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>Relatório & Contas 2007
De acordo com as normas estatutárias, apresentam-se os principais 
factos ocorridos no Clube em 2007.

O ritmo de actividade do Clube manteve-se ao nível dos anos 
anteriores, realizando-se 823 eventos, abrangendo 74 modalidades, 
com resultados notáveis em várias delas e envolvendo cerca de 
32.000 participantes. Assistiu-se também ao nascimento 
de 3 novas secções: Karaté Shotokan e Jogos de Estratégia, 
no Sul, e Bilhar Pool Bola 8, no Norte. É justo, por isso, 
reconhecer que o Clube acentuou o seu crescimento e reforçou 
a sua posição cimeira de maior Clube socioempresarial 
em Portugal. 

No �m do ano, o número de sócios �xou-se em 34.375 sócios, 
sendo 13.276 efectivos.

A mudança da Sede do Clube, em Lisboa, para a Calçada Palma 
de Baixo, permitiu melhorar as condições oferecidas 
aos Associados e aos Serviços Administrativos,  juntando num 
único equipamento os serviços e espaços para as práticas 
culturais e desportivas que anteriormente estavam dispersas por 
dois edifícios. Desta decisão resultaram importantes sinergias.

Execução e Monitorização do Orçamento
 
Com a colaboração dos Directores e Seccionistas, bem como 
da Área Administrativa do Clube, o processo orçamental de 2007 
�cou concluído dentro do calendário previsto.

O processo da apresentação de despesas de eventos por parte 
das diversas secções, e a sua validação pelos Serviços Administra-
tivos do Clube, decorreu de uma forma satisfatória, estimando-se 
que em mais de 98% das situações, os processos cumpriam 
os requisitos necessários para a concretização imediata do seu 
pagamento. Desta forma, deixaram praticamente de existir 
pedidos de esclarecimentos,  o que muito nos apraz registar . 
 
Paralelamente, continuaram a registar-se melhorias quanto ao tempo 
de processamento dos pedidos na Área Administrativa do Clube. 
A este facto não é estranho o recurso ao Portal  Millenniumbcp.pt   
para a concretização dos pagamentos e a centralização do quadro 
administrativo no mesmo espaço.
 
A aplicação do orçamento passou a dispor de mais algumas 
funcionalidades que permitiram melhorar a monitorização 
da execução orçamental.   

Foram  recuperados  vários valores que se encontravam em mora.

Contabilidade
 
Na Contabilidade registaram-se também melhorias, nomeada-
mente no nível de serviço.  Foi assim possível obter na primeira 
quinzena de cada mês a posição contabilística consolidada do mês 
anterior. Consolidámos também em 2007 o cumprimento 
integral do POC, processo iniciado em 2005.

Informática
De realçar os seguintes melhoramentos:

Ficha de inscrição on-line, passou a permitir uma escolha 
detalhada (horário, dia, quantidade de itens e outros) por parte 
do Sócio, de acordo com a actividade divulgada;

Introdução de um somatório do nº de registos de inscrição 
e do nº de participantes inscritos por actividade;

Criação de uma nova função de upas do �cheiro de actualização 
dos sócios;

Introdução de logreis para os sócios efectivos em determinada 
actividade; surgirão, por defeito, os campos de preenchimento 
de todo o agregado familiar;

Nova opção de de�nição de nº limite de inscrições por 
actividade; após o limite ter sido atingido, a inscrição 
do associado deverá ser aceite, devendo surgir um pop-up 
(janela) que transmita a seguinte mensagem: "Inscrições esgota-
das”, ou  “A sua inscrição foi considerada e �ca sujeita a con�rmação";

Introdução de código (sim/não) para que não haja duplicações 
de inscrições por parte dos sócios efectivos.

Foi criada uma pesquisa total de benefícios por localidade:

Catering, em Alimentação;
Serviços, em Férias;
Águas, em Bebidas;
Berçário, em Bebés/Crianças;
Formação/Serviços, em Bebés/Crianças;
Serviços, em Lar;
Livros de Descontos, em Diversos;
Produtos Ortopédicos, em Saúde.

Nas Notícias, nas secções do site (Lazer & Tempos Livres, Cultura 
e Desporto) foi inserido um pop-up para ampliação de imagem.

Site
O nosso site www.clubemillenniumbcp.pt assumiu crescente 
importância como instrumento de gestão de apoio à área admi-
nistrativa e meio de comunicação e informação dos nossos 
Associados no activo e reformados.

Durante o ano de 2007 o site registou mais de 208.000 entradas, 
o que corresponde a uma média diária de 570 visitas, 
com 1.547.848 páginas visitadas e permitiu a inscrição on-line 
nas áreas de Lazer, Cultura e Desporto, de 7.287 sócios.
Persistentemente, continuámos a introduzir melhoramentos 



que consolidaram a importância do site na gestão administrativa 
e uma resposta mais amigável às necessidades que os Associados 
nos �zeram sentir, nomeadamente com o desenvolvimento 
de uma �cha de inscrição on-line e a possibilidade de ampliação 
de imagens.

O Website do Millenito continuou a merecer a atenção dos nossos 
associados mais jovens, com mais de 5.700 visitas e com 50.019 
páginas visitadas. Na sequência dos cursos sobre a evolução 
do Dinheiro, a Banca e o Euro, que desenvolvemos em anos 
anteriores, lançámos em 2007 o curso sobre a Ecologia. Também 
implementámos: Jogos "Memória" e "Jogo da Forca", Postais 
de Carnaval e de Natal.

Recursos Humanos
O quadro de Pessoal era, no �m do ano, o seguinte:

- Henriqueta Sousa
- José Carlos Leitão Pinto
- José Mário Rodrigues
- Maria de Lurdes Gonçalves
- Maria Leonor Teixeira

e avençados:

- Adriano Lopes
- Martins Ascensão
- João Silva
- Jorge Dias
- José Anica
- José Fitas Monteiro
- Manuel Oliveira
- Nuno Vieira
- Rui Abrantes

Coordenador Nacional da Área Administrativa:

- Mário Henrique Rodrigues.

Dinamizadores Regionais
Merece referência e homenagem o Dinamizador Regional de Coimbra, 
José Manuel Gaspar Domingues, que faleceu em 2007.

Impõe-se uma palavra de agradecimento aos Colegas que 
aceitaram apoiar o Clube ao longo do País.

Contas
O Activo total atinge € 1.219.338,29 e o Capital manteve-se em 
€ 659.154,84.
Os saldos do Cartão Galp Frota e dos Health Clubs praticamente 
preenchem a rubrica de Fornecedores (€ 560.183,45).
As actividades apresentaram o custo total de € 2.142.603,96 
e as suas receitas representaram 62 % desse valor.
O Activo Imobilizado foi amortizado em € 38.812,93, sendo 

o valor acumulado das amortizações de € 91.883,16; no exercício, 
as Provisões foram signi�cativamente reforçadas (€ 33.671,80), 
representando em acumulado cerca de 70% das Dívidas 
de Terceiros.
Os custos totais das áreas desportivas e culturais/recreativa 
montaram, respectivamente, a € 1.025.279,99 e € 1.227.299,03.
Os custos de Pessoal atingiram € 77.547,08.
Os impostos indirectos pagos ao Estado elevaram-se a € 9.028,64.
A facturação do Cartão Galp Frota ascendeu a € 4.240.545,13, 
valor em linha com o do ano anterior.

