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RELATÓRIO & CONTAS 2008
Apresentam-se, de acordo com as normas estatutárias, os princi-
pais factos ocorridos no Clube em 2008.

A actividade do Clube continuou a crescer em relação aos anos 
anteriores, tendo realizado 845 eventos, em 88 modalidades, com 
resultados notáveis em várias delas e envolvendo a participação de 
cerca de 33.000 participantes.
 
Continuámos a celebrar protocolos nas mais diversas áreas, com 
especial predominância nos Health Clubs e, merecendo particular 
referência, o contratado com as Pousadas de Portugal.

Foram criadas as secções de Astronomia e Dança.
 
Com os números evidenciados, a posição cimeira de Maior Clube 
Socioempresarial em Portugal saiu reforçada.

No fim do ano, o número de sócios cifrou-se em 36.185, sendo 
13.428 efectivos.

ORÇAMENTO - PREPARAÇÃO
E CONTROLO ORÇAMENTAL 
A preparação do orçamento teve início nos primeiros dias de 
Outubro de 2007, tendo a proposta final sido entregue à Direcção 
em final de Novembro. A execução do orçamento decorreu dentro 
do esperado, tendo-se consolidado a melhoria dos níveis de 
serviço ocorridos no ano anterior, por via da implementação dos 
pagamentos através do Portal. As normas complementares do 
orçamento foram mais uma vez melhoradas, nomeadamente no 
seu ponto 9 (Eventos Orçamentados), as quais  passaram a incluir o 
conceito de capitação na execução orçamental. 

INFORMÁTICA
Foram efectuadas diversas acções nas diferentes aplicações com o 
objectivo de melhorar os procedimentos administrativos e a comu-
nicação com os Associados. Assim, destacam-se as principais 
iniciativas:
i) Obrigatoriedade de efectuar login nas inscrições para os eventos, 
impedindo, deste modo, inscrições em duplicado e dispensando 
os serviços administrativos de validação da condição de associado,

sendo as inscrições para as Festas de Natal já efectuadas neste modelo; 
ii) Foi concebido um novo output das inscrições que vai permitir o 
processamento dos débitos das actividades de uma forma automática, 
através da aplicação de sócios; 
iii) Nos próximos meses será lançado o novo site do Clube, com uma 
imagem mais actual e apelativa, com forte melhoria na Área dos 
Benefícios, no Fórum e no motor de busca, destacando-se também 
neste âmbito a disponibilização de uma área de FAQ's (perguntas e 
respostas frequentes). 

APLICAÇÃO DE SÓCIOS
i) Foi desenvolvido um módulo para permitir a actualização 
automática das datas de validade dos cartões Galp Frota, tendo por 
base a informação mensal recebida da Galp; 
ii) A maioria dos débitos que são efectuados aos sócios, relativos à 
sua participação nas várias actividades do Clube, passaram a ser 
efectuados automaticamente, dispensando a tradicional inserção 
manual. 

CONTROLO ORÇAMENTAL 
i) Criação de novos outputs para facilitar a monitorização da 
actividade de cada Secção; 
ii) Implementação de match entre aplicações do orçamento e 
contabilística, tendo em vista melhorar os mecanismos de controlo 
e a coerência de conteúdos. 

CONTABILIDADE 
i) Integração da aplicação Next Plus na rede do Banco; 
ii) Aquisição de nova versão do software base.

SITE 
Durante 2008, o site registou mais de 250.000 entradas, o que 
corresponde a uma média diária de 685 visitas, com 2.076.725 
páginas visitadas e cerca de 21.000 inscrições on-line nas diferentes 
áreas de Lazer, Cultura e Desporto. 

O Website do Millenito continuou a merecer a atenção dos nossos 
Associados mais jovens, com mais de 5.800 entradas e 49.570 
páginas visitadas. 

Foram lançados o jogo "O Mapa da União Europeia", o curso "Inicia-
ção à Internet I" e criados pop-ups do Circo de Natal.

RECURSOS HUMANOS
O Quadro de Pessoal era, no fim do ano, o seguinte:
- Henriqueta Sousa
- João Rosas
- Jorge Teles
- José Carlos Leitão Pinto
- José Mário Rodrigues
- Maria de Lurdes Gonçalves
- Maria Leonor Teixeira
- Rui Abrantes

E Avençados:
- Adriano Lopes
- João Silva
- Jorge Dias
- José Anica
- José Fitas Monteiro
- Manuel Oliveira
- Martins Ascensão
- Nuno Vieira

Coordenador Nacional da Área Administrativa:
- Mário Henrique Rodrigues

Dinamizadores Regionais:
Impõe-se uma palavra especial de agradecimento aos novos 
Dinamizadores que amavelmente aceitaram o nosso convite: 
Manuel Góis Custódio, Alberto Jorge Ribeiro Marta e Alexandre 
Manuel Campos Vieira, respectivamente de Beja, Coimbra e Leiria. 
Aos cessantes,  António Salvada e Mário Garrido, o nosso Bem- 
-Hajam. 

CONTAS
O Activo Total cifrou-se em € 
€ 1.867,00 atingindo € 660.619,84.
Os saldos do Cartão Galp Frota e dos Health Clubs praticamente 
preenchem o montante da rubrica de Fornecedores (€ 415.281,66).
As actividades apresentaram o custo total de € 2.320.386,33 e as 
suas receitas representaram 66% desse valor. 
O Activo Imobilizado foi amortizado em € 34.021,36, sendo o valor 
acumulado das Amortizações de € 125.604,52. No exercício, as 
Provisões foram reforçadas (€ 24.906,19), representando em acumu-
lado cerca de 97% das Dívidas de Terceiros.
Os custos totais das áreas Desportiva e Cultural/Recreativa 
montaram, respectivamente, a € 911.865,37 e € 1.440.370,85.
Os custos de Pessoal atingiram €113.044,93.
Os impostos indirectos pagos ao Estado elevaram-se a € 13.185,37.
A facturação do Cartão Galp Frota ascendeu a € 4.011.523,66, 
montante inferior em 5% ao do ano anterior. 
O Resultado Líquido foi de € 7.615,87.
Os Seccionistas, com dedicação e trabalho notáveis, permitiram a 
concretização dos objectivos aprovados.
Os Colegas membros dos Órgãos Sociais prestaram a ajuda sempre 
e quando lhes foi solicitada.

Executivo, na pessoa do seu Presidente, Sr. Dr. Carlos Santos 
Ferreira, a dotação que permitiu o funcionamento do Clube.

Lisboa, 23 de Março de 2009

       
A Direcção
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CONTRIBUTO DO CLUBE PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL

•  V Grande Prémio Kayak de Mar do Clube, cujas receitas das inscrições reverteram a favor da Federação das Associa-
ções Portuguesas de Paralisia Cerebral;

• Os nossos Millenitos ofereceram, nas Festas de Natal organizadas pelo Clube Millennium bcp, brinquedos às 
crianças de várias Instituições de Solidariedade Social;

• Donativos mensais para a “Acreditar” (Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro), “CrescerSER” 
(Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família) e UNICEF;

• Donativos em espécie ao “Refúgio Aboim Ascensão”, entregues por variada e representativa caravana; 

• Apelos de solidariedade para a “Acreditar”, “CrescerSER”, Associação Laço (Luta Contra o Cancro da Mama), Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, Recolha de Sangue, Fundação O Século, Crianças Vítimas da Desidratação Diarreica, Luta 
Contra a Pobreza e Exclusão Social em cooperação com os CTT e ajuda a tetraplégico  (David Reis).

No total conseguimos apurar donativos no valor de € 4.762,50, para além das ofertas em géneros.
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Balanço em 31 de Dezembro de 2008                                                   Unidade: €    

 
Imobilizado:
Imobilizações Corpóreas
Amortizações Acumuladas
 

Circulante:
Existências
Provisões p/ Depreciação de Existências
Dívidas de Terceiros
Provisões p/ Cobranças Duvidosa
Depósitos Bancários e Caixa

 
 Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Proveitos

Total do Activo

 

174.109,51
-125.604,52

74.560,18
-1.524,45
86.800,66

-84.005,87

 

 
 
 

48.504,99
 
 
 

73.035,73
 

 2.794,79
758.574,05
834.404,57

 
236.896,75

 

1.119.806,31

 
Capital Próprio:
Capital
Reservas

Resultados
 
Passivo:
Provisões para Impostos
 
Dívidas a Terceiros:
Curto Prazo
Outros Credores

Acréscimos e Diferimentos 
Acréscimos  de Custos 
  

Total do Capital Próprio e do Passivo

660.619,84
582,00

415.281,66
16.634,31

661.201,84

7.615,87

10.000,00

431.915,97

9.072,63

  1.119.806,31

Activo Capital Próprio e Passivo

Custos e Perdas Proveitos e Ganhos

Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2008                              Unidade: €    

Custos Actividades
Fornecimentos Serviços Externos
Impostos
Custos c/ Pessoal
Amortizações Exercício
Provisões do Exercício
Custos e Perdas Financeiras
Custos e Perdas Extraordinárias
 
 Resultado

Total

2.320.386,33
288.969,87

13.185,37
113.044,93

34.021,36
24.906,19

9.882,96
19.069,53

7.615,87

2.831.082,41

Proveitos Actividades
Quotizações
Serviços Culturais Prestados
Dotações Millennium bcp
Subsídios INATEL
Proveitos e Ganhos Financeiros
Proveitos e Ganhos Extraordinários

1.525.953,62
166.673,00

1.500,00
1.100.000,00

690,05
5.039,32

31.226,42
 
 
 

2.831.082,41

 

Total



Açores
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Madeira
Portalegre
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu

Rui Miguel de Melo e Branco  
António Armando Matos Alves
Manuel Joaquim Góis Custódio 
Maria Madalena Pereira Costa Barros  
Luis Maria Mouro  
António Costa Esteves  
Alberto Jorge Ribeiro Marta
João António Tendeiro Pimenta 
Lúcio Manuel Rita Jeremias
António Manuel Borrego de Almeida 
Alexandre Manuel Campos Vieira
Licínia Nunes Castro
Fernando Carlos Batista da Luz 
Nuno Miguel Vieira Alves Ferreira 
Elmiro de Jesus Barbeiro
José Luís Torres Lima
Rosa Adelaide Rodrigues Cardoso 
Álvaro Antonio de Almeida Cardoso

Presidente
V. Presidente        
Secretário
Secretário

João Jorge Ferreira Lourenço
João Carlos das Neves Marques Carvalho              
Ana Isabel Santos Pina Cabral
Horácio Almeida Bacelar Brito

Mesa Assembleia-Geral

Presidente
V. Presidente
V. Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal

José Manuel de Castro Sousa Miranda
António José Maia Santos
Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas
Felícia Cecília da Cruz  
Manuel Antunes Cabrita
Luís Filipe Duarte Pedro de Sousa e Mello
Rogério Paulo de Campos Araújo

Direcção

Presidente
V. Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal

António José Maia Santos        
Fernando Monteiro Lacerda
Maria José Barbosa Magalhães Carneiro
José Manuel Alves Correia
Francisco Carlos Bastos Zuzarte
Alírio Fernando Ribeiro da Costa
José António Soares Espassandim
Manuel Neves Santos Pintalhão
Rodolfo Manuel Silva Coutinho Guimarães 

Delegação Reg. Norte

Presidente
V. Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal

Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas
Paulo Gonçalves Ribeiro Sousa Bastos  
Patrícia Rute de Figueiredo Assis 
João Manuel Dias Leite
Augusto Florêncio Afonso Carvalho   
Rita Isabel Teixeira da Conceição Viegas
António de Sousa Fadigas          
Amadeu Alcino dos Santos Correia
Manuel Francisco Serra Bedino

Delegação Reg. Sul

Presidente
V. Presidente
Vogal
Vogal
Vogal

António Pedro Nunes de Oliveira (*)

Bernardino Ferreira
Carlos António Torroães Albuquerque (*)

João Lancastre Freitas de Fezas Vital
Arménio Dias Videira

(*) Mandato Suspenso

Conselho Fiscal
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Dinamizadores Regionais
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1 LIVRO “CONTOS DE NATAL DO 
MILLENITO Era uma vez...”
Com o objectivo de animar os sócios mais jovens, o Clube decidiu 
lançar na época natalícia de 2007 um Concurso de Contos. Deste 
modo, os nossos jovens escritores foram desafiados a inventar uma 
história e as suas personagens. Nesta iniciativa participaram 26 
sócios. O livro foi editado e enviado a todos os nossos Millenitos no 
Natal de 2008.

