da AP, Mário Dias 
Teixeira descobriu que a tradição de publicar 
o álbum das debutantes começou no ano de 
1958.

A imagem mais antiga do Baile das Flores

4ª Sede Social
Salão de bilhar reunia grandes figuras públicas da época

O boudoir servia como uma área reservada

Toilettes e boudoir

Assim era o hall e a escada principal da antiga sede

Bar em estilo americano

A inconfundível marca da AP

Consta no relatório de administração da AP do ano de 1929 
uma citação de que a Assembléia Paraense ofereceu um 
grande baile ao príncipe Dom Pedro de Orleans, membro 
da família Imperial do Brasil, por ocasião de sua estada no 
Pará, no ano de 1926.

Baile para o príncipe Utilidade pública
Em 27 de outubro de 1928, foi publicada 
pela Câmara dos Deputados a lei 2.682, que 
reconheceu a AP como “utilidade pública”, pela 
sua contribuição para o bem-estar e cultura da 
cidade, sendo assim de grande utilidade para a 
o estado e sua população.

m m 
s s 

i i 

çou
1958.
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a
Década 1936 -19453
bem-estarA guerra pelo

Na terceira década da Assembléia Paraense, o Brasil se assustava com as notícias sobre 
a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), especialmente quando o país abandonou 
a neutralidade que mantinha sobre o conflito internacional e rompeu relações com a 

Alemanha, a Itália e o Japão. Com isso, o Brasil instaurou intensa atividade militar para 
defesa de suas costas e cedeu aos Estados Unidos o uso de suas bases militares de 
Natal (RN) e Belém (PA). 

Mas esse clima não impediu que os dirigentes e sócios da Assembléia Paraense 
seguissem no caminho de desenvolvimento do Clube. Pelo contrário, a AP 
investiu para proporcionar ao seu quadro social mais conforto e novas opções 
de entretenimento, como a instalação de uma sede nos arredores do Arraial de 

Nazaré, permitindo o acesso a um dos locais de maior movimentação da cidade.
Você sabia que a AP já teve uma Sede Nazarena?
Isso mesmo! Entre os anos de 1940 e 1945, a diretoria do Clube alugava o térreo de 
um prédio residencial que fica na antiga Praça Justo Chermont, hoje chamada de 
Praça Santuário, em frente à Basílica. Era a época de grande efervescência do Arraial 
de Nazaré e, por isso, o Clube decidiu proporcionar ao quadro social um espaço 
no centro das atividades ligadas à Quadra Nazarena. Lá, aconteciam reuniões de 
sócios todas as noites e, aos sábados, havia sessões de música e dança, com serviço 
de bar e restaurante. O prédio existe até hoje, fica próximo à travessa Generalíssimo 
Deodoro.

Junta Governativa
No período de 1942 a 
1944, por cerca de 3 anos, 
a Assembléia Paraense foi 
dirigida por uma Junta Go-
vernativa, após a renúncia 
do presidente Alcebíades 
Buarque de Lima e seu 
corpo diretor eleito na 
Assembléia Geral de 22 de 
janeiro de 1942. A Junta 
Governativa foi composta 
pelos consócios Jorge 
Hurley, Carlos Arnóbio 
Franco e Francisco Pereira 
Brasil. Uma nova eleição 
em Assembléia Geral só foi 
realizada em 20 de janeiro 
de 1945, quando Carlos 
Arnóbio Franco assumiu a 
presidência.

Os presidentes 
da terceira 

década
1936

Abelardo Condurú

1937
 José Jaime Aben-Athar

1938 e 1939
Alcebíades Buarque

1940 e 1941
 Abelardo Conduru

1942 a 1944
Junta Governativa 

1945
Carlos Arnóbio Franco

Sede Nazarena, que ficava na Praça Justo Chermont, na região do Arraial de Nazaré

Enquanto isso...
Na primeira metade da década de 
1940, a atriz e cantora Marilyn 
Monroe iniciou suas aparições no 
cinema hollywoodiano. A Coca-Cola 
chegou ao Brasil no ano de 1942.

A imagem mostra um banquete oferecido ao Dr. Oswaldo Orico, no ano de 1938, na AP. Chama a atenção a opção pelo 
terno branco, comum nas recepções da época. Ao centro, sentados, de preto, estão o governador José Malcher, que tam-
bém foi presidente da Assembléia Geral do Clube, nos anos de 1927 e 1928, e o homenageado do evento.

Com que roupa eu vou?

O Livro de Visitantes da AP 
registra a passagem da  
cantora lírica brasileira Bidu 

Sayão, um dos maiores nomes da 
ópera do século XX, pelo Clube. 
Em sua mensagem, escrita em 7 de 
agosto de 1938, ela agradece pela 
gentileza com a qual foi tratada.
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a
Década 1946 -19554

A alegria
Com os olhos encantados pela beleza do 

Carnaval e com uma grande visão de futuro, 
a quarta década da Assembléia Paraense viu 

nascer o maior concurso de fantasias da região: o 
Rainha das Rainhas do Carnaval, que reúne os clubes 
de Belém até os dias de hoje.

Nesse mesmo período, os gestores da AP 
extinguiram a prática do jogo no Clube e começaram 

a projetar anos ainda mais gloriosos, com a aquisição 
do terreno da Sede Campestre e a decisão de construir 
um edifício para abrigar a Sede Social, na Presidente 
Vargas.

Enquanto isso...
O filme brasileiro “O Cangaceiro” foi 
premiado em Cannes, em 1950, no mesmo 
ano em que foi realizada a primeira Copa 
do Mundo no Brasil. Para a comunicação, 
esse também era um ano especial, quando 
estava sendo inaugurada a TV Tupi, a primeira 
emissora de televisão da América Latina.

do presente e o cuidado     com o futuroEssa notícia, 
publicada no dia 
9 de novembro de 
1956, mostra que 
o crescimento do 
Clube era latente 
e percebido por 
toda a sociedade, 
crescimento esse 
que teve como 
pontapé inicial 
a aquisição do 
terreno da Sede 
Campestre, no ano 
de 1954. O terreno onde se plantou o sonho da Sede Campestre

No ano de 1954, a Assembléia Paraense seguia com olhar firme para o futuro e adquiriu 
as primeiras áreas do terreno da Sede Campestre, na então Av. Tito Franco, hoje Almirante 
Barroso. A área, que era considerada um lote agrícola,  media 25.542 m², que foram 
adquiridos pelo valor de Cr$ 630.000,00.

Navio partiu de Belém levando os sócios do Clube em uma viagem até Manaus

À bordo do Lobo D’Almada
Em 1955, a Assembléia Paraense promoveu uma excursão para o estado do Amazonas, à 
bordo do navio Lobo D’Almada, que integrava a frota branca da empresa ENASA. Foram dias 
muito agradáveis, conforme ressaltam mensagens deixadas por escrito pelos associados e 
autoridades locais da época.

A ousadia 
do edifício 
Assembléia 
Paraense
No dia 21 de março de 
1955, foi realizada a 
Assembleia Geral que 
decidiu, após acalorados 
debates, estudar a 
viabilidade da construção 
do Edifício Assembléia 
Paraense, uma incorporação 
para levantar o que viria 
a ser a quinta Sede Social 
do Clube, cuja obra foi 
realizada anos depois e 
integra o patrimônio da 
AP até os dias atuais. A 
expansão era uma resposta 
à necessidade de se abrigar 
o crescimento do quadro 
social e a opção por 
um “espigão”, como se 
chamavam os edifícios, se 
deu pela percepção de que 
a área da Av. Presidente 
Vargas seguiria um processo 
de verticalização. 
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Rainha da Primavera
No período de 1952 a 1964, fazia parte da programação do Baile das Flores a escolha 

da Rainha da Primavera, eleita entre as debutantes que se candidatavam ao título. Outra 
curiosidade: no ano de 1952, não houve o Baile das Flores, apenas a escolha da Rainha 
da Primavera. O concurso foi realizada até o ano de 1964 e foi extinto por decisão das 

próprias jovens sócias. Os presidentes
da quarta década

1946 e 1947
Mário Chermont 

1948 e 1949
Maurício Cordovil Pinto 

1951 e 1952
Alexandre Zacarias de Assumpção

1953 e 1954
Celso Cunha da Gama Malcher 

1954 e 1955
Cláudio de Mendonça Dias

1955 e 1956
Leônidas Sodré de Castro

Marta Rocha, a eterna Miss Brasil 
Entre tantas visitas ilustres, no dia 23 de abril de 1955, a Assembléia Paraense realizou uma grande festa para receber Marta Rocha, 
eleita Miss Brasil em 1954, bastante conhecida por não ter conquistado o Miss Universo devido seus quadris possuírem duas pole-
gadas a mais do que o padrão de beleza internacional da época. Os sócios da AP (e o Brasil inteiro) discordaram dos jurados... 