Os Sócios têm contribuído com propostas e sugestões 
a que a dedicação e o trabalho dos Responsáveis pelas Secções 
e os Colaboradores permanentes do Clube têm permitido dar 
adequado seguimento, contribuindo para a concretização 
dos objectivos traçados e igualmente para a divulgação 
do nome do Clube.
Os Colegas da Mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal 
prestaram sempre a ajuda que lhes foi pedida.

Ao Presidente cessante, Sr. Dr. Filipe Pinhal, é devida uma palavra 
muito especial de agradecimento pelo apoio que sempre 
nos concedeu.

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar o novo 
Conselho de Administração Executivo eleito na Assembleia-Geral 
de 15 de Janeiro de 2008, e apresentar ao seu Presidente, 
Sr. Dr. Carlos Santos Ferreira, votos pelo êxito da estratégia 
da sua equipa.

Lisboa, 5 de Março de 2008

       
A Direcção
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Activo
 
Imobilizado:
Imobilizações Corpóreas
Amortizações Acumuladas
 
Circulante:
Existências
Provisões p/ Depreciação de Existências
 
Dívidas de Terceiros
Provisões p/ Cobranças Duvidosa
 

Títulos Negociáveis
 
Depósitos Bancários e Caixa
 
 
Acréscimos e Diferimentos
 
Total do Activo

 

160.599,19
-91.883,16 

152.445,36
-1.524,45

103.919,75
-71.158,65

 

 
 
 

68.716,03
 
 
 

150.920,91
 
 

32.761,10
 

332.250,58
 

377.544,10
893.476,69

 
257.145,57

 
1.219.338,29

Capital Próprio e Passivo
 
Capital Próprio:
Capital
Reservas
 

 
Passivo:
 
Dívidas a Terceiros:
Curto Prazo
Outros Credores 

 
 
 
 
 

Total do Capital Próprio e do Passivo

658.752,84 
402,00 

549.096,28
11.087,17

659.154,84
 
 
 
 
 
 
 

560.183,45
 
 
 
 
 
 
 

1.219.338,29

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

2.142.603,96
251.563,53

9.028,64
77.547,08
38.812,93
33.671,80
17.266,61
69.924,96

 
 

2.640.419,51

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

 
Total

1.332.893,17
159.198,00

1.600,00
1.100.000,00

1.552,80
11.180,67
33.994,87

 
 
 

2.640.419,51

Custos e Perdas Proveitos e Ganhos

Balanço em 31 de Dezembro de 2007      Unidade: €    

Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2007                Unidade: €    



Contributo do Clube para a Responsabilidade 
Social

O valor total das inscrições no 4º Grande Prémio de Kayak 
do Clube  Millennium bcp foi entregue à Operação Nariz 
Vermelho (€ 3.000,00);
Os sócios do Clube contribuíram com € 1.134,00 para a Acreditar 
– Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro;
24 Associadas do Clube participaram na Corrida Sempre Mulher, 
com vista à divulgação da APAMCM (Associação Portuguesa 
de Apoio à Mulher com Cancro de Mama), em Carcavelos 
e Parque das Nações;
Os nossos Millenitos ofereceram, nas festas de Natal organizadas 
pelo Clube Millennium bcp, 150 brinquedos e 375 livros  
aos meninos e meninas de várias instituições de solidariedade 
social, com destaque para:

- Aldeia de Crianças SOS - 120 Livros 
- Associação Resgate - 80 Livros 
- Santa Casa da Misericórdia - 150 Brinquedos e 145 Livros 
- Instituto de Apoio à Criança - 30 Livros 

Entrajuda – mobilização de Voluntariado na Grande Lisboa 
– no projecto de apoio a Instituições de Solidariedade Social (ISS) 
melhorando os serviços prestados aos seus bene�ciários, 
dotando-as de instrumentos e recursos de gestão com vista 
a aumentar a e�cácia dos seus resultados;
Protecção e Vigilância de Matas e Florestas, mobilização 
de Voluntariado;
Contributo dos Associados para o arranjo das janelas de casas 
da “Conferência do Divino Salvador de Galegos”, em Pena�el;
Contributo dos Associados para “CrescerSER – Férias para 
Crianças em Di�culdades";
Divulgação de “Formação de Microcrédito”;
Apoio à Caravana de Motos, que transportaram as dávidas 
dos Associados para “Refúgio Aboim Ascensão”, “Casa dos Rapazes” 
e “Casa da Nossa Senhora da Conceição”, no Algarve;
Contributo dos Associados para os “Inocentes de Guerra”, a favor 
das crianças angolanas na campanha promovida pela Fundação 
São João de Deus. 
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1Coral Ensaio
 
O Coral Ensaio do Clube Millennium bcp, dirigido pelo Maestro 
António Leitão, esteve presente em 26 concertos, com 1274 
participantes em iniciativas do Clube e convites que lhe foram 
formulados.

De registar o interesse que houve na divulgação de todos 
os espectáculos onde estivemos presentes por parte 
das entidades que nos convidaram, fazendo sempre referência 
ao Coral Ensaio / Clube Millennium bcp, o que permitiu que 
a marca fosse amplamente divulgada permitindo uma maior 
presença de público nos concertos. 

Concerto de Reis na Basílica dos Mártires (Chiado) numa 
iniciativa do Sindicato dos Bancários no qual participaram, 
também, outros Coros da Banca;
Laranjeiro (Cova da Piedade), na Igreja de Nª Sª de Fátima;
Sé de Lisboa, aquando da abertura do Ano Judicial com a presença 
do Cardeal Patriarca de Lisboa;
Paços de Ferreira (Igreja de S. Tiago de Carvalhos) inserido 
nas actividades culturais do respectivo Município;
Concerto Espiritual na Sé Catedral de Faro;
Solenização da Missa de Domingo na Sé Catedral de Faro;
Lisboa (Telheiras), no Auditório Municipal Orlando Ribeiro, 
a convite da Junta de Freguesia do Lumiar;
Na Igreja Matriz de Peso da Régua a convite da respectiva Câmara;
Solenização da Missa de Domingo na Igreja Matriz 
de Peso da Régua;
Arruda dos Vinhos, a convite da respectiva Câmara, com um concerto 
na Igreja Matriz;
Concerto de Páscoa de Coros Bancários, na Basílica dos Mártires, 
iniciativa do Sindicato dos Bancários;
Centro Cultural de Macieira de Cambra, a convite da Câmara 
Municipal de Vale de Cambra;
Solenização da Missa de Domingo na Igreja Matriz de Macieira 
de Cambra;
No Salão Nobre do Palácio da Independência, a convite da Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal (2 concertos);
Igreja de Santa Maria, Agualva, inserido nas festividades em honra 
de sua Padroeira;

No Salão de Festas da Incrível Almadense aquando do encerra-
mento do 159º aniversário desta colectividade;
Auditório da Cooperativa Nova Morada (Paço de Arcos) 
nas comemorações do seu 31º aniversário;
XV Encontro de Coros Bancários, no Auditório do Colégio 
S. João de Brito;
Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, inserido 
na programação de música clássica da Câmara Municipal 
de Oeiras;
Centro Cultural Malaposta a convite da Câmara Municipal 
de Odivelas;
Cine Teatro Florbela Espanca aquando do encerramento das IV 
Jornadas do Património de Vila Viçosa, a convite da respectiva 
Câmara;
Igreja de São Francisco a convite da Câmara Municipal 
de Alenquer;
Concerto de Natal na Igreja do Campo Grande, a convite da Paróquia, 
tende actuado a solo e com acompanhamento de órgão 
e trompete;
Concerto de Natal na Igreja de Nª Sª de Fátima, Cova da Piedade;
Concerto de Natal no Salão Nobre do Palácio da Independência 
a convite da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