2 CORO DO CLUBE MILLENNIUM BCP
O Coro participou em 20 concertos com 960 participantes e 
efectuou 68 ensaios: 
- Concerto de Reis na Basílica dos Mártires (Chiado), iniciativa do 
Sindicato dos Bancários com a presença de todos os Coros 
Bancários; 
- Igreja de S. Sebastião, em Lisboa, inserido no 50º aniversário da 
Editorial Verbo; 
- Abertura do Ano Judicial, na Sé de Lisboa, com a presença do 
Cardeal Patriarca de Lisboa;
- XVI Encontro de Coros Bancários, no Auditório do Colégio S. João 
de Brito;
- Fátima – Anfiteatro do Centro Pastoral Paulo VI, a convite do CPM;
- Concerto Espiritual, em Guimarães, na Igreja de S. Francisco, a 
convite da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco e Solenização 
da Missa de Domingo;
-  Concerto de Páscoa, na Igreja de Santa Catarina, em Lisboa;
- V Encontro de Coros do Convento de Santa Maria de Almoster, na 
Igreja do Convento de Santa Maria; 
- Concerto em Manteigas, na Igreja de Santa Maria, inserido nas 
Festas da Cidade e Solenização da Missa de Domingo na Igreja de 
S. Pedro;
- Festividades em honra de Camões, Portugal e das Comunidades,

no Salão de Festas da Junta de Freguesia de Santa Valha (Valpaços) 
e Solenização da Missa de Domingo na Igreja Matriz;
- GóisArt 2008, na Igreja Matriz de Góis, a convite da Câmara 
Municipal;
- Lisboa – Igreja do Beato;
- Inauguração da Sucursal Millennium bcp de Monte Redondo 
(Leiria), com os Grupos MilRaízes e MilCordas;
- Inauguração do Centro Comunitário Paroquial da Benedita;
- Concerto de Natal a Solo, e com acompanhamento de órgão e 
trompete, na Igreja do Campo Grande, a convite da Paróquia; 
- Concerto de Natal, em Évora, na Igreja da Graça e, em Lisboa, na 
Basílica dos Mártires.

3 DANÇA
O Clube disponibilizou aos seus Associados, no final de 2008, a 
possibilidade de praticar dança nas instalações da sua sede, na 
modalidade Tango.
Foi criada uma classe com 17 praticantes que, segundo a opinião 
da professora argentina Miriam Nieli, têm evidenciado uma 
evolução muito positiva.
As aulas são compostas por exercícios de comunicação corporal, 
postura e dissociação, numa primeira fase, e, posteriormente, dança 
à volta da pista com quatro figuras pré-estabelecidas e troca de 
pares para comprovar que os praticantes assimilaram a técnica de 
movimento.

4 ESCOLA DE PINTURA 
As Aulas de Arte tiveram a participação de alunos que iniciaram o 
curso na temporada 2007/08, juntamente com alunos de anos 
anteriores, alguns deles presentes desde o início do curso há mais 
de cinco anos.
Nota-se avanço e amadurecimento dos participantes mais antigos 
nas técnicas de pintura e desenho, alguns optando por desen-
volver uma única técnica, entre as várias praticadas: desenho a 
carvão, lápis de cor, pastel seco, grafite, óleo, acrílico, aguarela... 

5 EVENTOS CULTURAIS / RECREATIVA
NORTE

Teatro: Boa Noite Mãe, no Teatro Rivoli.

Sessões de cinema: Horton e o Mundo dos Quem; U23D; Indiana 
Jones;  Wall E; Madagascar 2, na Lusomundo Norte Shopping.

Espectáculos: Música no Coração, Alice no País das Maravilhas, e Um 
Violino no Telhado,  no Teatro Rivoli; A Quinta à Sexta, do MilCenas, 
no Auditório Clip; Adriana Calcanhoto, e My Dream, no Coliseu do 
Porto.

Outros: O Clube promoveu os seguintes protocolos com descontos 
para os Associados: Jesus Cristo SuperStar, O Principezinho; Concer-
tos Promenade, no Coliseu do Porto. 

SUL

Teatro: A Quinta à Sexta, do MilCenas, Boa Noite Mãe, e o Pequeno 
Polegar, no Teatro da Trindade; A Gorda - Fat Pig, e Um Conto Ameri-
cano - The Water Engine, no Teatro Nacional D. Maria II; Tom e Huck, 
Teatro Infantil, do Grupo Animarte, A Alegre História de Portugal 
em 90 minutos, no Teatro Bocage.

Cinema: IndieLisboa e Indiejúnior, 5º Festival Internacional de 
Cinema Independente, em Lisboa. 

Espectáculos: Disney on Ice - Aventuras na Disneyland e High 
School Musical - Ice Tour, no  Pavilhão Atlântico; Madame Butterfly, 
ópera de Giacomo Puccini, em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, 
Porto e Sta. Maria da Feira; Jesus Cristo Superstar, A Estrela, e West 
Side Story, no Teatro Politeama; Fungagá Mp3, no Teatro Villaret; 
Otango, The Ultimate Tango Show, no Porto, Braga, Guimarães, 
Lisboa, Coimbra e Leiria;  Cavalia, tenda Big Top, em Algés; O Lago 
dos Cisnes, pelo Ballet Imperial Russo, em Leiria, Lisboa, Aveiro, 
Porto, Covilhã, Faro, Braga e Coimbra; Noite das Bruxas - Jardim 
Botânico da Ajuda; Mundo Maravilhoso - 9 dias de ambiente e 
fantasia para os mais novos, no Alto da Ajuda. 

O Clube promoveu os seguintes protocolos com desconto para os 
Associados:  Jesus Cristo SuperStar, e O Principezinho, Academia da 
Dança, Ai A Dança Atelier; e Aulas de Dança, na Sede do Clube. 

6 OUTROS EVENTOS
. Festa de Natal, com Circo, no Porto, Lisboa, Açores, Évora, Faro e 
Funchal;
. Aulas de Inglês, na Sede do Clube; 
. 2ª Maratona Fotográfica Digital de Mira de Aire;
. Divulgação e inscrições para o Rock in Rio 2008; 
. Workshops – Oficina de Expressão Oral, na Sede do Clube;
. Cursos de Verão da Ciling, em Framlingham, Ashford e Taunton 
School, em Inglaterra;
. Utopia, Cursos de Artes Plásticas: Decorativas e Pintura;
. Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Curso de Expressão Artística- 
- Desenhos de Natureza Morta a Aguarela;

. Campos de Férias: Herdade das Parchanas – Torrão;  Academia de 
Campo –  Coruche;  Mizar - Fronteira - Alto Alentejo e Mesão Frio – 
Douro; TeenWorld - Fafe e V. N. Famalicão; Tempo de Aventura – 
Cadaval e Paialvo – Tomar; Campo Aventura – Óbidos; Associação 
para Promoção Cultural da Criança Alvito / Vairão, em Beja e Vila do 
Conde, respectivamente; Quinta das Malhadas – Ribatejo; Quinta 
da Broeira – Cartaxo; Academia Tempo Activo – Monsanto; 
Diverlanhoso Adventure Park - Póvoa de Lanhoso; Férias de Verão 
do Parque da Ciência e Tecnologia - Taguspark; Summer Clip - Porto.

7 EXPOSIÇÕES 

A Exposição das Aulas de Arte teve lugar na Sucursal do Taguspark, 
em Dezembro, e as exposições anteriores foram não só uma 
demonstração de sentido estético, bom gosto e conhecimento 
técnico por parte dos participantes, mas também uma forma de 
dar a conhecer o trabalho dos mesmos e reconhecer o seu 
engenho. Foram eventos que geraram grande entusiasmo e 
dedicação por parte de todos e que muito dignificaram o Clube.
. Exposição Colectiva de Pintura das Associadas Maria da Graça e 
Manuela Mano, em Condeixa-a-Nova, no mês de Janeiro e 
Exposição do Museu Hermitage, em Lisboa.
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8 JOALHARIA
A Secção de Joalharia tem vindo a diversificar a sua panóplia de 
eventos culturais, tendo focado a sua actividade no ensino de 
técnicas de ourivesaria, concretizando quatro workshops nas 
instalações do Clube, sendo três de "Moldes em Cera" e um 
workshop "Lacas Japonesas". Os workshops "Moldes em Cera" 
permitiram que os sócios participantes estivessem presentes, 
como "artistas" convidados, em  6  Feiras de Artesanato "Crafts & 
Design" do Jardim da Estrela, em Lisboa.
Efectuou-se uma visita guiada à exposição temporária no Museu 
Nacional de Arqueologia, em  Lisboa, subordinada ao tema "O Ouro 
de Viana do Castelo - Da Pré-História à Actualidade". 
Esteve patente a exposição anual de peças de joalharia, desenha-
das e concebidas por 13 Associados do Clube,  nomeadamente: 
Ana Barreiros, Ana Pimentel, Carla Elvira, Fock Chiu, Cristina Ferreira, 
Dulce Ramos, Isabel Mouga de Oliveira, Luís Miguel Pires, Maria 
Margarida Brandão, Natércia Serra, Maria Áurea Serra, Susana Nina 
e Teresa Pessanha. 
O Clube facultou aos Sócios a possibilidade de aderirem a cursos 
de formação propostos por escolas da especialidade (Contacto 
Directo e Ar.Co - Centro de Arte & Comunicação Visual).

9 MILCENAS
O MilCenas efectuou as representações da peça “A Quinta à Sexta”, 
da autoria e encenação de Ruaz Ramos, mercê do empenho dos 
elementos do grupo. 
Os dias 12 e 13 de Janeiro representaram, para o MilCenas, um 
marco histórico, na medida em que “A Quinta à Sexta”  subiu à cena 
na sala principal do emblemático Teatro Trindade. 

Outro agradável momento deu-se no Porto para actuações no 
excelente auditório do Colégio Clip. A peça foi excepcionalmente 
bem recebida e os elementos do Grupo ficaram extremamente 
satisfeitos por poderem retribuir, de alguma forma, a excelente 
recepção tida, quer por parte dos espectadores, que teceram os 
maiores elogios, quer por parte dos colegas da Delegação. 
Finalmente, a convite do pároco da Igreja de S. João de Deus, em 
Lisboa, o MilCenas efectuou as duas últimas representações da 
peça “A Quinta à Sexta”, tendo sido no palco deste auditório que 
experimentámos, pela primeira vez, o sabor dos aplausos de um 
público que, não sendo da casa, em nada ficou a dever no calor com 
que nos recebeu.  Com estas últimas representações, perfizemos 23 
espectáculos com mais de 1500 espectadores. 
Entretanto, os ensaios da nova peça tinham de começar. Uma vez 
mais, Ruaz Ramos assumiu a difícil tarefa de escrever essa nova 
peça e propôs que se iniciassem os ensaios do I Acto enquanto 
continuava a escrever o resto do texto dramático. Para isso, era 
necessário que mais Associados quisessem fazer parte do MilCe-
nas, mas não tivemos o número de inscrições que prevíramos. O I 
Acto da peça está em fase muito adiantada e prevê-se para breve o 
início dos ensaios do II Acto, os quais decorrem às segundas e 
quintas na Sede do Clube.