No ano de 1953, o Baile das Flores foi 
realizado no Pálace Theatre, que ficava 
no térreo do Grande Hotel, um dos 
símbolos do esplendor da época da 
borracha. Além do requinte do espaço, 
aquele baile teve como atrações 
grandes nomes da Rádio Nacional do 
Rio de Janeiro: Dolores Durand, Nuno 
Roland, Albertino Abreu, Carmélia 
Alves, Nora Ney, Ivon Cury e Jorge 
Goulart.

Com a beleza 
das flores e as vozes 
do rádioAs 13 Rainhas da Primavera

• 1952 - Yêda Guapindaia

• 1953 – Máxima Acatauassú

• 1954 – Beatriz Maués Neves

• 1955 – Lia Nazaré Melo da Fonseca

• 1956 – Regina Tomé Chamié

• 1957 – Rute Lopes Macêdo

• 1958 – Vera Lúcia D. Morelli -  Foto

• 1959 – Solange Acatauassú Teixeira

• 1960 – Wanda de Lima Lemos

• 1961 – Carmem Sílvia Dacier Lobato

• 1962 – Vera Maria Camacho Baena

• 1963 – Tereza Cristina C. Menescal

• 1964 – Lucy M. Barbosa de Oliveira

Uma das mais famosas personalidades brasileiras, Marta Rocha encantou os sócios

Dolores Duran esteve entre as atrações 
do Baile das Flores de 1953

Duas vezes tricampeã
Desde o início do Rainha das Rainhas do Carnaval, a AP leva o concurso a sério e investe na sua participação. Tanto 
que o Clube já foi duas vezes tricampeão, ou seja, venceu por três anos consecutivos duas vezes em sua história. 
Isso aconteceu nos anos de 1951, 1952 e 1953, com as sócias Maria Lúcia Veiga Chaves, Yeda Guimarães e Maria 
de Nazaré Martins, respectivamente. E voltou a ocorrer nos tempos atuais, nos anos de 2001, 2002 e 2003, quando 
tivemos como vencedoras as sócias Izabella Bentes, Rafaella Rezende e Luciana Leão.

No início dos anos 1950, a AP foi tricampeã do Rainha das Rainhas, com as sócias Maria Lúcia Chaves, Yeda Guimarães e Maria de Nazaré Martins

 Rainha das Rainhas

Soberana do Carnaval
O concurso Rainha das Rainhas do Carnaval teve início 
no ano de 1947, quando participaram apenas quatro 
candidatas, que representavam a Assembléia Paraense, o 
Clube do Remo, o Paysandu e o Clube dos Aliados. Desde 
então, a AP participou de todas as edições do concurso 
e já arrebatou 15 títulos, tornando-se a maior campeã da 
história do certame. A primeira candidata do Clube foi a 
sócia Laíde Barata Pires Teixeira. A Assembléia foi campeã 
pela primeira vez no ano seguinte, em 1948, com a 
associada Lúcia Chaves Pinto.

Ao centro, a sócia Lúcia Chaves Pinto, a primeira a 
conquistar o título para a Assembléia Paraense
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Década 1956 -19655

vanguardaUm clube de

Na quinta década da Assembléia Paraense, 
começou a era das grandes obras. Foi nela 
que se realizou a construção da Sede 

Campestre e do edifício da Assembléia Paraense, 
que veio a abrigar a quinta Sede Social, em 
funcionamento até os dias atuais. Foi também 

o tempo de grande movimentação cultural e início dos 
esportes. No começo da década de 1960, o Brasil era 
o representante do melhor futebol do mundo. Tomados 
por esse espírito, os sócios do Clube deram início às 
peladas de final de semana, o pontapé inicial para os 
Torneios de Futebol da AP.

Enquanto isso...
Em 1957, a nave Sputinik II colocou na orbita da 
Terra o primeiro ser vivo, a cadela Laika. No ano 

de 1958, o Brasil foi pela primeira vez campeão 
de uma Copa do Mundo, a Copa da Suécia, 

com a dupla Pelé e Garrincha. Junto a essa 
imensa euforia, também surgiu a música mansa da 
Bossa Nova.

A grande obra da Sede Campestre
Para desenhar o projeto da Sede Campestre, o engenheiro-arquiteto Camilo Porto viajou a outros estados para 
conferir as tendências de arquiterura dos clubes. Depois dessa rica experiência, ele apresentou uma proposta 
bastante ousada, diferente de tudo que havia em Belém. Tanto que, para aplacar a desconfiança de quem não 
acreditava no desenvolvimento do projeto, a diretoria da época promoveu, no dia 01 de julho de 1956, uma visita 
dos sócios para conhecer o espaço localizado na então avenida Tito Franco (hoje Almirante Barroso) e acompanhar 
o andamento das obras. A comitiva também incluiu representantes da imprensa local. Todos saíram bastante 
impressionados com o que viram e alguns até passaram a contribuir com doações para a construção da nova sede.

O início das peladas
Foi também no ano de 1956 
que tiveram início as peladas 
de domingo da AP, criadas 
pelos sócios Américo Marques 
e Antônio Ferreira, conforme 
consta no livro “Algumas 
Histórias do Futebol da AP”. O 
objetivo dos jogos era o mesmo 
que perdura até hoje: criar um 
momento de confraternização 
entre os associados. As peladas 
eram realizadas na distante 
Sede Campestre, inicialmente, 
aos domingos. A ida do centro 
da cidade para a região da 
Sede Campestre, na época, era 
considerada uma viagem...

A partir de recortes de jornais da 
época, tudo indica que foi no dia 
01 de abril de 1956, um domingo 
de Páscoa, que a AP abriu as 
portas do “Inferninho”, como ficou 
conhecida a festa mensal realizada 
na boate da Sede Social, sempre 
aos domingos. No dia seguinte 
à estreia da programação, os 
colunistas sociais publicaram notas 
enaltecendo a iniciativa do Clube, 
com depoimentos dos sócios. 
A programação contava com 
atrações locais e nacionais, como 
o conjunto Mário Mascarenhas, 
Conchita e suas Acordeonistas, 
que se apresentaram no dia 01 de 
setembro daquele ano.

Nova boate, mais moderna e funcional
Devido ao grande sucesso do “Inferninho“, a AP construiu uma nova boate na 
quarta Sede Social, a que antecedeu o edifício. O espaço foi inaugurado em 24 de 
novembro de 1956. As notícias dos jornais da época informam que a obra custou 
mais de um milhão de cruzeiros e apresentavam a boite ressaltando o “seu estilo 
moderno, o mobiliário funcional e sua bem localizada pista de danças”. A festa teve 
a apresentação da cantora francesa Claudet Leroy, contratada exclusivamente pelo 
Clube.

E viva São João!
O primeiro registro da Festa Junina da AP data do ano de 1956. É um anúncio 
de jornal guardado nos arquivos do Clube, assinado pelo Primeiro Secretário da 
Assembléia, Dr. Oswaldo Neto, convidando os sócios para o evento que seria 
realizado no dia 28 de junho, na Sede Social. Preste atenção na exigência do traje: 
passeio completo ou típico.

Sede Campestre em dia festivo, logo após a conclusão da primeira fase de sua construção

A criação do inferninho: 
um dia sagrado e profano
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Terezinha Morango desfila na AP

Sócio que é sócio 
mostra a carteira, 
desde 1961
No ano de 1961, iniciou-se 
a expedição de carteiras de 
identificação também para os 
sócios dependentes, passando 
a vigorar a obrigatoriedade da 
apresentação da carteirinha para 
o ingresso no Clube, visando a 
segurança de todos. Na época, 
o quadro social já somava mais 
de duas mil pessoas.

Açaí com o 
governador 
Magalhães Barata
No dia 28 de agosto de 1957, a 
diretoria do Clube recebeu nada 
menos que o governador do estado, 
o coronel Magalhães Barata, que 
foi convidado para conhecer as 
instalações da Sede Campestre, 
ainda em construção. Ele foi 
recebido pelo então presidente, 
Nicolau da Costa, e outros membros 
da diretoria e, juntos, tomaram 
um delicioso açaí, provando que a 
Assembléia era mesmo paraense. 
Barata saiu do Clube impressionado 
com a obra.

Em sua passagem por 
Belém, a Miss Brasil 
Terezinha Morango desfilou 
sua beleza na Assembléia 
Paraense, em 23 de 
agosto de 1957, vestindo 
traje de banho com fios 
de ouro. Manauara, ela 
repetiu o feito de Marta 
Rocha e conquistou o 
vice-campeonato do Miss 
Universo.