2 Concursos / Jogos Infantis
No Website do Millenito foram inseridos:

Jogo "Memória", a 22 de Fevereiro;
Jogo da Forca, a 10 de Agosto;
Postais "Neste Carnaval, ‘bora mascararmo-nos!?" e "É Carnaval, 
ninguém leva a mal!", a 12 de Fevereiro;
Postais de Natal "Ho! Ho! Ho!, Feliz Natal e Bom Ano Novo" 
e "Desejo-te um Natal muito feliz e cheio de prendinhas!", 
a 27 de Novembro;
Curso da Ecologia, a 17 de Dezembro;
Passatempo Infantil, "Conto de Natal... Era uma Vez...", que teve 
como premiados: 1º António Maria M. C. Santana de Jesus - 8 anos; 
2º Marta Godinho da Silva Torres - 11 anos; 3º Paula Alexandra 
Agra Graça - 10 anos. Menções Honrosas: João Maria Condesso 
- 9 anos; Marta Leite - 13 anos; Joana Maria J. R. da Cunha Neves 
- 8 anos; Isabel Carneiro - 9 anos.

3 Escola de Pintura 
SUL

As Aulas de Arte no Clube Millennium bcp tiveram a participação 
de alunos que iniciaram o curso na temporada de 2006/07, 
juntamente com alunos de anos anteriores, alguns deles presen-
tes desde o início do curso, há cinco anos atrás.
Tem-se notado nos participantes de longa data, avanço e amadu-
recimento nas técnicas de pintura e desenho, alguns optando 
por desenvolver uma única técnica, entre as várias, que abrangem:
o desenho a carvão, o lápis de cor, o pastel seco, gra�te, a pintura 
a óleo, a pintura a acrílico, a aguarela. Os novos alunos iniciaram 
um programa que lhes deu a conhecer algumas destas técnicas 
de uma forma acessível, às quais responderam com entusiasmo.
Foram criadas obras de óptima qualidade, o que deu origem 
à ideia de uma exposição, que veio a ter lugar no Taguspark, 
em Dezembro. Devido ao número elevado de participantes (mais 
de trinta), a exposição teve que ser dividida em duas datas, para 
que todos os trabalhos seleccionados pudessem ser apresentados.

1 2
3



Durante 2007, teve também lugar uma workshop de desenho/
/pintura, assim como vários programas de trabalho em atelier 
e criou-se uma terceira turma de aulas de arte no Millennium 
bcp, Taguspark, elevando assim o número total de alunos 
a aproximadamente 50. Tem havido um crescimento considerável 
no número de participantes nas aulas que continuam 
a decorrer com sucesso, estando já a ser executados trabalhos 
que dão razão para orgulho, quer aos alunos que os criam, quer 
ao Clube Millennium bcp.

4 
NORTE

Realizou-se a 3ª Exposição de Arte Postal do Clube Millennium 
bcp, em Vila Nova de Gaia, com a participação de 157 artistas, 
de 35 Países e 301 obras expostas.

Vários:
O Clube promoveu e apoiou o lançamento dos livros dos nossos 
sócios:
Fernando Correia “Penajóia das Memórias” e António Ramos 
Pereira “Os Meus Afectos”.

SUL

Teatro:
"Macbeth" de W. Shakespeare, no Teatro da Trindade;
"A Flauta Mágica", no Teatro Infantil de Lisboa;
“Felizmente não é Natal”, no Auditório Municipal Eunice Muñoz;
“Robin dos Jardins” no Teatro Infantil, Animarte. 

Cinema:
INDIELISBOA - 4º Festival Internacional de Cinema Independente. 

- Sessões Especial e Observatório;
INDIEJÚNIOR - Lisboa - A Grande Festa do Cinema para Miúdos;

Vários: 
Disney on Ice "Princess Classic", no Pavilhão Atlântico; “La 
Traviata”, de G. Verdi, pela Ópera Estatal de Ekaterinburg, o quarto 
maior Teatro da Rússia , em Coimbra, Covilhã, Figueira da Foz, 
Lisboa e Porto; "A Bela Adormecida", em Coimbra, Covilhã, 
Figueira da Foz, Lisboa e Porto;
Musical "Ruca ao Vivo" - Coliseu de Lisboa;
Noite das Bruxas, Grupo Animarte, no Jardim Botânico da Ajuda.

5 Exposições 
NORTE

Exposição individual de pintura de Lídia Belchior, no Porto 
e em Coimbra;
Exposição colectiva de pintura em Arcos de Valdevez;
3ª Exposição Internacional de Arte Postal em Vila Nova de Gaia;
Exposição colectiva de pintura na Galeria Utopia, Porto;
Exposição colectiva de pintura em Condeixa.

Integraram estas exposições as seguintes sócias:

Ana Maria Oliveira, António Fonseca, Fernando Cadima, Isabel 
Rego, Lídia Belchior, Manuela Mano, Maria da Graça, Mendes 
Bastos, Rui Teixeira, Teresa França e Teresa Vieira.

SUL

Exposição de Joalharia de Associados, no Taguspark;

6 Joalharia
SUL

A Secção de Joalharia efectuou em 2007 visitas guiadas 
a exposições de Joalharia e/ou Ourivesaria ao Museu Calouste 
Gulbenkian “As Jóias de Cartier”, Museu Nacional de Arte Antiga 
“Exposições Permanentes de Joalharia e Ourivesaria” e ao Musée 
des Arts Décoratifs – Galerie des Bijoux (Paris).

Participou, também, em eventos da especialidade apoiados por 
outras entidades, tal como o Bienal da Prata, programa 
organizado com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e que 
consistiu numa visita guiada à Casa de Santa Maria, em Cascais, 
onde se encontrava patente uma exposição de peças de joalharia 
e design da autoria de arquitectos e artistas portugueses de 
renome. Concretizaram-se, ainda, workshops – “Faça a sua Peça” 
e palestras.

O Clube faculta aos sócios a possibilidade de aderirem 
a cursos de formação propostos por escolas da especialidade, 
nomeadamente a Contacto Directo e o Ar.Co – Centro de Arte & 
Comunicação Social.