10 MILCORDAS
Em 2008, o MilCordas fez um reforço na divulgação dos temas dos 
seus CDs, enviando o seu currículo a inúmeras Câmaras Municipais 
e outras entidades, esperando interesse com vista à realização de 
espectáculos.
Tivemos algumas actuações das quais se destaca a que foi 
realizada em Julho, no Barreiro, que teve o apoio da Câmara Munici-
pal, no Jardim do Parque Catarina Eufémia.  Perante uma boa 
centena de espectadores e convidados, o Grupo teve uma 
excelente actuação com largos aplausos e muitos elogios, tendo no 
final vendido vários CDs “Fantasias”. De realçar também o espec-
táculo em Monte Redondo, Leiria, na inauguração da Sucursal do 
MillenniumBCP, onde actuaram também o Grupo MilRaízes e o 
Coro do Clube Millennium bcp.
Em Novembro, com a colaboração da Câmara Municipal da 
Lourinhã e a Direcção da ACRD do Lugar das Matas, actuámos 
numa sala cheia de atentos e interessados espectadores que, no 
final, nos dispensaram um longo e forte aplauso. 

13 VISITAS GUIADAS
 NORTE

. Cenário do Espectáculo “O Café”, no Teatro Nacional S. João, no Porto.

SUL

Visitas efectuadas:
. Convento dos Cardaes e Igreja (Sec. XVII); 
. Percurso Histórico: O Regicídio de 1908 - “Três Tiros que Abalaram 
a   Monarquia”;
. Exposição do Museu Hermitage, em Lisboa;
. Casa de Santa Maria, em Cascais.

11 MILPAUTAS - ESCOLA DE  
    MÚSICA
30 Alunos frequentaram a Escola na aprendizagem de viola ou 
guitarra clássica, violino e guitarra portuguesa. Tem havido 
bastante interesse da parte dos jovens alunos, e de seus pais, 
continuando a manifestar o desejo de atingir um bom nível  
musical. A Escola continua aberta para acolher mais Associados 
que queiram tornar-se bons instrumentistas.

12 MILRAÍZES
O MilRaízes continuou, com dignidade e perseverança, a falar das 
Origens, das Raízes e da Tradição, de uma forma eloquente e 
graciosa, contando uma história do passado, cenas da vida de 
Lisboa, danças, cantes e descantes, desgarradas, pregões, bailaricos 
com zaragatas, vivências dos que nos antecederam.
Encontrou um formato de apresentação feliz e a sua leveza e 
encadeamento, chegaram facilmente a diversos tipos de público. 
Estivemos nas seguintes localidades:
- Portel, a convite da Câmara Municipal, com espectáculo onde 
colaboraram os grupos  MilCantos e o MilFados; 
- Fial (Aveiro), a convite do Rancho Folclórico, para comemorar mais 
um aniversário desse grupo, elemento da Federação do Folclore 
Português;
- Frazoeira (Ferreira do Zêzere), a convite da Associação Frazoei-
rense, acompanharam-nos o MilCantos e o MilFados;
- Sardoal (Ribatejo), a convite da Câmara Municipal, com a presença 
do MilCantos e do MilFados;
- Benedita (Alcobaça), a convite da Rádio Benedita, para a entrega 
dos prémios às figuras locais. Esteve presente o MilFados; 
- Fiartil (Feira do Artesanato do Estoril), para a qual o grupo tem 
sido convidado com regularidade;
- Monte Redondo (Leiria), na inauguração da Sucursal do Millen-
nium bcp, com a participação do Coro do Clube MBCP e do MilCordas;
- Caranguejeira (Leiria), a convite da Sucursal do Millennium bcp, a 
fim de colaborarmos com as Associações locais;
- Fórum Lisboa, a convite da fadista Raquel Tavares para a 
promoção do seu CD “Bairro”. Coube ao MilRaízes, com os pregões 
de Lisboa abrir o espectáculo.
Podemos concluir, com grande satisfação, que o desempenho das 
actuações do MilRaízes esteve ao nível do que era esperado,  
contribuindo deste modo para difundir com todo o mérito o Banco 
MillenniumBCP bem como o Clube que representa. 
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Secção
Act. Culturais Diversas
Artes Plásticas
Coro do Clube MBCP
Curso Introdução à Arte
Exposições
Informática
Joalharia
MilCantos
MilCenas
MilCordas
MilFados
MilPautas
MilRaízes
Recreativa

Seccionista
Francisco Zuzarte / José Sousa Miranda
Francisco Zuzarte / Maria José Carneiro
Carlos Mega / Fernando Matos / José Teixeira
José Sousa Miranda
Rita Viegas
Nuno Alves / João Videira
Maria Áurea / Isabel Oliveira
Iva Vieira
Ruaz Ramos
Rogério Waldemar / Carlos Botto 
António Queiroz
Rogério Waldemar
Iva Vieira
Francisco Zuzarte / José Sousa Miranda
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1 OS NOSSOS CAMPEÕES
CANOAGEM:
.  Dupla João Formigal/Jorge Canhão vencedora absoluta na catego-
ria de Turismo no V Grande Prémio de Kayak de Mar;
.  Millenitos Campeões Regionais 2008 na categoria Torneios Abertos.

FUTSAL:
.  Equipa "Foot Team" Campeã Nacional do II Campeonato Nacional 
de Futsal.

GOLFE:
.  Álvaro Dinis Campeão do Torneio da Ordem de Mérito 2008.

KARTING:
.  Clube Millennium bcp conquistou a Taça InterTroféus (TIT);
.  Pedro Figueiredo sagrou-se Campeão Nacional de Karting 2008 
do Clube Millennium bcp.

KING:
.  David Mina venceu o III Campeonato Interno de King.
 
NATAÇÃO:
.  João Silva sagrou-se Campeão Nacional em Águas Abertas.

ORIENTAÇÃO:
.  Fernando Feijão venceu a Taça de Portugal de ORI-BTT.

PESCA:
. Clube Millennium bcp sagrou-se Campeão Nacional de Mar 
(individual e colectivamente).

POOL:
.  Pedro Correia vitorioso no IV Open da Zona de Lisboa;
.  João Fonseca sagrou-se Campeão do 3º Torneio Individual da 

Zona Centro/Setúbal;
. Hélder Monteiro Campeão Nacional Bancário 2008 de Pool Bola 8 
e da I Liga Interna Norte de Pool Bola 8;
. Eduardo Palma sagrou-se Campeão da Liga Interna de Pool.

SKI AQUÁTICO:
. Inês Azarujinha sagrou-se Campeã da Prova de Slalom do Ski 
Clube do Alentejo.

TÉNIS:
. Dupla José Maria Santiago/José Teixeira da Silva venceu a Business 
Tennis Cup na categoria de Pares Masculinos.

TIRO:
. Manuel Bedino venceu a disciplina Carabina de Precisão da 2ª 
Prova do Torneio de Regularidade do INATEL.
 
XADREZ:
.  João Pacheco venceu o Campeonato do SBSI de Xadrez;
.  Artur Rosário o VI Torneio Interno de Xadrez.

2 ANDEBOL
NORTE

Esta modalidade  movimentou, ao longo do ano, cerca de 24 atletas 
que realizaram dois treinos semanais de uma hora e meia. Aos 
filhos dos nossos Associados foi proporcionada uma parceria com 
alguns clubes do Norte onde poderão dar os primeiros passos na 
aprendizagem da modalidade.
Em termos competitivos, conquistámos o segundo lugar no 
Campeonato Distrital e o quarto lugar no Campeonato Nacional 
nas provas organizadas pelo INATEL. Durante o Verão, participámos 
em vários Torneios (Veteranos Estarreja, Internacional Maia Cup, 48 
Horas de Andebol de Praia e o das Flores na Madeira) tendo a 
Equipa de Veteranos obtido o 1º Lugar. De salientar que, no Torneio 
Internacional Maia CUP, o atleta Amadeu Campos obteve o troféu 
de Melhor Jogador Masculino do Torneio.

3 ATLETISMO
NORTE

A secção de Atletismo manteve um ritmo de crescimento quer em 
resultados, quer em participações. Apostámos, essencialmente, na 
participação dos torneios e campeonatos organizados pelo INATEL 
e, de forma selectiva, em diversas corridas promovidas por 
organizações particulares. Ao nível da participação das provas do 
INATEL, os resultados foram os seguintes:

. Campeões Distritais: António Valente (Peso-Disco); Carvalho 
Ferreira (Peso-Disco-Dardo); Duarte Pignatelli (Peso-Disco-Dardo); 
José Caetano (5.000m-Corta-mato); Manuel Cândido (100m-400m); 
Pedro Franco (Estrada); Firmino Nogueira (5.000m-Estrada);
. Campeões Nacionais: António Valente (Peso-Dardo); Duarte 
Pignatelli (Peso); Manuel Cândido (100m-200m);
. Vice-Campeões Nacionais: Carvalho Ferreira (Disco-Dardo); José 
Caetano (5.000m); Manuel Cândido (400m).
Além das provas acima referidas, tivemos a participação de 
diversos atletas não inscritos no INATEL que marcaram presença 
em alguns eventos particulares tais como: Meia-Maratona Viana do 
Castelo; Meia-Maratona da Nazaré; Meia-Maratona de Lisboa e 
Meia-Maratona e Maratona do Porto, além das corridas efectuadas 
em todo o País.

SUL 

A secção de Atletismo e o seu grupo de extraordinários e dedica-
dos atletas foi ao longo deste ano, e mais uma vez, a modalidade 
embaixadora que mostrou o nome do Clube de Norte a Sul do País. 
Participámos em mais de 60 provas,  desde maratonas, meias- 
-maratonas e outras mais curtas mas igualmente importantes, 
algumas verdadeiros marcos no calendário nacional. Nas Ilhas, 
corremos a prova dos Reis na Ilha do Pico onde já somos presença 
habitual e onde sempre nos recebem de forma galharda. Os nossos 
habituais atletas continuaram a melhorar os seus tempos, especial-
mente ao nível das maratonas, a prova rainha do atletismo, e 
também nas meias-maratonas obtivemos alguns dos melhores 
tempos da época.
Nas provas do INATEL o nosso grande campeão dos 10 Km em Pista 
voltou a sê-lo. O número de interessados na prática desta modali-
dade continuou a crescer e apareceram algumas boas surpresas.

4 AVENTURA
No panorama da modalidade, a época  foi a mais marcante com a 
presença de entre 3 a 5 equipas na Taça de Aventura. Mais 
relevante, dir-se-á, foi ter-se conseguido mais presenças nos pódios, 
isto se pensarmos que são bancários a disputar provas físicas, 
técnicas e tácticas exigentes, contra equipas com atletas mais 
jovens e também equipas militares.  
É de assinalar a galhardia dos nossos atletas que, em provas físicas 
com duração de 18 horas em fim-de-semana, levam o seu empenho 
ao limite.
 
Provas e Classificações:

- Alto Tâmega (Montalegre/Chaves): Clube Millennium bcp 1 - 
3º lugar Elite Mista;

- Idanha-a-Nova: Clube Millennium bcp 5 - 2º lugar Elite Mista; Clube 
Millennium bcp 1 - 3º lugar Elite Mista; Clube Millennium bcp 2 - 
3º lugar Elite Masculina;
- Odemira - Clube Millennium bcp 2 - 3º lugar Elite Masculina; 
- Serra da Freita - Clube Millennium bcp 2 - 2º lugar Elite Masculina;
- Torres Vedras - Clube Millennium bcp 2 - 3º lugar Elite Masculina.