Os presidentes
da quinta década
1956 a 1959 - Nicolau Cruz da Costa

1959 a 1961 - Nicolau Cruz da Costa

1961 a 1963 - Nicolau Cruz da Costa

1963 a 1965 - Orlando R. da Costa

1965 a 1967 - Orlando R. da Costa

O início dos 
campeonatos de Futebol
O primeiro campeonato interno de 
futebol da AP aconteceu em 1963, 
batizado de Campeonato de Novos. O 
torneio reunia atletas de todas as idades, 
com poucos times. Logo depois, decidiu-
se por agrupar os times por profissões, 
formando o time dos comerciários, 
dos engenheiros, dos advogados, dos 
médicos etc. Após reivindicação dos 
sócios, também foi permitida a entrada 
dos estudantes nos campeonatos.

Governador Magalhães Barata visita o terreno da Sede Campestre do Clube, ao lado do presidente 
Nicolau da Costa

Em 1959, começou a obra da quinta Sede Social, o edifício Assembléia 
Paraense, com 17 andares erguidos em sistema de incorporação. À AP foram 
destinados dois andares do prédio, totalizando uma área de 2.102,10 m², 
reunindo o hall de entrada com a escadaria; o primeiro pavimento, onde se 
encontrava a boite; e o segundo pavimento, que abriga o Salão Nobre. Na 
época, construir um edifício foi uma decisão bastante arrojada, que conferia 
um ar de desenvolvimento não só para o Clube, como para a cidade. O 
edifício foi construído em dois blocos, um que faz frente à Presidente Vargas 
e outro que tem sua fachada na Rua 1º de Março. A inauguração aconteceu 
no ano de 1965. O projeto foi assinado pelo engenheiro-arquiteto Camilo 
Porto, com contribuição especial do arquiteto Felipe Farah.

A primeira mulher 
na diretoria
No biênio 1961/1963, pela 
primeira vez, uma mulher 
integrou a diretoria do Clube. 
A protagonista desse marco foi 
a sócia Elisa Chermont Roffé, 
que atuou como Segunda 
Secretária. Depois disso, ao 
longo dos anos, a participação 
feminina veio crescendo na 
administração da AP.

Apartamento 1301, onde se concretizou a relação de amor entre os sócios e a AP
No ano de 1960, enquanto o edifício da AP e a Sede Campestre estavam em construção, simultaneamente, 
também foi edificado um capítulo da história que mostra a relação de amor dos sócios com o Clube: para angariar 

fundos à conclusão das obras da Sede Campestre, a diretoria decidiu 
rifar um dos apartamentos da Sede Social, o de número 1301. Porém, 
naquele ano, a Caixa Econômica Federal veio a proibir qualquer tipo 
de sorteio no país, inviabilizando a rifa. Com isso, todo o dinheiro 
arrecadado deveria ser devolvido aos compradores. Diante da 
situação, vários sócios e até não-sócios doaram o valor da rifa para 
apoiar a finalização da obra. Há registros de que também foram 
doados materiais de construção.

A construção do edifício da AP

Em 1965, a Assembléia Paraense realizou 
um grande baile para comemorar seus 50 
anos de fundação. Houve 
entrega do diploma do 
cinquentenário e de uma 
medalha comemorativa a 
sócios que possuíam anos 
de relação com o Clube 
sem nenhum registro 
de penalidades. Além 
disso, no baile, também 
houve a apresentação da 
Miss do Cinquentenário, 
a sócia Maria Helena 
Coelho de Souza Andrade, na época com 19 
anos. Nem ela sabia que havia sido eleita, 
foi surpreendida, 
chamada ao 
microfone. Na 
ocasião, Maria foi 
presenteada com 
uma gargantilha de 
ouro, que ela guarda 
até hoje e usou no Baile do 
Centenário, realizado em 2015.

Cinquentenário

O presidente Orlando da Costa 
faleceu logo após ter assumido seu 
segundo mandato e foi substituído  
por Afonso Gadelha Simas.

Marília Matos, campeã em 1960, 
não se classificou em 1959

No ano de 1956, a sócia Cléa Chady 
Farah foi campeã do Rainha das Rainhas 
do Carnaval, representando a AP

 Rainha das Rainhas

O que tem que ser, será...
A participação da AP no Rainha das Rainhas do Carnaval guarda um 
fato curioso. No ano de 1959, a sócia Marília Matos defendeu o Clu-
be no certame e não obteve nenhuma classificação. Ela perdeu para 
Edna Azevedo, que representava o Clube do Remo e hoje é sócia 
benemérita da AP. No ano seguinte, Marília concorreu novamente 
com a mesma fantasia e conquistou o título de campeã.
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Década 1966 -19756

musicalOs anos 1970 
testemunharam 
a criação de 
programações que 
duram até hoje na 
AP, assim como 
a realização de 
shows históricos

Enquanto a Assembléia Paraense entrava em sua sexta década de vida, a 
música passava por uma grande revolução em níveis nacional e mundial. 
Movimentos como a discoteca e o experimentalismo na música erudita, 

misturando-se a outros ritmos, deram origem a músicos e bandas que ficariam 
marcados para sempre na história musical, entre eles Rolling Stones, Led 
Zeppelin, The Ramones, Queen, Pink Floyd, entre tantos outros.
O Brasil seguiu a mesma tendência, assistindo ao surgimento e consolidação de 
grande nomes da música nacional, como Chico Buarque, Raul Seixas, Mutantes, 
Novos Baianos, Caetano Veloso, Elis Regina e mais um panteão de artistas.  

Enquanto isso...
O fim dos anos 1960 e início dos anos 1970 foi uma época de 
grandes agitações políticas, econômicas e artísticas. Enquanto o 
mundo sofria uma grave crise, decorrente da alta de mais de 300% 
no preço do barril de petróleo, o Brasil sorria com a conquista do 
tricampeonato de futebol em campos mexicanos, contando com 

um time mágico, liderado por Pelé e com jogadores do 
quilate de Jairzinho, Tostão, Rivelino e Gerson. 

Uma década

Grandes estrelas da música brasileira, como Gilberto Gil, Novos Baianos e Chico Buarque se apresentaram nos palcos da AP

Quando a AP derrotou os Novos Baianos

Além de grande músicos, os Novos Baianos também eram bons 
de bola. O amor pelo futebol era tanto, que eles chegavam a 
afirmar que não se consideravam uma banda, mas sim um time 
de futebol. Chegaram até mesmo a gravar um disco chamado 
‘Novos Baianos Futebol Clube’. Então, foi natural que, quando 
vieram se apresentar na AP, em 1973, tenha surgido o convite para 
uma partida entre a banda e um selecionado do Clube. O time 
formado pelos músicos baianos não foi páreo para os craques da 
Assembléia, que venceram a partida por 5 x 0.

Depois de perder 
em campo para 
um combinado 
da AP, os Novos 
Baianos não 
perderam o tom 
e fizeram um 
show histórico 
no Salão de 
Festas

Famosa pelas programações musicais e 
sociais que promovia, em sua sexta década 
de existência, a Assembléia Paraense deu 
um verdadeiro show. Alinhado ao que de 
melhor estava acontecendo na música, o 
Clube trouxe grande nomes nacionais e 
internacionais em suas melhores fases. O que 
dizer, por exemplo, de um agosto de 1973, 
em que os sócios da AP puderam assistir a 
uma apresentação de Chico Buarque e MPB4 
e, seis dias depois, a um show de Gilberto 
Gil? Ou então quando os Novos Baianos 
fizeram um espetáculo inesquecível, trazendo 
a Belém a turnê de lançamento de ‘Acabou 
Chorare’, até hoje considerado um dos 
melhores álbuns de todos os tempos?! Emilio 
Santiago, Beth Carvalho e Cauby Peixoto 
foram alguns dos outros shows inesquecíveis 
realizados nessa década. 

No palco, um 
show de artistas

Show do Chico Buarque atraiu tanta gente que os presentes 
tiveram que assistí-lo sentados no chão e até mesmo no palco

Tirinha desenvolvida pela diretoria na década de 1970 para 
convidar os sócios para as festas de sábado à noite, que eram 
realizadas ao som do maestro Guilherme Coutinho.
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Em sua sexta década de vida, a Assembléia Paraense investiu na estruturação 
do futebol. As equipes que disputavam o torneio interno do Clube passaram 
a adotar nomes de grandes times do futebol nacional, o que facilitou a 
aquisição de uniformes. Foi nessa época que surgiram equipes e rivalidades 
como São Paulo e Botafogo. Além disso, a inauguração de uma moderna 
iluminação para a época do campo de futebol permitiu que os jogos 
passassem a ser disputados à noite. No mesmo período, tiveram início duas 
iniciativas que viraram tradição e perduram até hoje. A primeira foi a viagem 
dos campeões para Fortaleza e a segunda foi a criação de uma categoria para 
os pequenos bons de bola: a Dente de Leite, que, posteriormente, passou 
a ser denominada torneio Pipo. Mais à frente, virou Copa Chupetinha e 
Fraldinha e, hoje, se dividiu nas categorias Pré-Mirim e Mirim da Temporada 
de Futebol. 