Peças desenhadas e concebidas por Associados (Ana Pimentel, 
Cristina Ferreira, Isabel Mouga de Oliveira, Luís Filipe Pereira, Luís 
Miguel Pires, Natércia Serra, Patrícia Ramalho, Susana Marques 
Almeida e Teresa Pessanha), estiveram expostas nas instalações 
do Banco, no Taguspark.
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7 
Comemorou-se o Dia Mundial da Criança, em Lisboa e no Porto, 
nos dias 3 e 7 de Junho, com várias actividades relacionadas; 
Festa de Natal, com Circo, no Porto, Lisboa, Açores, Madeira 
e Faro;
Programas Escolares Nocturnos de Joalharia, em Lisboa;
Contacto Directo, programas escolares de Joalharia, em Lisboa;  
Curso de Fotogra�a, pela Associação Portuguesa de Arte 
Fotográ�ca, no  Taguspark; 
Semana de Páscoa para Jovens no Ginásio Clube Português, 
em Lisboa;
Workshops de Culinária, de Cozinha Internacional Italiana, 
em  Xabregas;
Academia do Tempo Activo, Curso de Inglês, em Taunton School,  
Sul de Inglaterra;
Workshop de Pintura/Desenho ao Vivo, em Sintra;
Utopia, Cursos de Artes Plásticas: Decorativas e Pintura;
Curso de Introdução à Arte, Lisboa e Taguspark;
Aulas de Música, do Instituto Or�, no Porto;
Escola de Música, no Taguspark, pelo Prof. André Santos;
Campos de Férias:
Academia Tempo Activo, Mizar Mesão Frio e Ciling, em Lisboa; 
Herdade  das Parchanas, Alentejo; Quinta das Malhadas e Quinta 
da Broeira, no Ribatejo; Tempo de Aventura, em Tomar e Cadaval; 
UPAJE, em Ceira; ACM - Associação Cristã da Mocidade, em 
Coimbra; e Clip, no Porto.

8 MilCantos
A actividade do MilCantos, grupo de Música Popular Portuguesa 
pautou-se pelo aperfeiçoamento da qualidade do seu reportório 
e pela busca de novos temas com arranjos sobre algumas recolhas 
que foram efectuadas pelo responsável técnico.

Nas actuações, destacamos: Cela Velha, Abrunheira, Vimeiro 
e Ferreira do Zêzere.
O objectivo para 2008 é cimentar o actual reportório e procurar  
uma maior divulgação do nosso trabalho em parceria com 
o MilRaízes.

9 MilCenas
“A Quinta à Sexta”, escrita e encenada por Ruaz Ramos, obteve 
desde a primeira representação o total apoio do público que não se 
cansou de elogiar o nível patenteado pelo MilCenas. Com todas 
as sessões esgotadas e ultrapassadas as melhores expectativas, 
projectamos efectuar cerca de 20 representações, tocando mais 
de um milhar de espectadores.

Fomos coagidos a efectuar acertos no elenco, tendo-se �xado nos 
“actores” António Pescadinha, José Ruaz, Sérgio Fontes, Miguel 
Gonçalves, João Marmelo, Rita Ruaz, Manuela Duarte, Carlos 
Batista, Dora Tomaz e o próprio Ruaz Ramos e ainda nos “técnicos” 
Maria José Gameira e Vítor Félix.

E embora já pensemos em escrever uma nova peça, esperamos 
�car com esta “em carteira” para, espaçadamente, a poder ir 
apresentando aos sócios e familiares das delegações espalhadas 
pelos diversos pontos do país. 

E neste balanço o “haver” é muito promissor: Que as palmas 
e as manifestações de agrado que nos têm dedicado, no �nal 
de cada representação, constituem a paga dos que de forma gratuita 
trabalham para tentar proporcionar umas horas divertidas a todos.

10 MilCordas
O MilCordas teve um acréscimo de convites para espectáculos 
solicitados pelas Câmaras da Amadora, Castelo Branco, Crato, 
Ferreira de Zêzere, Nazaré e Odivelas. Foram concretizados 
2 espectáculos em Portalegre e Sobral de Monte Agraço, de novo 
com largos aplausos, e que constituíram grandes actuações.

11 MilFados
Os ensaios com os elementos existentes têm acentuado o propósito 
do aperfeiçoamento das técnicas necessárias a um bom desem-
penho. A prestação dos intervenientes tem mostrado bons 
resultados. O guitarrista está integrado num projecto de construção 
de instrumentos e ensino de guitarra em Santiago do Cacém, 
o que não lhe permite estar em todos os ensaios do grupo. Tem 
conseguido, no entanto, estar disponível nas saídas.
Além dos músicos, temos quatro vozes masculinas. A ausência 
de vozes femininas não nos permite um grupo equilibrado. 
Pesem as di�culdades, conseguimos estar presentes numa saída 
a Ferreira do Zêzere.
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12 MilPautas - Escola de Música
Apesar da mudança para as novas instalações, o ano de 2007 
registou um total de 29 alunos para a aprendizagem de violino 
e viola acústica. 
Esta escola continua assim a admitir novos alunos, mantendo 
alguns dos anos anteriores, o que signi�ca que a orientação dada 
na aprendizagem re�ecte a qualidade do ensino. Os alunos têm 
obtido resultados positivos, mantendo o seu interesse em atingir 
um bom nível e aproveitamento.

13 MilRaízes
O MilRaízes desenvolveu durante 2007 boa actividade, tendo 
mesmo em conta certas limitações de parte dos seus elementos.
O Grupo manteve a sua actividade em ensaios durante todo 
o ano e conseguiu corresponder, com grande dignidade, a um 
conjunto de convites que nos foram dirigidos por várias entidades.
De salientar que se reiniciou a participação em espectáculos 
conjuntos com o MilCantos e o MilFados – de quem colhemos 
a melhor colaboração –  e que auguramos seja um modelo 
a apresentar em futuras oportunidades.

Referimos as nossas apresentações:
Cantar as Janeiras ao Conselho de Administração do Millennium bcp;
Cortejo Histórico comemorativo da Fundação da Cidade de Vila 
Real de Santo António;
Feira de Artesanato do Estoril, 3 espectáculos;
Festa de Aniversário da Stimuli – Associação de Cultura e Arte 
na O�cina da Criança de Lisboa;
Festa da Vida – Câmara Municipal de Portalegre;
Auditório Municipal de Ferreira do Zêzere – convite da respectiva 
Câmara Municipal.

14 Recreativa 
NORTE

Não há palavras que possam descrever o que se sente ao ver os olhos 
dos �lhos dos nossos associados em cada evento organizado.
Alguém disse uma vez que uma boa imagem vale mais que mil 
palavras, ou, por outras palavras, o olhar de uma criança feliz 
é para quem organiza uma recompensa única.
 
Sessões de cinema:  “Os Robinsons”;  “Shrek III”; ” Ratatui”;  “O Gang do 
PI”;  “Maravilhoso Mundo dos Brinquedos”; “A História de uma Abelha”.

Espectáculos: Concertos Promenade; “Jesus Cristo SuperStar”;
“O Principezinho”; “Música no Coração”.

Outros: “Stomp”; “Ruca”; “Carmen”; “Eu tenho dois amores”;  “Circo 
de Pequim”. 

15 Visitas Guiadas
SUL

Visitas efectuadas:
Exposição Museu Hermitage em Lisboa “De Pedro, o Grande, 
a Nicolau II” (Galeria D. Luís I, Palácio Nacional da Ajuda); 
Exposição “O Brilho das Imagens” (Museu Nacional 
de Arte Antiga);
Museu do Fado (Lisboa);
Teatro Nacional de São Carlos (2 Visitas aos Bastidores do Teatro); 
Palácio Marqueses de Fronteira;
Convento São Pedro de Alcântara (Convento e Capela 
dos Lencastres);
Bastidores do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa;
Joalharia, a Casa de Santa Maria, em Cascais;
Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa;
“A Desobediência – O Caso de Aristides”, de Sousa Rebello, 
no Teatro da   Trindade. 