Classificações Finais:

- Clube Millennium bcp 1 - 6º lugar Elite Mista;
- Clube Millennium bcp 2 - 3º lugar Elite Masculina;
- Clube Millennium bcp 3 - 4º lugar Aventura;
- Clube Millennium bcp Porto - 7º lugar Aventura. 

5 BASQUETEBOL
NORTE

Esta actividade conta com cerca de 20 atletas. Venceu o Campeonato 
Distrital Porto do INATEL na época 2007/08 e obteve o 2º  lugar a 
nível nacional.
A nova época teve início em Setembro com treinos no Pavilhão 
Municipal de Coimbrões. Além da competição, a actividade visa 
permitir aos Associados a prática regular desta modalidade.
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6 BTT COMPETIÇÃO
A Secção BTT Competição teve um ano de reduzida actividade 
muito por força do mau momento que se vive no País no que se 
refere a esta modalidade, na vertente cross-country. Ainda assim, 
nas poucas provas onde participámos, o resultado foi francamente 
positivo.
Destacam-se o sexto lugar de Nuno Salgado na prova disputada na 
região de Palmela e, acima de tudo, o resultado esmagador no 
cross-country do Barreiro, no qual dois atletas do Clube venceram 
categoricamente as suas respectivas classes: Ulisses Nascimento no 
Contra-Relógio Individual e Nuno Prazeres nos Veteranos, registando-
-se ainda um segundo e um sexto lugar. 
Nos iniciantes, Ulisses Nascimento venceu o Contra-Relógio 
Individual, ocupando Pedro Prazeres o segundo lugar no pódio. Nos 
Veteranos B Nuno Prazeres ganhou, e nos Veteranos A Nuno 
Salgado terminou em 6º, muito afectado pelos azares mecânicos 
que assombraram toda a sua prova.
Pelos motivos expostos, a Secção BTT Competição irá suspender as 
suas actividades integrando-se na Secção BTT País que ganhará 
com o facto um ligeiro incremento nos seus objectivos competitivos.
As duas vitórias com que nos despedimos são, por isso, dedicadas 
ao esforço daqueles que directa ou indirectamente contribuíram 
para manter bem vivo o espírito da competição em BTT
no nosso Clube.

7 BTT PAÍS 
O ano 2008 representou um momento de consolidação. Fruto da 
necessidade de contracção orçamental, o número de eventos foi 
substancialmente reduzido. Todavia, foi possível concentrar esforços 
em acções com elevado grau de aceitação, o que motivou uma 
média de participação bastante interessante.
Os 13 eventos realizados contaram com um total de 57 diferentes 
Associados sendo que, somando-se todas as presenças, se chega 

ao número interessante de 126 participações, valor que resulta 
numa média de cerca de 10 Associados por evento.
Destaca o numeroso contingente de 18 atletas que se deslocou a 
Vendas Novas por ocasião do sempre excelente Trilhos e Courelas, 
e, fechando o ano com chave de ouro, as 20 inscrições na chuvosa e 
lamacenta Maratona de Canha, disputada em Dezembro.
Do ponto de vista competitivo, houve alguns resultados dignos de 
nota: quarto e  quinto lugares na Maratona de Benavente e oitavo 
lugar por equipas nas muito exigentes e competitivas 24 horas
de Lisboa.

AÇORES

A 23 de Novembro deu-se a primeira prova de Resistência da Ilha 
de S. Miguel,  “Açores 4H BTT Furnas & Companhia”,  consistindo em 
dar o maior número de voltas a um circuito de 3.300 metros, delimi-
tado pela pitoresca freguesia das Sete Cidades, junto à famosa 
Lagoa das 7 Cidades, tendo o evento contado com a presença 
nunca antes atingida de 104 "BTTistas". Participaram no evento 2 
ciclistas do Clube Millennium bcp: Rui Silva e Adriana Medeiros que, 
formando equipa, terminaram em 6º lugar, no Grupo das Equipas 
Mistas, com 25 voltas ao circuito e cerca de 83 km efectuados. 
Apesar do mau tempo, o evento foi um sucesso absoluto, ficando 
no final no ar a pergunta: "Para quando a próxima?".

8 CAMINHADAS 
Na sua maioria, as caminhadas foram realizadas às terças-feiras no 
Parque de Monsanto, especialmente direccionadas para os 
reformados. O número de participantes foi, em média, de dez por 
evento. Aos fins-de-semana, andámos por Lisboa a caminhar e a 
olhar a Cidade, e, em Alfama, nas vésperas do Santo António, numa 
caminhada de boa memória para todos os que nela participaram.
Todos estes eventos foram iniciativa nossa, mas estivemos também 
noutras caminhadas, iniciativa de outras entidades. Caminhadas 
realizadas:
Parque Florestal de Monsanto, Montemor-o-Novo, região do  Sobral 
de Monte Agraço, Ponte de Lousa, região da Arrábida, região de 
Torres Vedras, zona de Cascais, Oeiras (integrada no ciclo "Mexa-se 
na Marginal"), Lisboa, nas zonas do Lumiar, Ameixoeira, Alfama, 
Príncipe Real e Alcântara.

9 CANOAGEM
A época 2008-2009 ficou marcada pela consolidação das suas 
actividades regulares. 
A organização da 5ª edição do Grande Prémio de Kayak de Mar do 
Clube Millennium bcp, em parceria com a Federação Portuguesa de 
Canoagem, e, pela primeira vez, com o apoio das autarquias de 
Cascais e Oeiras numa prova oficial de Kayak de Mar, que reuniu 
cerca de 400 participantes nacionais e estrangeiros na vertente 
competitiva e de Turismo Náutico.
Mantêm relevância as escolinhas de Canoagem do Clube onde os 
Associados mais jovens têm a possibilidade de desfrutar da prática 
de uma especialidade olímpica. Os nossos Millenitos atingiram níveis 
muito satisfatórios na especialidade de pista, participando activa-
mente nos campeonatos regionais e nacionais da especialidade.
No Turismo Náutico, a participação em vários eventos nacionais, 
onde se destacam as actividades no Tejo e Douro Internacional, 
assim como a já famosa travessia à Berlenga.
De destacar as acções de apoio e segurança aos nadadores partici-
pantes nas provas de natação (travessias: Alqueva, Travessia Bessone 
Bastos, Setúbal, Travessia Berlenga-Peniche). 
A secção de Canoagem do Clube funciona regularmente em dois 
pólos náuticos: Porto de Recreio de Oeiras e Complexo Desportivo 
do Jamor.
Durante o ano, cerca de 60 Associados participaram nas acções de 
iniciação e de dinamização  da modalidade.

Resultados de Realce:

· João Rolla (cadetes): Campeão Nacional e Regional de Torneios 
Abertos e  Campeão Distrital de Torneios Abertos;
. Micaela Rolla (Infantis): Vice-Campeã Nacional de Torneios Abertos 
e Campeã Regional de Torneios Abertos;
. Patrícia Herdeiro / Micaela Rolla (Infantis): Medalha Bronze Campeonato, 
Nacional de Velocidade k2 500mts e Campeãs Distritais Santarém; 
. João Vilaça e José Frazão (Vet. A): Campeões Regionais de 
Maratona,  Campeões Regionais de Kayak de Mar, Medalha de Prata 
na Taça de Portugal de Kayak de Mar, Medalha de Bronze no 
Campeonatos Nacional de Kayak de Mar e Medalha de Bronze no 
Campeonato Nacional de Martonas;
.  João Vilaça (Vet. A): Vice-Campeão Regional de Fundo, Medalha de 
Bronze Campeonato Regional de Maratonas;
.  Pedro Rolla (Infantil): Campeão Regional Torneios Abertos;

. Rodrigo Machado (Infantil):  Vice-Campeão Regional Torneios 
Abertos;
. Patrícia Herdeiro (Infantil):  Vice-Campeã Regional de Torneios 
Abertos;
. Pedro Herdeiro (Menores): Pódio Regional.

10 CARROS ANTIGOS
Veloso Amaral, Miguel Fernandes, João Peixoto, João Marques e 
Luís Mendonça são os Associados pilotos do Clube que partici-
param em diversas provas de rali e de velocidade, em carros 
antigos, realizadas de norte a sul do País ao longo do ano. De salien-
tar, nas provas de velocidade, os vários pódios alcançados pelo 
Veloso Amaral que corre num impecável Himp de 1965.

11 FUTSAL
NORTE

Em 2008, foram várias as equipas que participaram nas competições 
promovidas pelo Sindicato dos Bancários do Norte, pelo INATEL e 
no II Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp.

Principais Resultados:

- A equipa “BcpGrupo” quedou-se na 8ª posição na fase de apura-
mento do XXXII TNIFS (Torneio Nacional Interbancário de Futsal - 
SBN), tendo atingido os quartos-de-final do II Campeonato Nacio-
nal de Futsal do Clube MBCP sendo eliminada pela equipa 
"Challenge" que se sagrou Campeã Norte;
- A equipa de “Coimbra” participou no TNIFS, tendo sido eliminada 
na final distrital; no II CNF do Clube MBCP foi a 4º classificada da 
Zona Norte e considerada Equipa Revelação; Torneio da Câmara 
Municipal de Coimbra - 5º Classificado; Torneio Futebol 7 - 3º Classi-
ficado do Grupo; 
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- Os “Footsie 2006” participaram apenas no II CNF do Clube MBCP. 
Apuraram-se em 3º lugar para os quartos de final, mas foram derro-
tados pela equipa de Coimbra;
- A equipa de Veteranos “Os Galácticos” participou no XXXII TNIFS;  
X Torneio Nacional Interbancário de Futsal/Veteranos/SBN e no II 
CNF do Clube MBCP;
- A “Millennium BCP Braga” participou nas provas: XXXII TNIFS e no 
II CNF do Clube MBCP;
- A equipa de Aveiro “MBCP Pára e Chuta” participou no XXXII TNIFS 
e no II CNF do Clube MBCP;
- A equipa “Vintage” (BCPGrupo) não conseguiu revalidar o título 
do ano anterior ao quedar-se na 2ª posição no X TNIFS de Vetera-
nos (Fase Norte - SBN), averbando a sua única derrota contra os 
"Pernetas” (Vila Real) que se sagraram os Campeões Norte.

SUL
 
O ano de 2008 iniciou-se com o XXXII TNIFS, tendo o Clube apoiado 
seis equipas, sendo cinco da zona de Lisboa e uma do distrito de Beja.
Quase em simultâneo, iniciou-se o II CNF Clube MBCP, com a partici-
pação de 35 equipas, 22 das quais da nossa Delegação, sendo 12 da 
zona da Grande Lisboa, 6 do Centro e Sul e 4 em representação das 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores com duas equipas 
cada uma, tendo a equipa “Foot Team” conquistado o Título da 
Zona Sul/Centro e Ilhas e o Título Nacional.  
Na X Edição do TNIFS, na categoria de Veteranos, marcaram 
presença 4 equipas do Clube. Na XX Edição do Torneio Bola de 
Prata, organizado pela CGD, participaram 2 formações do Clube 
MBCP.
O Clube dentro da sua política de descentralização, continua a dar 
apoio à equipa formada na Marinha Grande. 
Em resumo, 2008 foi uma vez mais um ano de grande actividade no 
Futsal, com o envolvimento de centenas de sócios em vários eventos.  

AÇORES

O Clube conquistou o 3º lugar, participando pela primeira vez no 
Torneio de Futebol 7 do Grupo de Futebol dos Funcionários da 
Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, em São Miguel, 
entre Fevereiro e Abril de 2008. Contudo, o mais importante foi o 
encontro entre colegas de várias sucursais do MillenniumBCP, em 
São Miguel, e alguns sócios do Clube na prática do desporto e na 
convivência de várias gerações de bancários.