Uma grande 
aquisição 
Também na década de 1960, 
um dos mais famosos e 
queridos personagens começa 
a escrever a sua história no 
Clube. Grigório Ramalho foi 
contratado no ano de 1968 
e, 47 anos depois, continua 
espalhando pela Assembléia 
sua alegria, descontração e 
profissionalismo. 

Chá das Cinco
Uma das programações 
mais tradicionais do 
Clube, o Chá das Cinco 
foi concebido no atual 
formato nesta época. 
Até esse momento, o 
encontro era aberto a 
quem desejasse participar 
e não tinha data e hora 
para ocorrer. Mas, a 
partir disso, foi definido 
que seria realizado às cinco horas das quintas-feiras e só poderiam participar 
mulheres maiores de 18 anos. 

As primeiras 
saunas e 
escolinhas
Desde sempre, a AP incentiva a 
saúde e o bem-estar dos sócios. 
Ainda na década de 1970, o 
Clube inaugurou as primeiras 
saunas da Sede Campestre. 
Em 1973, a AP deu início às 
escolinhas de esportes, com 
turmas de voleibol, basquete e 
cooper walking.

Primeira equipe a ser premiada com uma viagem para Fortaleza-CE

Malocas matavam o calor e a sede dos jogadores. Posteriormente, elas deram lugar às churrasqueiras

Agora era oficial: Chá às quartas-feiras, 17h e só para maiores de idade

Novidades nas quatro linhas

Os presidentes
da sexta década

1967 a 1969

Affonso Gadelha Simas

1969 a 1971

Joaquim L. Gomes de Souza

1971 a 1973

 Joaquim L. Gomes de Souza

1973 a 1975

Altino Pinheiro

Foi nesta mesma época que foi 
construída a primeira maloca 
próxima ao campo de futebol, 
tradição que hoje se multiplicou em 
diversas churrasqueiras em volta do 
campo principal. Esta conquista foi 
muito comemorada pelos jogadores 
das peladas da AP, pois naquela 
época, se quisessem tomar qualquer 
coisa, os atletas precisavam andar 
mais de 500 metros até o ponto de 
apoio mais próximo. 

Saudosas 
malocas

Uma tradição que perdura ainda 
hoje, a chegada do Papai Noel 

na Sede Campestre foi um verdadeiro 
sucesso no Natal de 1973. Mas este 
episódio guarda um fato curioso. A 
ideia da diretoria à época era fazer 
com que o bom velhinho chegasse de 
helicóptero, mas todos os disponíveis 
em Belém já estavam fretados, para 
alívio do Papai Noel que, não se sabia, 
ele morria de medo.

No ano de 1971, a 
Assembléia foi campeã do 

Rainha das Rainhas, com a sócia 
Ana Júlia Brito Chermont.

O sucesso das 
sextas-feiras
Em julho de 1973, os DJs Alberto 
Pinheiro, Bruno Gibson e Tarrika 
se juntaram para “fazer um 
som” para os jovens associados, 
nas sextas-feiras da AP. A 
programação foi sucesso absoluto 
e lotava a boate da Sede Social. 
No início dos anos 1980, a festa 
ganhava cada vez mais público 
e, por isso, foi transferida para 
a boate da Sede Campestre e 
ganhou o nome “Friday Night”. DJs Tarrika e Alberto Pinheiro foram precursores 

das badaladas festas da AP

AP Jornal
No biênio 1973-1975, a Assembléia passou a publicar o AP Jornal, informativo 
direcionado aos sócios, com notícias sobre a programação e abordagens críticas 
sobre alguns temas. Além dos membros da própria diretoria, colunistas sociais locais 
também escreviam para o jornal.

 Rainha das Rainhas
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nova era

AP entra em um 

ciclo de grande 

desenvolvimento, 

com imponentes 

construções em 

sua Sede Campestre

D
esde a década anterior, havia o desejo de se construir uma nova sede para o Clube, 
um espaço que permitisse a união das sedes Social e Campestre da AP, então distantes 
uma da outra. As opções eram duas. De um lado, havia a possibilidade de se reformar a 

Sede Campestre do Clube, localizada na avenida Almirante Barroso. Por outro, havia a ideia de 
transferir as duas sedes para uma terceira, construída às margens da Baía do Guajará, por meio 
de empréstimo junto a instituições internacionais, para aquisição do terreno e construção da 
sede. Após longos debates e consultas junto aos sócios, decidiu-se por uma profunda reforma da 
Sede Campestre, fato que viria revolucionar o futuro da AP. 

Enquanto isso...
O Brasil inteiro se emocionou quando, 
pela primeira vez, o papa João Paulo II 
visitou o país, rezando missa em mais 
de 10 cidades diferentes e deixando 
um legado de amor e fraternidade. O 
rock nacional começava a mostrar a 
sua cara. 

o  início de uma

Projeto do prédio principal 
da Sede Campestre

Caça aos tesouros
A ideia era a de que a reforma 
da Sede Campestre deixasse a 
Assembléia Paraense alinhada ao 

que havia de mais moderno 
em termos de clubes sociais 
em todo o país. Para isso, o 
presidente Paulo Dias, os 
arquitetos Milton Monte 
e Ruy Vieira e Augusto 
Rezende, o diretor da 
Sede Campestre, fizeram 

as malas e partiram em uma 
viagem de descobrimento por 

sete capitais brasileiras, para 
conhecer o que havia de melhor 
e mais avançado nos clubes 
sociais e que pudesse inspirar o 
projeto da nova sede da AP. Eles 
visitaram o Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, 
Porto Alegre, Goiânia e Fortaleza.

Um ‘boom’ 
econômico
No início dos anos 1980, no 
biênio 1983/1985, em meio aos 
preparativos para a construção 
da nova sede, a AP entrou em 
um período de crescimento 
econômico vertiginoso, 
possibilitado pela organização 
das informações administrativas 
e financeiras do Clube e, 
também, pela abertura de uma 
nova modalidade associativa, os 
títulos remidos e empresariais, 
que permitiram a arrecadação 
da verba necessária para a 
construção da nova sede.

Deck da piscina era ponto de encontro dos sócios e ganhou importantes investimentos
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Novas modalidades 
esportivas
O esporte também deu passos 
significativos nesse período, com 
o surgimento de modalidades e 
práticas que são um verdadeiro 
sucesso atualmente. Apostando 
na diversificação, tão saudável 
em um clube social, a AP viu 
surgir duas quadras de peteca, 
esporte que era pouco praticado 
no começo, mas que hoje conta 
com seguidores fiéis e possui 
uma estrutura moderna. E para 
comemorar o aniversário do 
Clube, foi organizada a primeira 
corrida que se tem notícia. 

Os primeiros 
saques
Em ascensão em todo 
o Brasil, a diretoria da 
Assembléia Paraense 
ousou ao apostar 
na construção de 
duas quadras de 
tênis. A iniciativa foi 
criticada pelos sócios 
no começo, devido 
ao baixo número de 
participantes. Mal 
sabiam eles que, anos 
depois, o tênis seria um 
verdadeiro sucesso e 
o Clube contaria com 
uma das melhores 
estruturas do país no 
esporte. 

O despertar do futuro
Ainda durante o início dos anos 1980, foram entregues as primeiras 
obras da novíssima Sede Campestre, que começou a se moldar como 
um sofisticado espaço nunca antes visto em Belém. É desse período, 
por exemplo, uma churrascaria onde, já naquela época, os sócios se 
reuniam para degustar o famoso caranguejo toc toc. Em paralelo, foi 
entregue um bar para atender aos sócios que frequentavam a piscina 
olímpica também recém-inaugurada, chamado, à época, de Bar da 
Piscina, mas que hoje faz parte do complexo do Restaurante Central, 
assim como os banheiros e vestiários. 

Hoje, as quadras de peteca ganharam mais espaço, tecnologia e muito mais adeptos no Clube

Caixa d’água permitiu um novo impulso de desenvolvimento

Símbolos da modernidade
Com várias ideias na cabeça e um projeto muito bem definido em mãos, deu-se início, ainda na sétima década de vida da 
AP, à demolição do prédio da antiga Sede Campestre, para que uma nova e moderna sede pudesse se erguer em seu lugar. 
As obras começaram pelo prédio administrativo principal, que compreendia o Salão de Festas (foto acima), o restaurante 
Le Panoramique, a Academia AP e outros ambientes menores. Essas obras tiveram como engenheiro responsável o sócio 
Maneco Bisi, que, posteriormente, veio a ser presidente do Clube.

 Rainha das Rainhas

Em 1983, Renata Ferreira conquistou mais um título 
para a AP com sua beleza e simpatia

A bela jovem Izabel Rezende venceu o concurso 
Rainha das Rainhas de 1981

Pipoca 
dançante
Foi no início dos 
anos 1980 que 
começaram a 
estourar as Pipocas 
Dançantes da AP, 
festas voltadas para 
o público jovem, 
que aconteciam aos 
domingos, na Sede 
Social.