16 Visitas a Museus
SUL

Museu Calouste Gulbenkian “As Jóias de Cartier”, Museu Nacional 
de Arte Antiga “Exposições Permanentes de Joalharia e Ourives-
aria” e Musée des Arts Décoratifs – Galerie des Bijoux (Paris), 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Ciência e Arte no Verão, 
em Lisboa.
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1a/b/c/d Os nossos campeões
 Andebol:
 Campeões Nacionais de Andebol do INATEL – Junho 2007

Atletismo: 
Sobral de Sousa – Campeão do INATEL, em veteranos.
Campeões Distritais:
Pedro Gonçalves – 10.000 mts sénior;
Firmino Nogueira – 5.000/10.000 mts Vet A;
Manuel Cândido – 100/200/400 mts Vet C;
Duarte Pignatelli – Peso/Disco/Dardo Vet C;
José Caetano – 5.000/10.000 mts Vet D;
Pedro Franco – Corta-Mato Vet D;          
Carvalho Ferreira - Peso/Disco/Dardo/Martelo Vet E;  
António Valente - Peso/Disco/Dardo Vet F.

Bowling: 
1º Lugar na Liga Inter Empresas da Federação Portuguesa 
de Bowling.

BTT: 
Dois primeiros lugares no escalão de iniciados não federados 
de Pedro Prazeres em cross-country; 
1º Lugar nas meias-maratonas do Camarnal e em Vila Verde 
(Terrugem).

Futsal:
Equipa "Challenge" – Campeã Nacional do I Campeonato Nacio-
nal de Futsal do Clube Millennium bcp – Janeiro 2007;
Equipa "Vintage" – Campeã Norte do IX Torneio Nacional 
Interbancário de Futsal Veteranos – Novembro 2007.

Golfe: 
Luís Fernandes:   Campeão do Clube, vencedor da Ordem de Mérito 2007;
Eduardo Catarino: Vencedor do Matchplay;

Karting: 
Challenge Palexpo CP RTP Empresas (troféu de Campeão Nacio-
nal Empresas atribuído pela Federação Portuguesa de Automo-
bilismo e Karting); 

TIT – Taça Inter Troféus (disputada entre os melhores 20 Campe-
onatos Nacionais);
Pedro Manuel Caxias Ferreira Ribeiro de Figueiredo: vencedor 
do Campeonato Nacional Interno.

King:
Campeão Manuel Madeira – I Campeonato Interno de King.

Judo:
André Mendes – Campeão Nacional;
André Mendes, Manuel Sousa, Sílvia Maurício, Mário Martins, 
Euclides Lopes, Mauro Fialho, Ana Curto e Luís Curto: Campeões 
Regionais.

Natação:
João Silva, conquistou para 4 títulos de Campeão Nacional, nas provas 
de 400 e 800 Livres, 50 e 100 Bruços, este nadador participou 
nos Campeonatos Nacionais de Inglaterra, novo recorde nacional 
na prova de 100 Bruços em piscina de 50 metros.
João Silva também sagrou-se Campeão do Circuito de Mar 
do Algarve no escalão I (42-47 anos) ao vencer 4 das 7 provas 
em que participou.
Em Águas Abertas, a equipa, em 15 provas de mar/rio, �cou 
em 1º lugar, nos da Costa de Caparica, Sesimbra e Sado.

Orientação:
Pedro Martinho, no escalão Vet I, consagrou-se campeão nacio-
nal de distância longa, no Campeonato Nacional de Orientação 
em BTT. 
O Clube obteve o título de campeão nacional por equipas 
no escalão de Vet II nas distâncias Média e Sprint, com a equipa 
constituída pelos nossos atletas Fernando Feijão, Américo 
Ferreira e Filipe Silva.

Pesca: 
Campeão Nacional do campeonato interbancário de mar, 
individual e colectivo;
A equipa constituída por Luís Monteiro, Abel Pinto. Joaquim 
Tavares, José Ribeiro, António Lima e Aires Saldanha, colectiva-
mente sagrou-se Campeã Regional de Rio, do SNB;
Virgílio Santos – Campeão Regional de Mar, do SNB;
A equipa constituída por Sera�m Barbosa, Virgílio Santos, 
Augusto Vieira, Manuel Alves, Hélder Monteiro e Domingos 
Correia, em pesca ao fundo ou com bóia, do SNB, sagrou-se 
Campeã Regional de Mar;
Campeões Regionais de Pesca de Mar do SBSI individualmente 
por José Bernardino;
Campeões Regionais de Pesca de Mar do SBSI  por equipas (José 
Bernardino,  António Marcelino,  António Conceição Marques, 
António Abreu); 
Vencedores individuais da Prova de Mar da Cimenteira Liz por 
Joaquim Carimbo;
Vencedores colectivamente da Prova de Mar da Cimenteira Liz,  
equipa constituída por Joaquim Carimbo, José Bernardino,  João 
Varão,  António Conceição Marques;
Campeões Regionais de Pesca de Mar do SBC individualmente 
por Victor Malheiros.  

Pool:
Hélder Monteiro – Campeão Regional do II Torneio de Pool do SBN;
Pedro Correia, Campeão no 3º Torneio do Campeonato Nacional 
Individual – Zona Centro, no Torneio de Masters do Mucifal 
e no 2º Torneio de Bola 8 do Snooker Club.
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Squash:
José Fernandes – Campeão Regional do SBSI e Nacional 
do Interbancário;

Ténis:
Guedes da Costa – Campeão Distrital da zona Norte do SBN 
no escalão de 45 anos;
José Maria Santiago e Carolina Dominguez – Campeões Regio-
nais – Pares Mistos da fase regional do Business Tennis Cup.

Ténis de Mesa:
Ercília Martins e Esmeralda Miranda, 1º lugar no Campeonato 
Distrital da equipa feminina e 1º lugar também para Ercília 
Martins individualmente;
Carlos Leitão/Ercília Martins – Campeões Distritais INATEL Pares 
Mistos;
1º Lugar colectivo no Torneio Del. do INATEL Beja – C.M. Alvito.

Tiro de Precisão:
Campeões por equipas no Regional Ar Comprimido, Taça de Cascais, 
e Nacional de Ar Comprimido;
Manuel Bedino foi Campeão Nacional de Bala (3x40), Regional 
de Ar Comprimido, Taça de Cascais e Nacional de Ar Comprimido.

Voleibol Feminino:
Volei de Praia, variante de 3 – Campeões da zona Norte.

Voleibol Masculino:
Campeões da Distrital do Porto.

Xadrez:
Campeões por equipas no Campeonato Distrital do INATEL.

2 Andebol
NORTE

Em 2007 a modalidade movimentou cerca de 25 atletas, entre 
treinos e jogos, a maioria destes no Campeonato Distrital 
do Porto do INATEL.
A nossa equipa continuou a a�rmar-se no INATEL do Distrito 
do Porto, ao classi�car-se em segundo lugar nesse Campeonato 
Distrital. Em Junho, a nossa equipa conquistou o Título Nacional 
do Campeonato Nacional do INATEL em Lisboa, vencendo a �nal 
contra a Sociedade Musical e Desportiva de Caneças.
Conseguiu, de forma brilhante, um feito até então inédito 
no Andebol do Clube no Norte, permitindo que o ceptro 
Nacional nesta modalidade se mantivesse na posse 
do Clube Millennium bcp.

Conquistou o 2º lugar num quadrangular realizado na Ilha 
da Madeira, no âmbito da Inauguração das Ampliações 
do Estádio da Choupana, não conseguindo superar na �nal 
a equipa organizadora na qual jogam atletas da Selecção Nacio-
nal de Portugal.