12 GINÁSTICA 
SUL

A prática desta actividade está a cargo do professor Carlos Oliveira 
que, com a sua habitual boa disposição, administra aos partici-
pantes um conjunto variado de exercícios que fortalecem as suas 
capacidades físicas e mentais, num ambiente divertido e agradável.
Esta prática desportiva tem contribuído, em muito, para a 
manutenção da boa forma física e bem-estar geral dos praticantes, 
tornando-os mais aptos na sua vida profissional e pessoal.

13 GOLFE
No sétimo ano de actividade golfista no Clube, realizou-se a 6ª 
Ordem de Mérito do Clube Millennium bcp. Este campeonato, 
composto por seis provas disputadas em seis campos, teve torneios 
em Ribagolfe, Campo Real (Torres Vedras), Santo Estevão, Monte-
belo (Viseu), Vila Sol (Quarteira) e Bom Sucesso (Óbidos). Todas 
estas provas contaram com elevada participação de sócios, 
familiares e convidados. 
Mais uma vez, a exemplo do ano transacto, cada uma destas provas 
teve vencedores distintos: Maria Agostinha Teixeira (Ribagolfe), 
Álvaro Dinis (Campo Real), Luís Costa (Santo Estevão), Maria 
Purificação Santiago (Montebelo), Francisco Barradas (Vila Sol) e 
Noé Oliveira (Bom Sucesso).
O vencedor da Ordem de Mérito de 2008 foi Álvaro Dinis, que 
sucede na galeria de campeões do Clube a António Pedrosa (2003), 
José Romão Eusébio (2004), Carlos Felício (2005) e Luís Fernandes 
(2006 e 2007). Em segundo e terceiro lugares desta Ordem de Mérito 
posicionaram-se, respectivamente, Filipe Correia e Noé Oliveira.
Como habitualmente, o Clube participou também em provas de 
equipa, nomeadamente no Inter Clubes Sem Campo, com uma 
equipa constituída por 6 jogadores, no Expresso BPI Golf Cup com 
3 equipas de 4 jogadores cada e no Sport TV/CGD - World Corporate 
Golf Challenge, com 2 equipas de 4 jogadores cada. Nestas duas 
últimas competições obtivemos excelentes participações, com 
uma vitória numa das eliminatórias regionais, sem contudo se 
lograr obter um lugar nas finais nacionais.

14 HEALTH CLUBS
NORTE

Os acordos e protocolos que o Clube tem vindo a realizar ao longo 
dos anos com as várias empresas de Health Clubs desta região, 
ofereceram em 2008 aos nossos mais de 1200 Associados 
condições excepcionais de participação. O Clube continua a 
contactar outras empresas, principalmente nas localidades fora do 
Grande Porto, com a finalidade de oferecer ao universo dos nossos 
Associados as melhores condições na prática desta modalidade.

SUL 

A actividade desenvolvida em 2008 baseou-se em 22 protocolos 
estabelecidos entre Health Clubs e o Clube Millennium bcp e nos 
quais participaram aproximadamente 1800 Associados. 
Estes protocolos visam a prática do exercício físico, tendo sempre 
em conta a localização geográfica dos nossos Associados  a fim de 
lhes poder proporcionar um estilo de vida mais saudável. 

15 JUDO
A actividade da secção de Judo ao longo deste ano, centrou-se 
exclusivamente na parceria que efectuámos com a Academia de 
Judo Pedro Soares, dando enfoque particular à formação, tendo um 
efectivo de 4 judocas Associados no seio de 30 atletas da 
Academia.

16 KARTING
O 7º Campeonato Nacional de Karting do Clube Millennium bcp 
desenvolveu-se em torno do aprimorado sistema de provas que 
constitui um factor de distinção entre os vários campeonatos 
desenvolvidos a nível nacional e que mais uma vez esteve na raiz 
de uma conquista brilhante para as cores do Clube: a terceira 
vitória na Taça Inter-Troféus.
As 10 corridas foram realizadas nos kartódromos da Batalha 
(Euroindy), Fátima (Funpark) e Vila Nova de Paiva. A época acabou 
por ficar caracterizada por um excelente Campeonato Interno, 
chegando-se à nona prova pontuável com uma indefinição em 
quase todos os lugares da classificação geral, tendo o primeiro 
lugar do pódio acabado por ser partilhado ex aequo pelo Pedro 
Figueiredo e pelo Miguel Ramada, ficando o Pedro, após o desem-
pate previsto no Regulamento, com o título de Campeão.
Refiram-se alguns dados estatísticos de interesse: 61 Associados 
inscritos no Campeonato; 344 participações no total das dez provas

realizadas; 35 participantes em média por evento. O pódio ficou 
assim determinado: 1º Pedro Figueiredo 475; 2º Miguel Ramada 
475; 3º Nuno Rosa 458.
Nos Troféus, a Equipa Oficial do Clube Millennium bcp participou 
nas provas mais importantes do calendário kartistico para empre-
sas e troféus de resistência, tendo obtido resultados de relevo nos 
seguintes eventos: “Troféu Euroindy”, 7º lugar em 21 equipas; 
“Troféu Empresas do Kartódromo de Fátima” em 4º lugar. 
A 7ª Edição da Taça Inter-Troféus (TIT) de Karting foi organizada no 
Kartódromo de Fátima (Funpark) e a equipa oficial do Clube 
conquistou a terceira vitória neste troféu dos troféus. Depois de 3 
vitórias em 7 edições realizadas, sendo as duas últimas consecuti-
vas, resta-nos sonhar pelo próximo ano e poder voltar a alinhar 
para arrancar a terceira e decisiva vitória que daria ao Clube o 
direito de arrecadar o tão almejado e ambicionado Troféu.

AÇORES 

A equipa do Clube Millennium bcp Açores participou no Troféu 
Karting ACSport Açores 2008 composto por 6 provas, dignificando 
e patenteando bem a marca Millennium BCP entre as 10 equipas 
participantes, ficando o Clube em 5º lugar. Foi uma jornada muito 
agradável, com muito público presente e com uma boa divulgação 
nos meios de comunicação social. Em jeito de balanço, a época 
agora terminada veio confirmar a grande evolução da equipa do 
Clube Millennium bcp, muito respeitada pelos nossos adversários, 
dignificando e promovendo o nosso “Clube e a Marca BCP”. 

MADEIRA

O Clube Millennium bcp esteve presente no Troféu Regional de 
Karting Amador 2008 (7 provas), no qual participaram 4 Associados.
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17 KING
O Clube Millennium bcp organizou o III Torneio de King com a partici-
pação de 23 Associados que, durante as 5 jornadas, demonstraram, 
em ambiente de convívio e confraternização, as suas potenciali-
dades. Nas instalações do Clube, e após as cinco jornadas, foram 
distribuídos os prémios num salutar e agradável convívio.
Os destaques vão para David Mina, que se sagrou campeão, e 
Américo Pereira que se classificou em 2º lugar na Final Nacional do II 
Campeonato Interbancário de King.

18 MERGULHO
NORTE 

A Secção de Mergulho da Zona Norte destacou-se em 2008 pela 
formação de novos Mergulhadores, contando cada vez  mais com a 
presença de pais e filhos(as). 
Realizámos 405 mergulhos distribuídos pelos Exames de Mar e do 
Encontro Nacional. Desenvolvemos 4 cursos de iniciação à prática 
do mergulho, 4 cursos de especialidades e um curso de P3, nível 
elevado de mergulhadores guias. 
Formámos assim, 54 novos mergulhadores das diferentes especiali-
dades e federámos cerca de 60 mergulhadores na Federação 
Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS) por via do Clube 
Millennium bcp, com vantagens para os nossos Associados.
Houve uma forte presença no evento anual, que mais uma vez 
provou o sucesso do encontro dos Mergulhadores do norte e do 
sul do País.
Pela primeira vez ficaram os Associados com um registo dos seus 
cursos e dos primeiros mergulhos de mar.  

SUL  

Realizaram-se uma série de iniciativas que confirmaram o 
Mergulho como uma modalidade de sucesso a nível nacional.
É cada vez maior o número Associados mergulhadores credencia-
dos que pretendem consolidar os conhecimentos adquiridos no 
curso básico de mergulho (Open Water). Foram inúmeras as 
actividades desenvolvidas para os Associados de todas as idades: 
desde os Baptismos de Mergulho em Piscina (para as crianças a 
partir dos 7 anos), a Baptismos de Mar (para crianças a partir dos 12 
anos) e aos cursos mais avançados, de Nitrox e de Resgate e 
Salvamento, passando pelas saídas de Mergulho.
Destaque para o 3º Encontro Nacional de Mergulho em Peniche, 
que juntou muitos Associados Mergulhadores do Norte e Sul do 
País, para desfrutar das magníficas águas das Berlengas e dos 
Farilhões.  
Estabeleceram-se novos protocolos com várias empresas que 
prestam serviços de mergulho.
Podemos reafirmar que o princípio de “desfrutar do oceano em 
segurança” continua a ser o primado em todas as nossas realiza-
ções. Para além da certificação de novos mergulhadores, apostá-
mos também nas actividades para os mais novos.

19 MONTANHISMO
Ao longo de 2008 foram organizadas três Marchas Pedestres com 
vista à participação dos Associados e dos seus familiares e amigos. 
As localidades escolhidas para esses eventos foram as que 
ofereciam, na oportunidade, as melhores condições para uma boa 
caminhada, quer a nível de percurso, quer a nível das paisagens. 
Ponte de Lima, Serra de Arga e Fafe foram as localidades que 
mereceram essa distinção, tendo cada uma delas uma participação 
média de 40 caminheiros.

20 MOTOCICLISMO
Previa-se que a afluência não fosse muita, o que infelizmente se 
veio a verificar. Apenas um passeio se proporcionou fazer, em 
Setembro, à linda região que circunda Braga. Sempre ajudado pelo 
Paulo Rito, Abel Correia e Jorge Figueiredo (pessoal que “jogava” 
em casa), lá se preparou um passeio com a habitual receita. 
Temos ainda a destacar a Caravana Pela Felicidade II que levou, 
mais uma vez, muitos géneros ao Refúgio Aboím Ascenção. Espere-
mos que esta ajuda continue e que se consiga mais em 2009.
O José Rebelo participou nos Moto Ralis e deixou a sua marca, 
estando já um autêntico “pro” nestas andanças. Vamos desafiá-lo 
para preparar um Moto Rali só para os Associados do Clube.

21 NATAÇÃO
Dando sequência à sua actividade, a Secção de Natação Sul proce-
deu à renovação e angariação de novos protocolos de cooperação 
com diversas entidades e Clubes de Natação da Zona da Grande 
Lisboa que ministram aulas de natação, na vertente de ensino e de 
aperfeiçoamento, proporcionando assim a todos os sócios do 
Clube, e em especial aos seus familiares mais jovens, o acesso à 
prática e ensino da natação com monitores em condições vantajosas.

22 NATAÇÃO - ÁGUAS LIVRES
A equipa de Natação do Clube Millennium bcp participou em 3 
grandes Torneios de Natação Pura para Masters em piscina.
Os nadadores João Silva, Jorge Fernandes e Fernando Serra, 
estiveram presentes no Torneio Nacional de Inverno em Ponte da 
Barca, no V Troféu "Cidade Caldas da Rainha" e nos X Campeonatos 
Nacionais de Masters que tiveram lugar em Faro.
Destacam-se  as classificações da competição mais importante da 
época obtidas nos Campeonatos Nacionais de Masters: João Silva 
conquistou 4 Títulos de Campeão Nacional  nas provas de 100 
Livres, 100 e 200 Bruços e 200 Estilos.
Quanto à vertente de Águas Abertas, a equipa do Clube teve 
também um comportamento muito positivo. Pela primeira vez, a 
Federação Portuguesa de Natação organizou o I Campeonato Nacio-
nal de Masters em Águas Abertas, tendo João Silva conseguido o 
Título de Campeão Nacional no Escalão 45-49 anos. 
Participámos, ainda, em 15 provas de mar/rio (Costa de Caparica - 1 , 
Circuito do Algarve - 7, Zêzere - 2, Sesimbra - 1, Sado - 2 e Lisboa - 2 ), 
tendo, em todas elas, um ou mais nadadores subido ao pódio. 
De entre todas as provas, é de destacar o João Silva que foi Campeão 
do Circuito do Algarve no Escalão I ao vencer 4 das 7 etapas do 
Circuito.
Este evento funciona como um "campeonato", somando pontos 
conforme a sua classificação em cada uma das provas, teve a 
presença de 7 nadadores do Clube que participaram nas diferentes 
etapas: João Silva, Fernando Serra, Jorge Fernandes, Isabel 
Fernandes, João Simões, Paulo Calejo e Humberto Rosa.