Os presidentes
da sétima década

1975/1977

Paulo Dias

1977/1979 

Paulo Dias

1979/1981 

Alfredo Paes Barreto Neto

1981/1983 

Edgar Contente

1983/1985

Carlos Amilcar Pinheiro

30 31



a
Década 1986-19958

Sede CampestreCom  vocês, a 

Sede Campestre ganha contornos definitivos, com a formatação que conhecemos atualmente

Entramos na oitava década de existência da Assembléia Paraense. Um período em que o Clube 
pisou no acelerador e entrou em uma grande reta de crescimento, começando a ganhar as 
formas como conhecemos hoje. Nesse momento, foram erguidos ou finalizados seus prédios, 

quadras e restaurantes, assim como surgiram tradições esportivas que fizeram muito sucesso.   

Sede social na Alte. Barroso?
Quando o prédio principal começou a 
ser construído na Sede Campestre, ele 
era tratado como a nova a Sede Social 
da AP, inclusive aparecendo dessa forma 
em relatórios, na placa de inauguração 
do espaço e outros documentos. No 
entanto, a tradição foi mais forte do que 
a novidade e os sócios continuaram cha-
mando o prédio da Presidente Vargas de 
Sede Social, até hoje. 

O marco de uma nova era

Em 1988, o prédio principal da Sede 
Campestre finalmente foi inaugurado. 
O jantar de inauguração foi realizado 
no novíssimo Salão de Festas e reuniu 
a fina flor da sociedade paraense. O 
prédio transformou a paisagem na área 
próxima às piscinas e dotou o Clube de 
uma fachada moderna e imponente. O 
edifício administrativo compreendia, 
além do Salão de Festas, uma boate, 
camarins e academia, assim como já 
trazia o restaurante Panorâmico. 

Ampliando o atendimento aos sócios
No fim dos anos 1980, a movimentação social na Sede Campestre era 
intensa. Mais e mais sócios passaram a adotar o Clube como uma extensão de 
suas próprias casas. Diante desse crescimento, foi preciso, também, aumentar 
e melhorar a estrutura de atendimento aos associados. O Bar da Piscina foi 
integrado a um novo complexo que surgiu com a construção do Restaurante 
da Piscina, mais tarde rebatizado como Restaurante Central. Também nessa 
época, foi construído o restaurante Le Panoramique, um dos mais requintados 
de Belém, antes chamado de Panorâmico.

Nesse período, os 
investimentos na Sede 
Campestre atingiram 
o seu ponto máximo. 
Novos e diversificados 
ambientes foram 
inaugurados

Construção do Restaurante Panorâmico, que posteriormente recebeu o nome de Le Panoramique

Visão da pisicina com o prédio do Restaurante Central ao fundo

Os olhos se voltaram para 
a queda do Muro de Berlim, 
em 9 de novembro de 1989. 
Em 1994, Nelson Mandela tornou-

se o primeiro 
presidente negro 
da África do Sul.  

Enquanto isso...
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A AP já teve uma quadra de bocha

Na década de 1980, a AP construiu uma quadra 
para a prática de bocha, um esporte criado no 
Império Romano, que consiste no lançamento de 
bolas para o mais próximo possível de um ponto 
pré-determinado. Hoje, esse esporte é bastante 
conhecido pela sua adaptação para os jogos Pa-
ralímpicos.

Let’s Dance, Baile do Hawaii e Karaokê AP

Nessa década, mais duas festas entraram para o calendário 
permanente da AP. O Let’s Dance, que já começou como 
um grande sucesso no ano de 1992, e o Baile do Hawaii, 
que foi realizado pela primeira vez em 1993, passando a 
integrar os bailes de Carnaval do Clube. Nesse período tam-
bém nasceu o Karaokê AP, que foi sucesso por muitos anos.

Ginásio: a casa dos esportes

Nesse período, o Clube viu crescer a prática de esportes de 
quadra, como o futebol de salão, o vôlei e, principalmen-
te, o basquete, modalidade na qual a AP até hoje mantém 
uma hegemonia no Estado. Diante disso, percebeu-se a ne-
cessidade de ter um espaço onde esses esportes pudessem 
ocorrer livremente e com toda a estrutura e, para isso, foi 
construído o ginásio da Sede Campestre. 

Almoços de sexta-feira viraram uma tradição na Sede Social

Tradição põe a mesa

Em 1987, foi realiza pela primeira vez um evento que marcaria 
época na AP, os almoços de sextas-feiras na Sede Social. 

Presidente Maneco Bisi abriu oficialmente os jogos

As olimpíadas da AP

Em 1988, para comemorar o conceito de bem-estar presente no Clube, 
a AP realizou os I Jogos Assembleianos. Foi uma grande festa de con-
fraternização e saúde entre o quadro associativo, com diversas modali-
dades esportivas e uma grande cerimônia de inauguração, ocorrida no 
campo de futebol, que contou com participação maciça dos sócios.

AP não para de crescer

No começo dos anos 1990, a AP foi mais uma vez ampliada, com 
a doação, por parte do governo estadual, de um terreno com mais 
de 6 mil metros quadrados. Neste local foram construídas a Arena 
Máster, mais duas quadras de tênis e uma nova portaria, que per-
mitia acesso pela lateral da Sede Campestre.

Nas ondas do rádio

A Rádio AP foi criada no início dos anos 1990, com o sis-
tema de transmissão por toda a Sede Campestre, que até os 
dias atuais garante a música ambiente do Clube, além de 
informações para os sócios.

AP informatizada

Grande, robusto e pesado. Assim era o primeiro 
computador adquirido pela Assembléia Paraense, 
no ano de 1986. A máquina ocupava quase uma 
sala toda e foi o pontapé inicial tão necessário 
para o Clube aperfeiçoar de vez os seus proces-
sos, organizando dados e melhorando o controle 
dessas informações.

Em 1986, a AP venceu o concurso Rainha das Rainhas do 
Carnaval, com a sócia Conceição Maria de Mello.

 Rainha das Rainhas

Feliz dia, crianças

Em 1992, a AP inaugurava uma de suas obras mais represen-
tativas. A construção do Complexo Infantil, assinado pelo 
arquiteto Milton Monte, mostrou como o Clube buscava di-
versificar suas atrações e atingir todas as faixas etárias. 

5...4...3...2...1... BYE BYE, BLACK TIE 
Na virada de 1993 para 1994, a festa de réveillon foi re-
alizada, pela primeira vez, na Sede Campestre. Foi um 
grandioso evento. Em meio a um clube em plena pujança 
econômica, os sócios deram adeus aos tradicionais trajes 
de gala, característicos das festas realizadas na Sede So-
cial, e a partir daí adotaram vestimentas mais despojadas 
e adequadas a uma festa que viria a ser realizada somente 
na Sede Campestre, nos anos posteriores.  

AP 80 anos

No dia 27 de dezembro de 1995, a diretoria do Clube 
realizou um baile no Salão Nobre da Sede Social para 
comemorar os 80 anos de fundação do Clube.

Paixão unânime

Em 1994, o caranguejo, que dividia espaço com o chur-
rasco do Clube, finalmente venceu a batalha. No lugar da 
antiga churrascaria, surgiu um novo e imponente restau-
rante de dois andares, de frente para o campo de futebol. 
O nome dele?! Os sócios batizaram graças à intensidade 
com que pediam a iguaria: Restaurante Toc Toc. 

131 flores

Na oitava década AP, houve um recorde de participantes 
no Baile das Flores. No ano de 1994, 131 debutantes par-
ticiparam do evento. 

Nossas memórias

Em 1992, foi publicado o livro 
de memórias da AP, escrito por 
Mário Dias Teixeira. Ele reúne 
informações sobre a história do 
Clube desde a sua fundação, 
em 1915, até o ano do lança-
mento da obra.

Os presidentes da oitava década

1985/1987  Wilson Ribeiro

1987/1989  Maneco Bisi

1989/1991  Raphael Levy

1991/1993  José Ângelo Miranda

1993/1995  Ricardo Rezende
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A A nona década da AP iniciou a tradição de se realizar no 
Clube uma procissão em homenagem à Virgem de Nazaré. 
Mas também foi um período de esporte e lazer, com diversos 

shows nacionais e internacionais, a criação do bar Calypso e muitos 
investimentos em infraestrutura. 

Nessa década, o Clube ampliou sua comunicação com os sócios, 
levando informações para a televisão e a internet, com o programa 
APTV e a criação de seu primeiro site.

ENQUANTO ISSO...
No ano de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto, no 
qual os países assumiram o compromisso de reduzir 

a emissão de gás carbônico, responsável pelo 
aquecimento global. Até hoje, é considerado 

como um dos mais importantes tratados ambientais. Nesse 
período, outra notícia comoveu o mundo: os ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001, que destruíram 
as torres gêmeas, em Nova York.