Visou a conquista do segundo lugar no Torneio Maia Stars 
ao perder, pela diferença mínima, a �nal de uma competição que 
tem a exigente particularidade de se disputar numa única 
semana de Julho, com cinco partidas em apenas seis dias.

Em �nais de Julho, o Clube realizou mais uma captação de jovens 
até aos 12 anos para se antever a receptividade a nível 
dos associados mais jovens. A boa adesão permitiu uma saudável 
experiência da modalidade de tal forma que, actualmente, 
o Clube Millennium bcp tem 6 jovens de 11 anos a praticar 
Andebol num grande clube do Porto, na classe de infantis.

Atendendo a que o ano foi muito positivo quanto aos resultados 
alcançados, nomeadamente pelo Título de Campeões Nacionais 
do INATEL, pretende o Pelouro da Direcção Regional Norte 
manter e ampliar, na medida do possível, o número de atletas 
a praticar Andebol, com o intuito do Clube Millennium bcp ser 
ainda melhor representado nas competições da modalidade.

3 Atletismo  
NORTE

A Secção de Atletismo manteve a aposta na participação 
nos campeonatos organizados pelo INATEL e, de forma selectiva, 
em diversas corridas promovidas por organizações particulares.

Ao nível do INATEL os resultados obtidos foram animadores, 
a saber:

 - Manuel Cândido – Vice campeão nacional – Pentatlo Vet C; 

 - Campeões Distritais: 
Pedro Gonçalves – 10.000 mts sénior; 
Firmino Nogueira – 5.000/10.000 mts Vet A; 
Manuel Cândido – 100/200/400 mts Vet C; 
Duarte Pignatelli – Peso/Disco/Dardo Vet C; 
José Caetano – 5.000/10.000 mts Vet D; 
Pedro Franco – Corta-Mato Vet D; 
Carvalho Ferreira – Peso/Disco/Dardo/Martelo Vet E; 
António Valente – Peso/Disco/Dardo Vet F. 
A nível internacional de realçar a participação do atleta António 
Valente no Campeonato Mundial de Veteranos com o 11º lugar 
no lançamento do peso e o 13º no lançamento do disco.

Vários atletas participaram ainda em meias maratonas e provas 
de estrada. 

SUL
 
Em 2007, a Secção de Atletismo manteve um ritmo de cresci-
mento quer em resultados quer em participações a que os nossos 
atletas já nos habituaram.
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De norte a sul do país, e também no estrangeiro, participámos 
em mais de 70 provas de estrada, montanha, meias maratonas 
ou maratonas. Dos resultados obtidos, importa registar diversos 
1º, 2º e 3º lugares nos respectivos escalões de veteranos, assim 
como o título de campeão do INATEL em veteranos do nosso 
atleta Sobral de Sousa.
Esperamos que 2008 nos permita continuar a digni�car o clube 
com a obtenção dos melhores resultados e a prática de um 
desporto saudável.

4 
O ano de 2007 permitiu a consolidação do espírito de grupo para 
o conjunto de atletas que ao logo de todo o ano �zeram com que 
a cor das suas camisolas brilhasse por entre montes e vales, 
cidades e aldeias, conciliando o prazer de participar com a honra 
de digni�car o Clube que representam.

Das diversas provas há a referir a participação na etapa pioneira 
em Portugal de uma prova de Aventura Urbana: o City Chase 
World Championship. Realizada em Lisboa, esta prova foi um 
desa�o para a mente, o corpo e o espírito das equipas partici-
pantes, num total de 75, entre as quais quatro duplas do Clube. 
No �nal, as equipas do Clube Millennium bcp, concretizando 
a prova abaixo das cinco horas, posicionaram-se no 6º, 13º, 34º 
e 38º lugares da classi�cação geral. 

A participação do Clube na Taça de Portugal de Corridas de Aventura 
é já uma tradição com um forte impacto no seio da modalidade. 
Este ano estiveram presentes 4 equipas e, em todas as provas, 
houve sempre pelo menos uma equipa do Clube que teve 
o prazer de subir ao pódio para receber um dos prémios.

As duas primeiras provas do circuito realizaram-se em Ponteve-
dra e em Torres Vedras e tiveram a particularidade de duas 
equipas do Clube terem obtido a mesma classi�cação: a equipa 
Millennium bcp 1 conquistou o 2º lugar no escalão Elite Mista 
e a equipa Millennium bcp 3 o 3º lugar no escalão Aventura. 
Seguiu-se uma prova realizada no Estoril, onde a equipa Millen-
nium bcp 1 foi a grande vencedora do seu escalão. A Ilhado Pico 
foi a etapa seguinte e, mais uma vez a equipa Millennium bcp 

3 voltou a subir ao pódio, tendo �cado em 2º lugar no escalão 
Aventura. A etapa seguinte, em Vila Real, o Clube arrecadou 
um honroso 2º lugar, desta vez no escalão de Elite Masculina, 
com uma equipa que é bem demonstrativa da dedicação que 
os seus elementos têm dado à modalidade ao longo de muitos 
anos: Humberto Lomba, Fernando Feijão, Francisco Reis 
e Américo Ferreira.

E o ano iria terminar com aquela que era a prova mais aguardada 
ao longo da época: o XPD Race. Prova incluída no circuito 
mundial da modalidade, realizou-se na zona centro de Portugal, 
com início e �m no Estoril, tendo as equipas como objectivo 
cumprir um percurso de cerca de 500 quilómetros, distribuídos 
por 5 etapas a realizar durante 4 dias, onde duas equipas 
do Clube se classi�caram no “Top 10”.

5 Basquetebol
NORTE

Esta modalidade divide a sua actividade em prol da manutenção, 
com cerca de 25 participantes e na preparação da equipa para 
a competição a nível distrital e nacional. A época inicia-se em 
Setembro com os treinos a decorrerem no pavilhão Municipal de Gaia. 
Esta época saldou-se pela vitória no campeonato distrital zona 
norte e consequente apuramento para a fase �nal do nacional 
disputada em Lisboa. Esta participação saldou-se pelo 4º lugar.

6 Bo  ling
SUL

A participação da  Equipa do Clube Millennium bcp composta 
por António Almeida, Mário Batista, Isidoro Guerreiro, Renato 
Matos, Paulo Freitas e Pedro Murça foi, mais uma vez, coroada 
de êxito em diversas provas, principalmente na Liga Inter Empre-
sas da Federação Portuguesa de Bowling 16 Equipas/Empresas  
onde obteve o  1º Lugar e o 3º Lugar no Torneio do BPI.
A nível individual, destacam-se os resultados obtidos no torneio 
do SBSI por António Almeida e Mário Batista, lutando por 
lugares no pódio a nível Nacional.
O Ranking Nacional da Federação Portuguesa de Bowling 
assinala três dos nossos jogadores: 23º lugar António Almeida, 
em 27º lugar Isidoro Guerreiro e em  30 º lugar  Mário Batista.