23 ORIENTAÇÃO
Fernando Feijão destacou-se este ano ao sagrar-se vencedor da 
Taça de Portugal de Ori-BTT no escalão H50, mercê de uma grande 
regularidade nas 14 provas que constituem a Taça de Portugal em 
Ori-BTT.
2008 Permitiu ao Clube consolidar a sua presença nas provas que 
constituem o calendário da Taça de Portugal de Orientação em BTT, 
bem como no Campeonato Nacional. A secção de orientação conta

com 68 atletas Associados inscritos que participam com alguma 
regularidade nas provas nacionais de Orientação, tendo totalizado 
120 participações nos vários eventos de orientação organizados 
sob a égide da FPO.

24 PESCA
NORTE

A Secção de Pesca esteve inactiva em 2008, tendo os seus atletas 
concorrido em provas organizadas pelo Sindicato dos Bancários 
Norte em nome individual. Para 2009 estão lançadas as condições 
para a manutenção desta modalidade, com grandes expectativas 
de retoma dos excelentes resultados  obtidos no passado.

SUL

A Secção de Pesca contou com 85 pescadores inscritos em três 
modalidades de pesca: Pesca de Praia, Pesca de Mar, e Pesca de Rio.
Entre Janeiro e Novembro organizaram-se 10 provas de pesca 
desportiva repartidas pelas modalidades de mar (bóia e praia) e rio.
Estivemos igualmente representados em provas organizadas por 
outras entidades: 
SBSI - Interbancário de Alto Mar, Mar, Praia e Rio; SBC - Interbancário 
de Mar e Rio; Serviços Sociais da CGD – XXVI Peixe de Prata 
(barragem do Maranhão); Concurso da Cimenteira Maceira-Liz.
Os resultados desportivos mais relevantes foram os seguintes:
- Campeões Nacionais de Pesca de Mar do Interbancário individual-
mente e por equipas:  1º José Bernardino, 2º António Conceição 
Marques; 
- Apurados para a final de Alto Mar (a realizar em 2009) com António 
Valério;
- Campeões Regionais de Pesca de Mar do SBC com Victor Malheiros;
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- Campeonato Nacional de Pesca de Rio do Interbancário 
(classificações por sector):  2º Francisco Garcia, 3º Luís Lains, 4º José 
Ferreira.

Provas organizadas pela Secção de Pesca Desportiva:
- VII Torneio Interno de Mar, com a presença de 21 pescadores: 1º 
José Pacheco, 2º Joaquim Ferreira e 3º Rui Carvalho;
- III Torneio Interno de Surfcasting, com a presença de 31 pescado-
res, e  prova nas praias de Foz do Arelho, Fonte da Telha e Consola-
ção: 1º João Magro, 2º Miguel Oliveira e 3º Rui Santos;
- VII Torneio Interno de Rio, com a presença de 42 pescadores, e 
provas nas barragens do Trigo de Morais e Oleirita: 1º José Bernardino, 
2º José Vinagre e 3º João Trindade Varão;
- V Encontro Nacional de Pesca de Rio, na barragem dos Patudos, 
com a presença de 30 concorrentes: 1º Luís Lains, 2º Duarte Coelho 
e 3º Américo Legathaux;
- V Encontro Regional com as Sucursais de Évora, na Barragem da 
Oleirita, em Arraiolos, que contou com a presença de 40 partici-
pantes: 1º José Bernardino, 2º Francisco Garcia e 3º João Trindade 
Varão;
- V Encontro Nacional de Pesca de Rio, no Rio Mondego, com a 
presença de 31 concorrentes: 1º Paulo Figueiredo, 2º José Ferreira e 
3º José Vinagre.
O VIII Sargo de Prata, não se realizou em 2008 devido às condições 
atmosféricas adversas.

AÇORES

Nos Açores,  decorreu a 1ª Prova de Pesca na Ilha Terceira e contou, 
para além dos Associados desta ilha, com 4 Associados da Ilha de S. 
Miguel, e foi ganha por José Carlos Lopes Correia que pescou o 
dobro do segundo classificado, Fernando Pimentel. 

25 POOL 
NORTE

O ano de estreia da secção de bilhar não podia ter sido mais 
auspicioso, dado que Hélder Monteiro venceu todas as provas nas 
competições em que participou: a 1ª Liga Interna, que contou com 
21 inscrições; o Torneio do SBN, tanto o regional como o nacional e, 
em Dezembro, a I Taça Clube Millennium bcp realizada no Snooker 
Club, onde participaram os oito melhores bilharistas do ranking de 
Lisboa e Porto.
A equipa de bilhar participou pela primeira vez no Campeonato de 
Pool da  2ª Divisão, Série E, da Federação Portuguesa de Bilhar com 
os atletas Anselmo Pinto, Hélder Monteiro, João Oliveira, Jorge 
Póvoas, José Pereira, António Guedes, José Amorim e Jorge Ramos, 
e, embora seja uma equipa jovem nestas andanças, realizou em 
alguns jogos exibições de muito bom nível, estando nesta altura 
classificada em 5º lugar num conjunto de 13 equipas.

SUL 

Em consonância com anos anteriores, a secção de Pool desen-
volveu os seus objectivos nas vertentes de Competição Interna e 
Competição Federativa.
Na Competição Interna, realizou-se mais uma edição da Liga 
Interna com um total de 24 inscritos nas quatro provas que consti-
tuíram esta Liga. A vitória pertenceu a Eduardo Palma que venceu 
dois torneios, enquanto que Edmundo Carvalho e Ricardo Rosa 
ocuparam os lugares seguintes do pódio, apurando-se desta forma 
para a disputa da 1ª Taça Clube Millennium bcp, prova organizada 
em conjunto com a Secção Norte.
Na vertente de competição sob a égide da Federação Portuguesa 
de Bilhar, a equipa do Clube esteve em várias frentes, quer 
individual quer por equipas, obtendo resultados nunca antes 
atingidos.

De destacar os seguintes resultados:

- Campeonato Nacional Individual: 
• Vitória de João Fonseca no 3º Open Individual da Zona Centro / 
Setúbal;
• Vitória de Pedro Correia no 4º Open Individual da Zona Centro / 
Lisboa;
• João Fonseca - 9º classificado na Fase Final do Campeonato Nacio-
nal Individual.
- Taça de Portugal Equipas: Representante da Zona Centro na Fase 
Final onde foram meios-finalistas;
- Campeonato Nacional Equipas: 3ºs classificados na Zona Centro.

Em paralelo com as provas da Federação, ocorreram outras provas 
com a participação de elementos da equipa:
- V Torneio de Pool do Snooker Club (32 jogadores): Vitória de Pedro 
Correia; 4º lugar - Fernando Fernandes.
- Open Internacional da Nazaré (80 jogadores): Pedro Correia - 6º 
lugar;
- Open Internacional de Campo Maior (90 jogadores): Pedro Correia - 
- 9º lugar;
Em Dezembro decorreu nas instalações do Snooker Club o 
primeiro encontro do Clube Millennium bcp entre jogadores das 
Secções Norte e Sul. A vitória coube a Hélder Monteiro com Pedro 
Correia e Pedro Custódio nas posições seguintes. A animação e o 
gosto pela modalidade foram as notas dominantes deste encontro.
Em 2009 a secção sul pretende fomentar ainda mais a modalidade 
junto dos Associados e trazer algumas inovações relativamente à 
Liga Interna. Na Competição Federativa pretendemos ultrapassar 
os objectivos até agora alcançados e estar presentes em todas as 
fases finais nacionais,  individual e por equipas.

26 SQUASH
NORTE

Em 2008 esta modalidade movimentou cerca de 10 atletas que 
mantiveram ao longo da época os seus objectivos de treino com 
regularidade a fim de adquirirem o nível adequado para participa-
rem em provas oficiais.

SUL 

A equipa de Squash participou nas seguintes provas:
- Circuito Interbancário de Squash do SBSI - Miguel Estiveira 
sagrou-se Campeão;
- Final Nacional do Circuito Interbancário, sendo José Fernandes 2º 
classificado;
- Paulo Freire e Tiago Mendes finalistas da Placa C do Torneio da 
Quinta Marinha, a contar para o Circuito Nacional de Squash, com 
vitória de Paulo Freire;
- Federação Nacional de Squash;
- Torneio de Veteranos no Estádio do Dragão, a contar para o 
Circuito Regional do Porto de Veteranos, com José Fernandes em 5º 
classificado;
- Torneio do Racket Center, com a participação de  Tiago Mendes, 
Paulo Freire, Francisco Madureira, Miguel Estiveira e José Nunes.
Tiago Mendes finalista na Final da Placa A e Paulo Freire e Miguel 

Estiveira foram aos  Quartos de Final;
- Torneio do Clube da Penha Longa, com a participação de Tiago 
Mendes e José Nunes;
- Torneio da Quinta da Marinha, com José Fernandes em 1º classificado. 

27 SKI AQUÁTICO
Inês Azarujinha foi recordista absoluta nas três modalidades de Ski 
Clássico (Slalom, Figuras e Saltos) e no Combinado das mesmas. 
Esta atleta tem um percurso único no Ski Aquático Nacional. O seu 
desempenho como atleta e treinadora (certificada pela  “Interna-
tional Water Ski Federation”) são reconhecidos nacional 
e internacionalmente. 

28 TÉNIS 
NORTE

Mantemos os protocolos com o Clube de Ténis do Porto e com a 
Academia de Ténis Ricardo Cayola, com condições especiais para 
os nossos Associados, e continuamos a prestar apoio a atletas 
Associados que praticam esta modalidade.
Principais classificações obtidas pelos nossos atletas:
- Campeonato Nacional S. Bancários - Guedes da Costa 1º Classifi-
cado no Escalão + 45 anos;
- Campeonato Distrital SNB - Domingos Castro 1º Classificado 
Escalão +60 anos.  Jorge Aleixo - 2º Classificado Escalão +60 anos; 
- Business Ténis Cup - Fase Regional Norte - José Maria Santiago/António 
T. Silva 1ºs Classificados Pares +90 anos (em conjunto).
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SUL 

O Clube manteve ao dispor dos seus Associados a Escola situada no 
Centro de Ténis das Olaias onde se encontram centralizadas todas as 
acções inerentes à aprendizagem, manutenção e desenvolvimento 
da modalidade, sob a orientação de um técnico especializado.
A exemplo dos anos anteriores, o Clube teve uma só equipa 
representativa a disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão 
(Inter-Clubes), no Escalão de Veteranos. Na série em que ficou 
colocada, composta por 6 equipas, obteve o 3º lugar, não tendo 
conseguido a passagem à fase seguinte.  A equipa foi constituída 
por Jorge Gil, José Matos, Nelson Fernandes, Campos Palma, Isaac 
Lourenço e Carlos Castanheira.
Realizou-se, nos meses de Abril e Maio, o VI Torneio Interno do 
Clube Millennium bcp, o qual, mais uma vez, despertou elevado 
interesse junto dos Associados. Os 55 participantes e os 78 jogos 
realizados são dados significativos da sua dimensão. O Torneio 
decorreu nos campos do Centro de Ténis das Olaias e as classifica-
ções foram as seguintes:
- Singulares Masculinos: 1º - Francisco Rodrigues; 2º - Rui Magalhães;
- Singulares Femininos: 1ª - Sandra Fernandes; 2ª - Rita Carvalho;
- Torneio Consolação: 1º - Pedro Dias; 2º - Líbano Monteiro;
- Torneio Infantil: 1º - Pedro Leite; 2º - Nuno Mesquita;
- Pares Masculinos: 1º - Alexandre Rodrigues / João Morais; 2º - 
Jorge Gil / José Matos.
O Clube esteve representado no Torneio de Ténis de Évora por 
alguns componentes da sua equipa de veteranos. O convite partiu 
do nosso Associado Fernando Adrega, presidente do Clube de 
Ténis de Évora, que tem sido um entusiasta da modalidade e 
presença assídua nos nossos torneios internos.
Não obstante a presença de alguns dos melhores classificados a 
nível nacional, no Escalão de Veteranos, é de realçar a prestação dos 
nossos Associados que obtiveram as seguintes classificações: Jorge 
Gil / José Matos - 1º lugar em Pares Masculinos; Nelson Fernandes - 
3º lugar em Singulares Masculinos.                   