Primeira edição do Círio AP foi realizada no ano de 2001

Grande fé
e grandes shows

Palco internacional
Na nona década, tivemos 
memoráveis shows internacionais, 
como Barry White, Gloria Gaynor, 
Shakira e Júlio Iglesias. Já no ano de 
2003, subiram no palco do Salão 
de Festas da Sede Campestre os 
cantores George Benson e Chrissie 
Hynde (vocalista do The Pretenders).

Mas também
teve o Rei
Depois de já ter se apresentado no 
Clube, em 1994, o cantor Roberto 
Carlos fez um show exclusivo para 
sócios da AP, no ano de 1996, 
quando apresentou seu 38º disco, 
que teve tiragem inicial de 1,5 milhão 
de unidades, um recorde no mercado 
brasileiro. Uma nota divulgada na 
Revista AP, na época, conta que os 
fãs foram ao delírio, e consideraram 
que aquele foi um show realmente 
“majestoso”. Depois disso, o Rei 
voltou ao Clube em 2003.

Grandes nomes da 
música nacional e 

internacional agitaram 
os palcos da AP em 

shows memoráveis no 
início dos anos 1990. 

Shakira, Village People, 
Ney Matogrosso, 

George Benson e o 
rei Roberto Carlos 

estiveram entre as 
atrações

De portas abertas 
para a Virgem 
de Nazaré
O primeiro Círio AP foi realizado 
no dia 30 de setembro de 
2001. Nos primeiros anos da 
programação, a visita da Santa 
à Sede Campestre ocorria pela 
manhã, sempre aos domingos.

36 37



Salão de Festas em clima de montanha
Considerado o maior e melhor espaço para eventos da cidade, no ano de 1999, 
o Salão de Festas foi totalmente refrigerado, passando a oferecer ainda mais 
conforto para os associados e comodidade para os eventos externos. Na foto 
acima, é possível enxergar, no teto, as saídas do ar refrigerado.

Clínica de tênis
Ainda nos anos 1990, a AP já investia 
bastante no desenvolvimento do tênis. 
De 15 a 17 de março de 1996, o Clube 
realizou sua primeira clínica de tênis, 
ministrada por Thomas Kock, um dos mais 
premiados tenistas brasileiros. Naquela 
época, também foi criado o primeiro 
Ranking de Tênis. 

Duelo de Másters
AP foi a arena de um verdadeiro duelo de másters, em 
1996. Foi quando realizou-se no Clube um jogo entre 
a Seleção Máster da AP e Seleção Brasileira de Futebol 
Máster. 

Trinca de Rainhas
Após um jejum de 15 anos, na nona década da AP, o Clube foi três vezes campeão do Rainha das Rainhas do 
Carnaval. No ano de 2001, conquistamos o título com a sócia Izabella Bentes; em 2002, fomos campeões com a 
associada Rafaella Rezende; e, em 2003, vencemos novamente, desta vez com a sócia Luciana Leão.

Izabella Bentes, 2001 Rafaella Rezende,  2002 Luciana Leão, 2003

Coral AP
Foi no ano de 1998 que escutamos 
pela primeira vez a harmonia das 
vozes do Coral AP. Sucesso entre os 
sócios, o grupo continua até os dias 
atuais, com presenças fixas nos eventos 
especiais do Clube, como as missas das 
Mães e dos Pais e na homenagem da 
Assembléia durante a Trasladação.

Vice-presidente
No biênio 1997-1999, houve mais um 
fato marcante da participação feminina 
na administração do Clube: pela 
primeira vez uma mulher assumiu o 
cargo de vice-presidente, a protagonista 
dessa história foi a sócia benemérita 
Edna Azevedo. 

Em 1996, a AP trouxe para Belém a lenda do Tênis de Mesa, Ubiraci Rodrigues da 
Costa, o Biriba, para o lançamento desse esporte no Clube. Hoje, a Assembléia  
acumula 11 títulos de campeão paraense de Tênis de Mesa.

Tacada de mestre
O Salão de Jogos da AP foi inaugurado 
no dia 03 de maio de 2001, abrindo 
espaço para os jogos de mesa no 
Clube. Hoje, o Departamento de 
Esportes realiza torneios específicos de 
sinuca, dominó e canastra.

Galeria AP
Em janeiro de 2001, foi inaugurada a Galeria AP, um espaço no subsolo 
do Deck com vários serviços para os sócios, entre eles um Cyber Café e 
uma boutique que vendia produtos exclusivos com a marca AP.

Portaria informatizada
No final da sua nona década, a AP deu um 
importante passo para o seu processo de 
informatização. No ano de 2003, a diretoria 
equipou a portaria lateral da Sede Campestre 
(entrada pela alameda Gama Malcher) com 
computadores para que o controle de acesso 
fosse feito via sistema de informação digital. 

 Rainha das Rainhas

Provando que a AP é 
um Clube para toda a 
família, no dia 28 de 
agosto de 2002, foi 
inaugurada a Estação 
Alegria, o projeto 
que passou a integrar 
as ações do Clube 
voltadas ao público 
infantil. O nome do 
espaço foi escolhido 
em um concurso entre 
os filhos dos 
associados. O 
vencendor foi 
João Pedro Ó 
de Almeida. No 
ano seguinte, 
em 2003, 
fomos ao outro 
extremo, a AP 
deu início ao 
projeto Cabeça 
de Prata, que 
realiza ações 
e eventos para 
os sócios da 
Melhor Idade.

Para todas as idades
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Alô! Gostaria de convidar um amigo....
No ano de 2005, a Assembléia criou o serviço de 
Teleconvite, oferecendo mais comodidade para 
o sócio na hora de cadastrar seus convidados 
para aproveitar o Clube. Hoje, a AP dispõe de um 
aplicativo para emissão de convites, que você pode 
acessar a partir do QR Code ao lado.

Maratona de 
revezamento 
da AP
Em 2003, a AP também 
crescia no Atletismo. 
Nesse ano, foi realizada 
a primeira maratona de 
Revezamento do Clube, 
uma prova de 42 Km.

Um prédio e três espaços
Em 2003, foi inaugurado o prédio que reunia o Bar 
Molhado, as saunas e a Dona Pizza, a pizzaria da AP. 
Hoje, o local deu espaço para o Restô do Deck e o 
novo Complexo de Saunas.

E no futebol...
A nona década também teve novidades para o 
esporte mais praticado no Clube. No ano de 2003, 
foi instituído o Departamento de Futebol e criado o 
campeonato Feminino. 

Criação do APTV
AP sempre fez parte da vida dos 
sócios. Mas, no ano de 2003, o Clube 
foi para dentro da casa dos associados 
com a criação do APTV, o programa 
de televisão do Clube, transmitido 
pela TVA, um canal fechado que 
existia na época. As produções 
mostravam as programações e eventos 
do Clube, entrevistas com os sócios e 
muitas curiosidades.

Oktober Fest
Os amantes de cerveja não vão esquecer 
do ano de 2004, foi quando a AP realizou a 
Oktober Fest, no Salão de Festas. Na foto, a 
Rainha da festa, Renata Lemos.

Bar Calypso
Não faz tanto tempo assim... Muitos sócios ainda devem 
lembrar do Bar Calypso, o point da AP, inaugurado em 1996. 
Ficava na área que, hoje, fica ao lado da boate Aquarius.

APTV mostrava o dia a dia do Clube, com cobertura dos eventos e entrevistas

Sempre inovando no esporte, em 2003, a AP realizou a sua primeira maratona de revezamento

Quem dera ser um peixe...
A inauguração da Boate Aquarius aconteceu em uma grande 
festa no da 18 de dezembro de 2002 e reuniu um extenso 
cardume de sócios.

Vista aérea do Deck, no ano de 1998

Com bolo especial de nove andares, a Assembléia Paraense 
comemorou suas nove décadas de fundação, em uma festa 
no dia 27 de dezembro de 2005

1995/1997
 Miguel Afrânio

1997/1999
Tom Farias

1999/2001
Tom Farias

2001/2003
Sergio Bitar

2003/2005
Gilberto Guimarães

Os presidentes da nona década

A partir do QR 
Code acima, você 
acessa a playlist 
com programas do 
APTV disponíveis 
no canal do Clube 
no YouTube. 

40 41



a
Década 2006 -201510

novidades

Enquanto isso..
Nesse período aconteceu a grande 

popularização dos dispositivos móveis, que 
vieram revolucionar a comunicação mundial 
através da internet. Em 2009, os EUA 
elegeram o primeiro presidente negro 
de sua história, Barack Obama. No ano 
seguinte, toma posse no Brasil a primeira 
mulher eleita presidente, Dilma Rousseff.