7 BTT Competição
A actividade do BTT, vertente competição, teve como ponto alto 
a realização do 1º Troféu Clube Millennium bcp. Aproveitando 
o circuito regional de cross-country Lisboa-Setúbal, efectuaram-
se 2 provas (Azeitão e Rio de Mouro) tendo os eventos contado 
com bons níveis de participação. A iniciativa mereceu rasgados 
elogios e deixou uma marca indelével no panorama do cross-
country da região da Grande Lisboa.
De destacar também a participação dos atletas do Clube em 
diversas provas, merecendo particular menção o 8º lugar 
de Nuno Salgado no muito competitivo Circuito Norte-
Alentejano, duas vitórias e um 2º lugar de Nuno Prazeres em 
meias-maratonas e os dois primeiros lugares no escalão 
de iniciados não federados de Pedro Prazeres em cross-country.
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De norte a sul do país, e também no estrangeiro, participámos 
em mais de 70 provas de estrada, montanha, meias maratonas 
ou maratonas. Dos resultados obtidos, importa registar diversos 
1º, 2º e 3º lugares nos respectivos escalões de veteranos, assim 
como o título de campeão do INATEL em veteranos do nosso 
atleta Sobral de Sousa.
Esperamos que 2008 nos permita continuar a digni�car o clube 
com a obtenção dos melhores resultados e a prática de um 
desporto saudável.

4 
O ano de 2007 permitiu a consolidação do espírito de grupo para 
o conjunto de atletas que ao logo de todo o ano �zeram com que 
a cor das suas camisolas brilhasse por entre montes e vales, 
cidades e aldeias, conciliando o prazer de participar com a honra 
de digni�car o Clube que representam.

Das diversas provas há a referir a participação na etapa pioneira 
em Portugal de uma prova de Aventura Urbana: o City Chase 
World Championship. Realizada em Lisboa, esta prova foi um 
desa�o para a mente, o corpo e o espírito das equipas partici-
pantes, num total de 75, entre as quais quatro duplas do Clube. 
No �nal, as equipas do Clube Millennium bcp, concretizando 
a prova abaixo das cinco horas, posicionaram-se no 6º, 13º, 34º 
e 38º lugares da classi�cação geral. 

A participação do Clube na Taça de Portugal de Corridas de Aventura 
é já uma tradição com um forte impacto no seio da modalidade. 
Este ano estiveram presentes 4 equipas e, em todas as provas, 
houve sempre pelo menos uma equipa do Clube que teve 
o prazer de subir ao pódio para receber um dos prémios.

As duas primeiras provas do circuito realizaram-se em Ponteve-
dra e em Torres Vedras e tiveram a particularidade de duas 
equipas do Clube terem obtido a mesma classi�cação: a equipa 
Millennium bcp 1 conquistou o 2º lugar no escalão Elite Mista 
e a equipa Millennium bcp 3 o 3º lugar no escalão Aventura. 
Seguiu-se uma prova realizada no Estoril, onde a equipa Millen-
nium bcp 1 foi a grande vencedora do seu escalão. A Ilhado Pico 
foi a etapa seguinte e, mais uma vez a equipa Millennium bcp 

3 voltou a subir ao pódio, tendo �cado em 2º lugar no escalão 
Aventura. A etapa seguinte, em Vila Real, o Clube arrecadou 
um honroso 2º lugar, desta vez no escalão de Elite Masculina, 
com uma equipa que é bem demonstrativa da dedicação que 
os seus elementos têm dado à modalidade ao longo de muitos 
anos: Humberto Lomba, Fernando Feijão, Francisco Reis 
e Américo Ferreira.

E o ano iria terminar com aquela que era a prova mais aguardada 
ao longo da época: o XPD Race. Prova incluída no circuito 
mundial da modalidade, realizou-se na zona centro de Portugal, 
com início e �m no Estoril, tendo as equipas como objectivo 
cumprir um percurso de cerca de 500 quilómetros, distribuídos 
por 5 etapas a realizar durante 4 dias, onde duas equipas 
do Clube se classi�caram no “Top 10”.

5 Basquetebol
NORTE

Esta modalidade divide a sua actividade em prol da manutenção, 
com cerca de 25 participantes e na preparação da equipa para 
a competição a nível distrital e nacional. A época inicia-se em 
Setembro com os treinos a decorrerem no pavilhão Municipal de Gaia. 
Esta época saldou-se pela vitória no campeonato distrital zona 
norte e consequente apuramento para a fase �nal do nacional 
disputada em Lisboa. Esta participação saldou-se pelo 4º lugar.

6 Bo  ling
SUL

A participação da  Equipa do Clube Millennium bcp composta 
por António Almeida, Mário Batista, Isidoro Guerreiro, Renato 
Matos, Paulo Freitas e Pedro Murça foi, mais uma vez, coroada 
de êxito em diversas provas, principalmente na Liga Inter Empre-
sas da Federação Portuguesa de Bowling 16 Equipas/Empresas  
onde obteve o  1º Lugar e o 3º Lugar no Torneio do BPI.
A nível individual, destacam-se os resultados obtidos no torneio 
do SBSI por António Almeida e Mário Batista, lutando por 
lugares no pódio a nível Nacional.
O Ranking Nacional da Federação Portuguesa de Bowling 
assinala três dos nossos jogadores: 23º lugar António Almeida, 
em 27º lugar Isidoro Guerreiro e em  30 º lugar  Mário Batista.

7 BTT Competição
A actividade do BTT, vertente competição, teve como ponto alto 
a realização do 1º Troféu Clube Millennium bcp. Aproveitando 
o circuito regional de cross-country Lisboa-Setúbal, efectuaram-
se 2 provas (Azeitão e Rio de Mouro) tendo os eventos contado 
com bons níveis de participação. A iniciativa mereceu rasgados 
elogios e deixou uma marca indelével no panorama do cross-
country da região da Grande Lisboa.
De destacar também a participação dos atletas do Clube em 
diversas provas, merecendo particular menção o 8º lugar 
de Nuno Salgado no muito competitivo Circuito Norte-
Alentejano, duas vitórias e um 2º lugar de Nuno Prazeres em 
meias-maratonas e os dois primeiros lugares no escalão 
de iniciados não federados de Pedro Prazeres em cross-country.
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13 Futsal
NORTE

Em 2007, a modalidade movimentou quase uma centena 
de atletas em treinos e perto de oito dezenas em jogos pelo 
Clube, número considerável especialmente pela manutenção em 
competição externa de algumas das equipas “nascidas” para 
o I Campeonato Nacional de Futsal do nosso Clube.

Em Janeiro realizaram-se as Finais Nacionais do I Campeonato 
Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp onde a Delegação 
Regional Norte foi muito bem representada pelas suas equipas 
“CHALLENGE”, que ao seu Título de Campeã Norte juntou 
também o de 1ª Campeã Nacional, e “BCP GRUPO” que se �cou 
pelo honroso 4º lugar.

A nível de Torneios no exterior foram patrocinadas seis equipas 
do Clube no XXXI Torneio Nacional Interbancário de Futsal 
(TNIFS) organizado pelos Sindicatos Verticais do Sector Bancário 
(SBN, SBC e SBSI), representativas das cidades do Porto (duas 
equipas), Aveiro, Braga, Santo Tirso e São João da Madeira (com 
uma em cada). Apenas a equipa de São João da Madeira 
conseguiu atingir as meias–�nais de apuramento do Campeão 
Norte deste Torneio (fase por eliminatórias directas) mas não as 
superaram ante a equipa que viria a sagrar-se Campeã do Norte.