A equipa de veteranos do Clube esteve, também, presente no 
Torneio de Ténis de Torres Vedras, representada por Jorge Gil, José 
Matos, Nelson Fernandes e Isaac Lourenço. Todos tiveram um bom 
desempenho, com destaque para os seguintes: 
Nelson Fernandes -1º lugar em Singulares Masculinos; Jorge Gil - 3º 
lugar em Singulares Masculinos.
A Fase Final do XXVI Torneio de Ténis do SBSI decorreu nas instala-
ções do Clube de Ténis de Vila Real de Santo António. O Clube 
Millennium bcp teve uma representação muito significativa, tanto 
em quantidade como em qualidade, como atestam as seguintes 
classificações: 
José Frazão: 1º  em Veteranos + 55
Jorge Gil: 2º  em Veteranos + 55
Rui Magalhães: 3º  em Séniores
José Matos: 3º  em Veteranos
Nelson Fernandes: 3º  em Veteranos + 60
Alexandre Rodrigues: 1º  no Torneio Consolação
Abílio do Rosário: 2º  no Torneio Consolação
Mauro Magalhães: 1º  em Jovens 17 / 18
Pedro Miguel Rua: 1º  em Jovens 10 / 13
José Nobre e Abílio do Rosário:  2º em Pares Masculinos  

29 TÉNIS DE MESA
NORTE

Modalidade com muitas tradições no Clube, pudemos este ano 
contar com a participação de 14 atletas que se prepararam para 
competir nas provas dos Campeonatos do INATEL e onde salienta-
mos os nossos campeões nos Campeonatos Distritais: Ercília 
Martins em Feminino, Carlos Leitão/Ercília em Pares Mistos e, por 
fim, a grande revelação: Jorge Caldas em  2ªs Categorias.
Outros resultados: Carlos Leitão, António Leitão e Francisco Costa, 
respectivamente em 5º, 8º e 11º em 1ªs Categorias; Joaquim 
Monteiro em 5º lugar e Carlos Alberto em 12º em 2ªs Categorias; 
Manuel Miranda, Arsénio Martins, Jorge Lopes e Jorge Pinheiro 
participaram em 3ªs Categorias; Esmeralda Miranda em Feminino 
no 8º lugar.
Por equipas, Feminino e nas 1ªs Categorias, ficaram ambas no 2º 
lugar.
Campeonatos Nacionais: Ercília Martins 5º lugar; C. Leitão 15º; A. 
Leitão 22º  em 1ªs Categorias; por equipas 6º em 1ªs Categorias.
Ranking List: Jorge Caldas, em três participações, obteve outras 
tantas vitórias em 2ªs Categorias. Boas participações em 1ªs 
Categorias de Ercília Martins e de C. Leitão, A. Leitão e F. Costa.

SUL 

Como habitualmente, o Ténis de Mesa esteve representado nas 
competições do INATEL nos Campeonatos de 2ª e 3ª Categorias. 
Teve especial relevo a prestação do atleta Nuno Marques que 
obteve o segundo lugar na classificação final de 2ª Categoria. 
Globalmente, ao longo do ano, os nossos atletas representaram o 
Clube em cerca de 20 eventos a nível nacional onde, mais uma vez, 
obtiveram posições de destaque que muito honraram o nosso 
Clube, sendo de destacar os seguintes torneios:
- INATEL Beja / C. M. Alvito,  1º lugar Individual e por Equipas em 2ª 
Categoria; 1º lugar Individual e 2º por Equipas em 3ª Categoria; 
- INATEL  CCD / Queijas, 1º lugar Individual e por Equipas em 2ª 
Categoria, tendo o nosso atleta Shankhai ganho o Troféu do INATEL 
Para a Regularidade. 
- Torneio dos Bombeiros Voluntários de Seia, no qual conquistámos 
o 2º e 3º lugar Individual e o 1º lugar Colectivo em 2ª Categoria; 
- Torneio de Santo António das Areias em que o nosso atleta Nuno 
Marques venceu o Torneio em 2ª Categoria pelo segundo ano 
consecutivo.
Este ano foi também inaugurada uma mesa de Ténis de Mesa no  
Taguspark (Edifício 5). Esta iniciativa, em complemento com a 
oferta já existente nas instalações da sede do Clube na Calçada da 
Palma de Baixo,  veio permitir dinamizar ainda mais a modalidade, 
facilitando aos Associados que trabalham ou residem na área do 
Taguspark a sua prática. 

30 TIRO AOS PRATOS
SUL 

Os vinte e cinco atiradores do Clube Millennium bcp, federados na 
FPTAC, participaram nos seguintes eventos:
- Campeonato Interbancário (CIT) – Composto por seis contagens 
na modalidade de Fosso Olímpico;
- Final do CIT;
- Prova CGD - Prato de Prata;
- Grande Prémio SBSI;
- 54º Aniversário do Clube Tiro de S. Miguel ( Açores).

O Campeonato Interbancário (CIT) composto por 6 contagens 
realizadas nos campos de Tiro de Beja e dos “Rolos” Montijo, foi 
disputado na modalidade de Fosso Olímpico. 
No CIT participaram 138 atiradores representativos de 7 entidades 
Bancárias. 
Sendo um campeonato onde a regularidade nas diversas contagens
é importante para passar à fase final, conseguiram esse objectivo

os nossos colegas Luís Casadinho, Sucursal de Portel, e Carlos 
Coelho, Sucursal da Batalha. 
A Final Nacional realizou-se em Viseu, e teve a participação dos 
atiradores mais bem classificados nas Zonas Norte, Centro e Sul.
No Grande Prémio SBSI, realizado em Estremoz, o Luís Casadinho 
voltou a brilhar ocupando o honroso 3º lugar.
A época terminou com a participação dos nossos atiradores no 54º 
Aniversário do Clube de Tiro de S. Miguel nos Açores, onde 
estiveram presentes alguns atiradores de nível internacional. Os 
nossos representantes tiveram uma excelente participação, com 
destaque para o Carlos Coelho e Marco Neves, classificados em 2º e 
3º lugares, respectivamente.

31 TIRO DE PRECISÃO
SUL 

A actividade de tiro de precisão do Clube durante 2008 
notabilizou-se em três vertentes: o número de provas em que 
participou, o número de troféus obtidos e a organização de 
eventos da modalidade.
Entre os eventos do âmbito do INATEL e da Federação Portuguesa 
de Tiro, o Clube foi representado em mais de 20 troféus, o que,
devido a alguns serem compostos por múltiplas provas, implicou 
uma média de 3 competições por mês.
Além disso, é de notar que, ao contrário de clubes mais especializa-
dos, a presença do Clube é multi-disciplinar,  havendo participa-
ções de armas longas e curtas, de ar comprimido e de bala e com 
regras ISSF ou de modalidades locais.
Ao nível de resultados, foram obtidos múltiplos troféus de equipa e 
alguns individuais. 
No INATEL, o Clube foi o único a obter galardões de equipa nas três 
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modalidades: 1º em PAC e 3º em CACP e CACR do Torneio de 
Regularidade. No regional do INATEL foi notável a evolução da 
equipa nos últimos tempos. Em contraste com apenas dois 
atiradores apurados para o Nacional em 2005 e 2006, em 2008 
apuraram-se seis atiradores que formaram equipas em duas 
modalidades.
Ao nível das provas FPT, a lista de colocações nas três melhores 
equipas fala por si:
- 2º lugar em ambas as provas do Torneio ST2 de Carabina Produção; 
2º lugar em CAC no Troféu Manuel Correia Costa; 2º lugar em Cart e 
3º em CAC no Troféu CDA; 2º lugar em Cart e 3º em PAC HS2 no 
Regional Ar Comprimido (FPT); 2º lugar em CAC e 3º em CArt no IV 
Torneio ADRC Bordinheira; 
- 3º lugar em Pistola Standard HS2 no Regional e Nacional de Bala; 
3º lugar em PAC no III Torneio ADRC Bordinheira; 3º em PAC HS2 no 
Nacional Ar Comprimido (FPT); 3º em PAC e 3º lugar em CAC no 
Troféu Rui Ramalho; 3º em PAC no torneio SCP 2008.
A nível individual, fica o 2º lugar de Manuel Raposo em Cart no 
Torneio CDA, o 1º lugar de Manuel Bedino em CACR 2ª categoria no 
Nacional do INATEL e, acima de tudo, o 1º lugar de Manuel Bedino 
em Carabina Deitado no XVII Torneio Internacional de Tavira. Esta 
vitória é notável pelo facto de ser um torneio onde compareceram 
alguns atiradores estrangeiros e grande parte dos melhores 
atiradores portugueses, incluindo dois dos três membros da 
selecção nacional.
A nível de eventos, foi organizado o II Torneio Interno, que permitiu 
a atiradores do Clube manterem as suas licenças federativas e a 
confraternização de todos os elementos da secção. Mais impor-
tante foi a participação da secção na organização do Campeonato 
Regional Centro de Tiro com Bala, que trouxe grande visibilidade 
para o Clube e culminou numa cerimónia de entrega de prémios 
muito elogiada pelos membros de vários clubes que compareceram.

32 TODO-O-TERRENO
Na entrada do décimo ano de actividade, a secção de Todo-o-
-Terreno do Clube Millennium bcp conseguiu, de acordo com o 
calendário previamente apresentado, realizar eventos nos quatro 
cantos de Portugal. 
Não havendo condições sociais e económicas para ambicionarmos 
um grande número de participantes neste tipo de actividade, 
temos tido, no entanto, a agradável presença de alguns fiéis 
praticantes. 
Movidos pelo gosto da aventura e descoberta, pela camaradagem 
e convívio, continuamos, deste modo, a encarar esta actividade, não 
como um fim, mas um meio de alcançar muitos lugares que nos 
rodeiam e que para a maioria continuará desconhecido.

33 TRIATLO
Nesta época, foi visível a cada vez maior afluência de praticantes e 
de público, fruto do desempenho ao mais alto nível de alguns 
atletas nacionais. O Clube esteve presente em algumas 
competições tanto em duatlo como em triatlo (duatlos do Jamor e 
Lezírias e triatlos de Oeiras, Fundão e Lamego). 
É de salientar a participação do Clube no Triatlo Longo, na prova 
internacional de "Half Iron Man", no Parque das Nações, com as 
distâncias de 1,9km quilómetros na natação, 90km na bicicleta e 
21,1km na corrida. 
O Clube Millennium bcp destacou-se, ao obter o segundo lugar por 
estafetas, com João Silva na natação, Manuel Rodrigues na bicicleta 
e Fernando Feijão na corrida. Esta prova também marcou a estreia 
de Pedro Silva no triatlo ao cumprir a totalidade do percurso.
Na próxima época novos desafios se avizinham, nomeadamente 
com a realização do Campeonato de Europa no Parque das Nações.