Um novo século,    grandes

A Assembléia Paraense acompanhou a chegada de um novo 
século determinada a continuar crescendo, se modernizando 
cada dia mais e a oferecer aos seus sócios serviços cada 

vez melhores. Os anos 2000 foram marcados no Clube por um 
investimento significativo no atendimento, lançamento de novidades 
e criação de programações voltadas para todas as idades. Além 
disso, esse período também registrou uma forte melhoria no 
patrimônio físico do Clube, com a construção de novos espaços e o 
aperfeiçoamento de outros. 

Pórtico da Sede Campestre
Sempre pensando no futuro e no crescimento do Clube, a AP abriu um novo pórtico de entrada, em 2007. Localizado na avenida João Paulo 
II, é uma verdadeira obra de arte e chama a atenção de quem estuda engenharia, por sua estrutura ser apoiada em apenas uma parede lateral. 
Muito mais moderno, o novo pórtico ampliou o número de cancelas, facilitando ainda mais o acesso dos sócios ao Clube.  

Arena Toc Toc
Em 2007, os sócios ganharam mais um espaço: a Arena Toc Toc, uma ex-
tensão do restaurante Toc Toc. Além de servir de apoio nos dias de gran-
de movimentação do Clube, também têm área reservada para música ao 
vivo. No passado, a área era conhecida como Praça do Toc Toc.

Nova Academia AP
Em 2007, foi inaugurada a nova Academia AP, com um es-
paço maior e mais confortável, além de aparelhos de ponta. 
Os antigos equipamentos foram doados a projetos sociais, que 
utilizavam o esporte como forma de inclusão. 

No dia 16 de dezembro de 2006, o Clube entrou no 
clima off road e promoveu o Rallye AP
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Placares 
eletrônicos
No final dos anos 2000, o fu-
tebol da AP já possuía ares 
de esporte profissional, em 
sua organização, técnica e 
estrutura. Seguindo esse pla-
no tático, a diretoria instalou 
placares eletrônicos no campo 
oficial da Sede Campestre no 
ano de 2007.

Assembléia Paraense também é 
referência na prática do tênis
Em 2011, o Complexo de Tênis da AP foi totalmente reforma-
do com elevação das quadras rápidas para o padrão interna-
cional da modalidade. Na mesma época, também foi criado o 
Bar do Tênis, totalmente climatizado, com cardápio especial e 
funcionamento diário.

Se há um esporte que tem muita história para contar na As-
sembléia é o futebol, desde as primeiras peladas, realizadas 
em um campinho improvisado no terreno baldio logo que a 
Sede Campestre foi adquirida, até os modernos e estruturados 
campeonatos, divididos por categorias e com a presença de 
árbitros e bandeirinhas da Federação Paraense de Futebol. Em 
2007, o Clube reuniu algumas dessas histórias que já rolaram 
pelos gramados, que foram eternizadas no livro “Algumas 
Histórias do Futebol da AP”. 

Seleção de Todos os Tempos

Prazer em trabalhar
No biênio 2009/2011, a AP esteve entre as 10 
melhores empresas para se trabalhar no Pará, 
eleita no Prêmio Prazer em Trabalhar. Tudo isso é 
resultado do investimento na gestão e no desen-
volvimento das pessoas e da valorização cons-
tante do nosso quadro de colaboradores.

Prêmio CBC
O case “Prazer em Trabalhar“ também rendeu à 
AP o primeiro lugar do prêmio da Confederação 
Brasileira de Clubes, que reconhece as melhores 
práticas de gestão interna de clubes sociais. A 
premiação foi entregue durante o XXI Congresso 
Brasileiro de Clubes, realizado em novembro de 
2010, na Ilha de Comandatuba-BA.

Ginásio 
Poliesportivo
No biênio 2011/2013, tivemos 
grandes ações de incentivo à 
prática de esportes. O Ginásio da 
Sede Campestre, por exemplo, 
recebeu significativos aportes em 
sua infraestrutura. A quadra mul-
tiuso foi ampliada para receber 
jogos de futsal (além das partidas 
de basquete e voleibol). O espa-
ço também recebeu placares ele-
trônicos e novo piso de madeira 
com uma tecnologia que amorte-
ce o impacto dos atletas no chão. 

Prêmio AP de Literatura
Em 2006 e 2009, a Assembléia Paraense também investiu no 
fomento às artes literárias, com a realização de duas edições 
do Prêmio AP de Literatura, aberto ao público em geral, com 
premiações em dinheiro para os três melhores colocados nas 
categorias Contos, Crônicas, Poesia e Infantojuvenil. Além disso, 
as obras vencedoras foram publicadas em um livro.

I Festival da Canção do Norte
A AP sempre esteve envolvida com as artes e com a cultura. 
No ano de 2007, a Diretoria Artístico-cultural realizou o I Festi-
val da Canção do Norte, uma premiação para estimular novas 
composições e reconhecer o talento local. Participaram músi-
cos de todo o Brasil, concorrendo aos prêmios de Melhor Can-
ção e Melhor Intérprete.

Muita história pra contar

Tudo na AP é realizado 
pensando no bem-estar 
dos associados. Por isso, 
para concentrar o relacio-
namento dos sócios com 
a área administrativa do 
Clube, a diretoria inaugu-
rou, em 2008, a Central de 
Atendimento, que fica na 
Sede Campestre. 

O sócio em 
primeiro lugar

44 45



Ídolos do 
esporte
2007 também foi o ano dos 
esportes. No tênis, houve 
a implantação do projeto 
Kyrmair, que trouxe o trei-
nador Carlos Kyrmair para 
treinos intensivos de tênis, o 
que resultou em um grande 
avanço técnico para nossos 
atletas. Também nesse pe-
ríodo, foi criado o projeto 
Ídolos do Esporte, que trou-
xe para a AP grandes atletas 
nacionais, como Maurren 
Maggi, o nadador Xuxa, o 
mesa-tenista Hugo Oyama, 
o judoca Satoshi Ishi e o jo-
gador de squash Sabir But.

Novo parque aquático
A criançada também ganhou novidades nos último anos. Em 
julho de 2011, a AP inaugurou o novo complexo infantil, com 
reforma no parquinho, a instalação de novos brinquedos, 
além dos toboáguas e da piscina de correnteza. Em 2014, a 
área do Parquinho foi equipada com um fraldário, atenden-
do a uma antiga demanda dos associados, assim como novos 
brinquedos. 

Edifício Garagem
Com mais de 20 mil sócios proprietários e dependentes, não havia 
mais espaço para estacionar dentro do Clube e no arredor da Sede 
Campestre também não estava fácil conseguir vagas. Então, em 2009, 
em um projeto inovador, a diretoria investiu na construção do edifício 
garagem em um terreno anexo à Sede Campestre, com três andares e 
500 vagas, com a possibilidade de se construir mais três andares para 
atender a necessidade futura. O prédio do estacionamento é interli-
gado à Sede por meio de uma passarela. O terreno foi adquirido pela 
AP no ano de 1999, como parte do projeto de expansão do Clube.

Boulevard AP
Caminhar na AP sempre foi muito agradá-
vel. Mas, a partir de 2011, se tornou ainda 
mais bonito. Foi quando a diretoria inaugu-
rou o Boulevard AP, uma avenida planeja-
da que sai do Deck até o final do campo 
oficial. E esse percurso também ganhou 
novas churrasqueiras cobertas. No mesmo 
dia, o Clube também inaugurou o seu novo 
complexo gerador, uma obra que garantiu a 
autonomia energética da AP. 

No ano de 2010, a Assembléia Paraense 
conquistou o 15º título de Rainha das Rainhas 
do Carnaval, com a sócia Bruna Pontes.

Em 2008, a AP venceu novamente o concurso 
Rainha das Rainhas do Carnaval, com a sócia  
Kamilla Salgado.

Duelo de Gigantes
O lançamento da Temporada de Futebol de 2008 foi 
marcado por um jogo emocionante e muito divertido 
entre a seleção de anões do time Gigantes do Nor-
te contra a seleção Mirim da AP. Nesse mesmo dia, 
além da bola, um bolo também entrou em campo, 
para comemorar o aniversário do anão Grigório, uma 
das figuras mais conhecidas da AP.

Na primeira década do século XXI, a AP reor-
ganizou a sua comunicação e lançou novas 
ferramentas para ampliar e melhorar a intera-
ção com seus sócios. Em agosto de 2006, a Re-
vista AP foi lançada em um novo formato, mais 
robusta e atrativa. O veículo traz, até os dias de 
hoje, os principais acontecimentos do Clube. 
Também é deste período, 
por exemplo, o lançamen-
to de canais como o bole-
tim eletrônico APNews e o 
início do serviço de emis-
são de convites virtuais 
pelo site. Em 2014,  o site 
da AP passou por uma re-
formulação, ficando muito 
mais interativo e informa-
tivo. Além disso, a Assem-
bléia também criou aplicativos de emissão de 
convites para IOS e Android e perfis do Clube 
nas redes sociais Facebook e Instagram. Leia o 
QR Code abaixo com seu smartphone e acesse 
o site da AP. Nele, você também pode ler a ver-
são digital da Revista AP.