34 VELA
NORTE

O Clube deu continuidade ao protocolo celebrado com o Clube Vela 
Atlântico (CVA) e aos programas implementados em anos anteriores.
Assim, tivemos oportunidade de proporcionar aos nossos Associa-
dos mais jovens a iniciação à prática de vela através dos cursos de 
Verão. Estes ocorreram no período de férias escolares, no mês de 
Setembro, em barco-escola colectivo (Raquero). O objectivo desta 
iniciativa teve como preocupação a ocupação dos tempos livres e a 

prática desportiva, proporcionando aos participantes a aprendiza-
gem e conhecimento de algumas técnicas de navegação à vela. Esta 
iniciativa teve a participação de 12 jovens Associados, com idades 
compreendidas entre os 7 e 14 anos.
Foi também possível a realização do curso de adultos em iate com a 
realização de 6 aulas e com a participação de 12 Associados seniores. 
A iniciativa proporcionou aos alunos a aprendizagem de algumas 
noções básicas de navegação à vela e o desenvolvimento de capaci-
dades de trabalho de grupo a bordo. 
Com o nosso patrocínio exclusivo e organizada pelo CVA, realizou-se 
em Outubro a Regata Clube Millennium bcp e contou com a 
presença de 72 atletas de vários clubes náuticos do País.

35 VOLEIBOL FEMININO
NORTE

Esta modalidade divide a sua actividade entre a participação Indoor 
e o Voleibol de Praia. A componente Indoor conta com cerca de 25 
participantes com mais 4 equipas no Campeonato Inter-Distrital 
Aveiro/Porto/Viana, tendo-se apurado em 2º lugar para a fase final, 
onde fomos Vice-Campeões.
No Voleibol de Praia participaram 10 atletas, tendo assim formado 
duas equipas, obtendo uma o 1º lugar e a outra o 3º lugar no 
Campeonato Distrital da Zona Norte, o que permitiu à 1ª o apura-
mento para a final que ocorreu em Carcavelos, onde foram 
Vice-Campeãs. Estas participações levaram a equipa a ser convidada 
a representar Portugal (INATEL) em Itáli-Rimini, onde se classifi-
caram no honroso 7º lugar de entre mais 14 equipas participantes 
de vários países.

36 VOLEIBOL MASCULINO

NORTE

O Voleibol desdobra-se nas componentes Indoor e Voleibol de Praia.
A actividade de Indoor contou com cerca de 20 participantes tendo 
participado no Campeonato Inter-Distrital Aveiro/Porto/Viana e  
classificando-se em 3º lugar entre 7 equipas.
O Voleibol de Praia conta com 5 atletas, tendo obtido o 2º lugar no 
Campeonato Inter-Distrital Aveiro/Porto/Viana, o que lhe permitiu a 
participação na fase final em Carcavelos, onde obteve o 3º lugar.
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37 XADREZ
NORTE

Com um núcleo de 12 jogadores, entre os quais o veterano Bernardino 
Pereira, com 76 anos, conseguimos em termos colectivos o 4º lugar 
na nossa série da 3ª Divisão Nacional, garantindo confortavelmente 
a manutenção. Na Taça AXP fomos eliminados na 5ª eliminatória. No 
INATEL Colectivo, ficámos em 2º lugar no Distrito do Porto, o que não 
nos possibilitou o apuramento para a fase final.
Em termos individuais, o vencedor do VII Torneio Interno do Clube foi 
o Artur Rosário pelo 4º ano consecutivo.
Para 2009, estão previstos cursos destinados aos adultos e aos 
Millenitos a realizar no Grupo de Xadrez do Porto. Também para os 
Millenitos está previsto um curso de xadrez online no site do Clube.

38 YOGA
SUL 

A classe de Yoga, orientada pelo professor João Alvo, trabalhou 
regularmente duas vezes por semana, aprendendo, praticando e 
aperfeiçoando o movimento harmonioso da mente e do corpo, 
seguindo o caminho que a vida nos oferece. 
Este percurso tem permitido aos praticantes encontrarem um 
momento privilegiado de repouso, de exercício de consciência e de 
obtenção de vitalidade que os tem tornado mais aptos nos seus 
ambientes profissional, familiar e de desenvolvimento pessoal.
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Secção
Andebol 
Aquariófilia
Atletismo
Aventura 
Basquetebol
Bowling
BTT - Competição
BTT - País 
Caminhadas
Canoagem
Cicloturismo
Clássicos
Dança
Futebol 7 
Futsal
Ginástica 
Golfe
Health Clubs
Hipismo
Judo
Karate
Karting
King
Mergulho Autónomo
Mergulho Norte
Montanhismo
Motociclismo
Natação
Natação - Águas Livres
Orientação
Paintball 
Parapente
Pesca
Pool
Rally Paper
Ski Aquático
Ski/Snowboard
Squash
Ténis
Ténis de Mesa
Tiro
Tiro aos Pratos
Tiro de Precisão
Todo-o-Terreno
Triatlo
Vela
Voleibol Feminino
Voleibol Masculino 
Xadrez
Yoga

Seccionista
Amadeu Campos
Jorge Lourenço
Fernando Carvalho Ferreira / Humberto Ferreira
Humberto Lomba
Jorge Ramos
Isidoro Guerreiro
Nuno Prazeres
Nuno Prazeres
José Pereira
João Vilaça
Joaquim Simões
Maia dos Santos
Elisabete Catarrinho
Nuno Dias Rosas
Manuel Morais / Paulo Silveira
João Mota
Artur Caetano
Fernando Lacerda / Isidoro Guerreiro
José de Mello
Raul Valente
Carlos Rodrigues / Carlos Brandão
Gaspar Couto / Nuno Pereira Rosa
Joaquim de Sousa
Jorge Lourenço
António Cordeiro / Nuno Marques
Filipe Silva / Carlos Caires
Aires Pereira
Fernando Lacerda / Pedro Pires
João Silva
Filipe Silva / Jorge Soares
Pedro Rocha / Rogério Ferreira
Adalberto Santos
Manuel Alves / Francisco Garcia
Anselmo Pinto / Pedro Correia
Rita Viegas
Camilo Alves
Maia dos Santos
Teresa Boggio / Paulo Kellen
Fernando Lacerda / José Matos
Carlos Leitão / João Leite
Manuel Pintalhão
Rui Valente
Manuel Raposo (Pistolas) / Jorge Capitão (Carabinas) 
Rui Cardoso
Humberto Lomba
Alírio Costa / Jorge Estorninho
Jorge Carlos
João Luís Guimarães / Jorge Carlos 
Artur Rosário
Ana Luísa Teixeira

34
/3

5 
Re

la
tó

ri
o 

&
 C

on
ta

s 
20

08
 



AQUARIOFILIA

ASTRONOMIA

VIAGENS E PASSEIOS
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1 AQUARIOFILIA

O ano de 2008 foi marcado pelas actividades efectuadas em parce-
ria com o Oceanário de Lisboa, a destacar:
- Visitas guiadas aos Bastidores do Oceanário, onde estiveram 
presentes 180 Associados de todas as idades que visitaram as 
zonas que habitualmente se encontram interditas ao público, 
proporcionando as condições ideais para a descoberta dos segre-
dos do Mundo Aquático;
- Actividade nocturna, “Dormir com os Tubarões”, que levou 25 
jovens Associados, entre os 4 e os 16 anos, a pernoitar no Oceanário, 
possibilitando uma maior aproximação aos organismos marinhos e 
ao envolvimento na conservação dos Oceanos. No site do Clube 
prosseguimos com a publicação de diversos artigos sobre a Aquari-
ofilia.

ASTRONOMIA
Esta secção foi criada em 2008, tendo consistido a sua actividade, 
essencialmente, em divulgar esta interessante ciência através de 
eventos onde os Associados puderam participar e observar 
diversos fenómenos. Foram também publicados no site do Clube 
alguns artigos científicos. Sendo 2009 o Ano Internacional da 
Astronomia, o número de eventos previstos será maior, pelo que a 
nossa atenção será redobrada de modo a que um grande número 
de Associados possa participar. 

VIAGENS E PASSEIOS
NORTE 

Espanha – Picos da Europa
Brasil – Rio de Janeiro e Angra dos Reis
Açores – Terceira, Pico e Faial
Cruzeiro no Mediterrâneo Oriental – Turquia (Istambul) e Grécia 
(Atenas)
Rússia – Moscovo e S. Petesburgo
Espanha – Andaluzia – Sevilha/Cordova/Granada/Málaga
Perú - Circuito pelas principais cidades desde Lima a Matchu Pichu
Egipto – Cairo e outras cidades com Cruzeiro no Nilo
Espanha – Barcelona e Andorra
Cruzeiro no Atlântico – Málaga, Gibraltar, Casablanca, Agadir e 
Lanzarote 

Participaram nestes passeios 347 Associados, aos quais foi proporcio-
nado bons momentos de são convívio. Verificamos que, de uma 
forma geral, as viagens tiveram uma participação limitada dos 
Associados da Zona Norte, com excepção das duas últimas. Procura-
remos de futuro melhorar os meios de divulgação dos eventos 
àqueles Associados.   

SUL

Cidade do Porto 
Parque do Gerês 
Badoca Parque e Minas do Lousal 
Vindimas no Douro 
Passeio no Tejo com Sardinhada a Bordo
Madrid, Toledo, Vale dos Caídos, Escorial e Ávila 
Circuito Italiano 
Malta e Sicília 
Suíça Maravilhosa 
Budapeste 
Rota de Cristóvão Colombo 
Moçambique 

Nestes passeios participaram 531 Associados, dos quais obtivemos 
uma apreciação geral muito positiva no que se refere à organização 
e à escolha dos itinerários.

Secção
Astronomia
Campos de Férias
Lazer e Tempos Livres - Norte
Lazer e Tempos Livres - Sul 

Seccionista
António Pires
Rita Viegas
Eduardo Silva
José Velhinho
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com o disposto na alínea b) do Artigo 16º dos Estatutos do Clube Millennium bcp – Associação Cultural 
e Desportiva dos Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português, vem o Conselho Fiscal dar o seu parecer sobre o 
Balanço e Contas apresentados pela Direcção relativos ao exercício terminado em 31 de Dezembro de 2008.

O Conselho Fiscal acompanhou com assiduidade a evolução da actividade do Clube Millennium bcp e, no âmbito das 
suas competências, analisou periodicamente a evolução da situação financeira e patrimonial através da verificação dos 
registos contabilísticos. No exercício destas funções, contou sempre com toda a disponibilidade da Direcção do Clube e 
dos Serviços de Contabilidade, para prestarem os esclarecimentos que lhes foram solicitados.

Das análises efectuadas ao Balanço e Demonstrações Financeiras do final do exercício, conclui-se que respeitam os 
princípios contabilísticos geralmente aceites e reflectem, de forma verdadeira e apropriada, a situação financeira e 
patrimonial do Clube Millennium bcp à data de 31 de Dezembro de 2008.

Nesta conformidade, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral dê a sua aprovação ao Balanço e Demonstração 
de Resultados do exercício de 2008 apresentados pela Direcção.

Lisboa, 24 de Março de 2009.

O CONSELHO FISCAL
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Ficha Técnica

Clube Millennium bcp

Clube Millennium bcp

Break the Line, Creative Agency, LDA.

 

Edição

Propriedade

Design
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