Para melhor 
comunicar

 Rainha das Rainhas
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A casa dos Cabeças de Prata
Para que os associados vivam plenamente as maravilhas 
da maturidade, o Projeto Cabeça de Prata ganhou, em 
2008, um local exclusivo para o desenvolvimento das 
suas atividades, o Espaço Convivência, com área para 
alongamento, realização de oficinas, dança e musico-
terapia. Em 2015, junto às obras para o centenário do 
Clube, o Espaço Convivência do Cabeça de Prata foi 
totalmente repaginado, agora fica nos altos do Café Bis-
trô, com uma estrutura ainda mais ampla e moderna, 
inclusive com um elevador exclusivo.

Arena Máster
O que a AP e o Maracanã têm em comum? Gran-
des jogadas e o mesmo gramado. Isso mesmo: em 
2015, foi inaugurada a Arena Máster, com grama 
especial e novos alambrados. 

Café Bistrô
Seguindo com passos firmes pela estrada da inovação, em 2015, a Sede Campestre ganhou um espaço muito especial, 
destinado a uma das tendências na área gastronômica: as receitas artesanais. O Café Bistrô possui uma extensa carta de cer-
vejas artesanais de várias partes do mundo, harmonizando essa verdadeira viagem cervejeira com hambúrgueres totalmente 
produzidos na AP, do pão às carnes. 

Campeão na 
cesta e na mesa
Em 2014, o time de basquete da 
AP foi pentacampeão paraense. 
No mesmo ano, também conquis-
tamos um recorde absoluto: nossa 
equipe de tênis de mesa foi unde-
cacampeã, ou seja, foi vencedora 
do campeonato paraense por 11 
vezes consecutivas!

Restô do Deck
No ano de 2014, já preparando a AP para o futuro, a diretoria realizou uma obra 
que mudou a cara do Deck, com a construção do moderníssimo Restô do Deck 
e Complexo de Saunas, em uma arquitetura que permite total integração com a 
área da piscina.

Novo Complexo de 
Eventos Sociais e Culturais 

Presidente, vice-presidente e sócios beneméritos inauguraram as obras do Novo Complexo de Eventos Sociais e Culturais         

Com os pés no presente, orgulho do passado e olhar para o futuro 

No dia 28 de fevereiro de 2015, um novo e 
grandioso capítulo começou a ser escrito na 
história da AP: o lançamento das obras do 
Complexo de Eventos Sociais e Culturais. A 
realização deste projeto representa um marco nas 
comemorações pelo centenário do Clube.
Esta é uma das maiores obras dos últimos anos. 
Trata-se de um moderno e luxuoso prédio voltado 
para a realização de eventos de médio porte. 
Ele abrigará três novos salões que ampliam as 
opções da Sede Campestre. Os salões ficarão 
nos segundo, terceiro e quarto andares. Isso 
porque o térreo trará outras novidades, como o 
Memorial AP, um espaço dedicado para guardar 
a memória do Clube e que contará, entre outras 
coisas, com um acervo vasto e uma galeria de ex-
presidentes. Ao lado, ficará o auditório multiuso, 
com capacidade para 600 pessoas e que pode, 
inclusive, ser desdobrado em outros três auditórios 
menores.
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Campeã do 
Carnaval 2015 
A trajetória da AP foi con-
tada na avenida, no Car-
naval 2015. A história do 
Clube foi tema do desfile 
da Escola de Samba Ran-
cho Não Posso me Amofi-
ná, que conquistou o título 
de campeã. O ano do cen-
tenário da AP começou 
cheio de vitórias.

100 anos em um dia
No dia 27 de dezembro, data em que a Assembléia Pa-
raense comemorou seus 100 anos de fundação, o Clu-
be realizou uma grande programação cultural na Sede 
Campestre, com shows em diversos ambientes, pro-
gramações esportivas e atividades infantis. Na ocasião, 
também houve a entrega das medalhas comemorativas 
a ex-presidentes e beneméritos, que contribuíram para o 
desenvolvimento da AP. 

Cerveja do Centenário
Entre tantas coisas e momentos exclusivos da 
Assembléia Paraense, junto ao mix de ações 
e produtos que celebraram o centenário da 
AP, o Clube encomendou a criação de uma 
cerveja exclusiva, batizada de “Centenária”, 
em edição limitada. Que venham os próxi-
mos 100 anos! 

Baile do Centenário
Como parte das comemorações pelos 
100 anos da AP, o Clube realizou um 
baile de gala, no dia 07 de novembro 
de 2015, no Salão de Festas da Sede 
Campestre, com a apresentação do 
cantor e ator Daniel Boaventura, além 
da Orquestra Centenário, formada es-
pecialmente para ocasião e regida pelo 
maestro Tynnoko. Na festa, também foi 
apresentada a Rainha do Centenário, a 
sócia Betsy Lee Acatauassú. Em um en-
contro de gerações, o evento também 
contou com a presença da Miss do 
Cinquentenário, Maria Helena Coelho 
de Souza Andrade, eleita no baile que 
comemorou os 50 anos da AP. 

As rainhas dos bailes dos 50 e 100 anos

OS PRESIDENTES DA DÉCIMA DÉCADA
2005/2007: Gilberto Guimarães

2007/2009: André Sobrinho

2009/2011: Henrique Ribeiro

2011/2013: Henrique Ribeiro

2013/2015: Daniel Lopes

2015/2017: Daniel Lopes

Marca e selo dos 100 anos
No final de 2014, a AP lançou uma votação entre os sócios 
para a escolha da logo comemorativa do Centenário do Clu-
be. A vencedora, além de assinar todas as comunicações do 
Clube no ano do aniversário de um século da AP, também 
estampou um selo especial lançado pelos Correios, no ano 
de 2015, que esteve entre ações realizadas pelo Clube para 
celebrar seus 100 anos.  

Na primeira foto 
acima, Afonso 
Lobato e Daniel 
Lopes. Na 
segunda imagem, 
a diretoria do 
Clube no evento 
de lançamento do 
selo e carimbo dos 
Correiros

Reconhecimento
Em novembro deste ano, a Assembléia 
Paraense foi homenageada como “Clube 
Centenário”, durante a programação do 
Congresso Brasileiro de Clubes 2015, 
em Campinas-SP.

Diretoria da AP no Baile do Centenário

A partir do QR 
Code ao lado, 
você acessa 
a galeria de 
imagens do Baile 
do Centenário.

Acima, o desfile 
do Rancho em 
homenagem 
aos 100 anos da 
AP. Ao lado, a 
concentração dos 
sócios no Clube, 
antes de seguirem 
para a avenida
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Criado em 1988.

Letra: Dinho Majela.

Música: João Cristal.

Arranjo musical: Conjunto Fruto da Terra.

Quero ver

Nosso Clube crescer bem mais

Trabalhar

Pra ver sempre o teu nome em primeiro lugar

No teu seio mora a tradição

Que os teus sócios irão preservar.

Quanto orgulho de ti tem

Nossa Belém do Pará

E mais e mais

Bate o meu coração por ti

Brilha em nós

Esse rubro e celeste do teu pavilhão

Tuas cores a simbolizar

Para todos total união

És uma grande família

De um só coração

Assembléia Paraense

Nosso Clube e nossa emoção

Assembléia Paraense

Nosso orgulho e nossa paixão

                            nossa paixão.

HINO DA ASSEMBLÉIA PARAENSE
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Em Revista 

Realização

Diretoria da Assembléia Paraense – biênio 2015/2017

CooRdenação

Diretoria de Marketing

Luiz Carlos Rocha

Tânia Monteiro

Wajdy Assad Zaidan

Pesquisa e PRodução

Thalya Treptow

ColaboRação

Géssica Costa

PRojeto gRáfiCo e diagRamação

EKO Estratégias em Comunicação

Adriano Chedieck

joRnalismo: texto e edição

EKO Estratégias em Comunicação

Rodrigo Cabral

Rafael Sobral

Layse Santos

fotogRafias

Acervo da AP, Mário Guimarães e Renato Chalú

fontes Consultadas

• Livro “Memórias – 1915 a 1992”. Autor: Mário 
Dias Teixeira. (1992).

• “Subsídios para a história da Assembléia Paraense”, 
anexo do Relatório de Gestão da AP do biênio 
1961/1963.

• Livro “Algumas histórias do futebol da AP” (2007). 

• Relatórios de administração disponíveis no acervo 
da AP.

• Recortes de jornal de décadas passadas.

• Blog da FAU: http://fauufpa.org/tag/blog-da-fau-2/.
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