O Clube teve a participação de duas equipas de Veteranos no IX 
TNIFS de Veteranos, cuja organização é do mesmo âmbito 
sindical. À tradicional equipa “Galácticos” juntou-se este ano 
a equipa “Vintage”, recém-chegada a estas lides e que conquistou 
o feito inédito de se sagrar Campeã do Norte, título nunca antes 
ganho pelo Clube Millennium bcp e que fará com que esta 
equipa dispute o Título Nacional daquele Torneio em 2008.

O Clube continuou a ser bem representado no FUTSAL CHAL-
LENGE SPORTZONE e no FUTSAL CUP, Torneios entre empresas 
organizados pela “Dinamismo Total” no qual já temos algum 
histor ia l ,  at ingindo os  quar tos- de -�nal  em ambas 
as competições por intermédio da equipa “Challenge”. Esta 
equipa também teve meritória participação no XIII Torneio de 
Matosinhos, conquistando o 10º lugar na geral (entre 24 formações), 

enquanto no XI Torneio do CAC o 6º lugar (entre oito equipas). 
Estes resultados consideram-se interessantes atendendo a que 
todos os adversários competem em campeonatos o�ciais 
de várias Divisões da Federação Portuguesa de Futsal.

O ano foi muito positivo face aos resultados alcançados, 
pretendendo-se manter e ampliar, na medida do possível, 
o apoio a estas e outras equipas para a prática do Futsal 
no âmbito do Clube Millennium bcp, com o sentido de ser ainda 
melhor representado nas competições da modalidade que 
se vão consolidando.

SUL

O ano iniciou-se com o XXXI TNIFS (Campeonato Nacional 
Interbancário de Futsal) organizado pelos 3 Sindicatos verticais, 
tendo o Clube apoiado várias equipas.
 
No �m do ano, realizou-se a XIX Edição do Torneio Bola de Prata, 
organizado pela Caixa Geral de Depósitos, no qual as equipas 
do Clube tiveram comportamento meritório, atingindo a equipa 
FAPOC os quartos de �nal.
 
Em Novembro abriram-se as inscrições para o II Campeonato 
Nacional de Futsal do Clube MBCP, tendo-se registado 22 equipas 
inscritas na Zona Sul, 12 no Norte e 4 nas Ilhas, esperando-se que 
o sucesso deste evento seja no mínimo igual ao da edição 
anterior.
 
O Clube, dentro da sua política de descentralização, continua 
a dar apoio à equipa formada por sócios da região da Marinha 
Grande. 

14 Ginástica
 
A continuação do apoio por parte do Clube, para a prática desta 
actividade, tem contribuído para a manutenção da boa forma 
física, assim como da boa disposição e bem-estar geral 
dos praticantes.

As quatro turmas constituídas por uma diversidade de pratican-
tes, em género e idade, bastante assinaláveis, estão a cargo 
do professor Carlos Oliveira, que continua a proporcionar 
aos praticantes um conjunto muito variado de exercícios. Com 
a sua inerente boa disposição e preocupação de adaptar 
os exercícios à forma física de cada um, permite a evolução 
notória da condição física e bem-estar geral, num ambiente
divertido e agradável. 

15 Golfe
Neste sexto ano de actividade realizou-se a 5ª Ordem de Mérito 
do Clube, quadro competitivo anual composto habitualmente 
por seis provas. Os torneios para esta competição foram disputa-
dos nos seguintes campos: Belas, Porto Santo, Montebelo (Viseu), 
Vila Sol (Quarteira), Montado (Palmela) e Campo Real (Torres 
Vedras). Em todos eles a adesão dos sócios foi elevada, tendo-se 
contado também com a participação de alguns familiares 
e amigos.
 
Luís Barata venceu 2 dos torneios (Belas e Campo Real), Luís 
Fernandes venceu outros dois (Montebelo e Montado), Carlos 
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Felíco venceu no Porto Santo e Maria Agostinha Teixeira venceu 
no Vila Sol.
 
O grande vencedor �nal da Ordem de Mérito de 2007 foi, mais 
uma vez, Luís Fernandes que vence pelo segundo ano consecu-
tivo a Ordem de Mérito do Clube sucedendo a Carlos Felício 
em 2005, a José Romão Eusébio em 2004 e a António Pedrosa 
em 2003. Em segundo e terceiro lugares desta Ordem de Mérito 
posicionaram-se, respectivamente, Noé Oliveira e Luís Barata.
 
Realizou-se também a competição de pares, em Belas, torneio 
de encerramento da época gol�sta de 2007, ganho pela dupla 
Carlos Santiago / Maria Puri�cação Santiago.

16 Health Clubs
No �nal do ano, em acordos/protocolos estabelecidos com  
Health Clubs e o Clube Millennium bcp, aproximadamente 2820 
associados (1700 Norte e 1120 Sul) foram  abrangidos por 
diversas campanhas de divulgação nos 26 Health Clubs envolvidos.   
Estes protocolos visam a pratica de exercício físico e desportiva, 
tendo sempre como factor a localização geográ�ca do maior 
número dos nossos Associados,  a�m de proporcionar um estilo 
de vida mais saudável.  
Continuamos a desenvolver esforços no sentido do desenvolvi-
mento da actividade em centros populacionais de menor 
densidade, a �m de tornar efectivos os benefícios com vantagens 
especiais para todos os associados do Clube. 

17 Judo
Em 2007 estivemos representados em 38 torneios com mais 
de 95 alunos, tendo conseguido 8 Campeões Regionais, 
um Campeão Nacional e 3 Vice-Campeões Nacionais e um 
brilhante 3º Lugar no Campeonato Nacional de Equipas. 
Estivemos representados em dois Torneios internacionais e num
estágio de Competição na Vila Serrana de Góis.  
 
 

A nossa equipa e o Mestre Pedro Soares, receberam o prémio 
Anual da Equipe Juvenil de 2007 atribuído pelo Instituto 
de Desporto de Portugal.  
Conseguimos realizar praticamente todos os objectivos 
a que nos propusemos:
André Mendes – Campeão Nacional; André Mendes, Manuel 
Sousa, Sílvia Maurício, Mário Martins, Euclides Lopes, Mauro 
Fialho, Ana Curto e Luís Curto: Campeões Regionais.

18 Karting
A época de 2007 permitiu a concretização plena de todos 
os objectivos estabelecidos e lançados por parte da Secção 
de Karting do Clube.

Na componente interna, a organização do 6.º Campeonato 
Nacional do Clube Millennium bcp cremos ter-se saldado pelo 
sucesso não só pela consolidação dos valores de companhei-
rismo e sã competição que sempre têm sido divulgados e incen-
tivados pela Secção, mas, também, pela adesão incondicional 
dos participantes ao sistema de provas adoptado: foram realiza-
das 10 provas, 9 delas pontuáveis, em kartódromos localizados 
de Norte a Sul do País.

Vencedores deste ano: 1º Pedro Figueiredo, 488 pts; 2º Miguel 
Ramada, 459 pts; 3º Nuno Rosa, 458 pts.
No que concerne aos Troféus O�ciais, procuramos abranger dois 
tipos de provas: (i) a disputa de Troféus com sistema 
de pontuação distribuído por várias provas e (ii) as provas 
de Grande Resistência.

Na provas de “Grande Resistência” o Clube Millennium bcp 
cotou-se, mais uma vez, como a segunda melhor equipa nacio-
nal, logo atrás da equipa do Ben�ca. Este ano, apesar de não ter 
nenhum primeiro lugar, o Clube Millennium bcp subiu ao pódio 
em quase todos os eventos em que participou. Foi 3.º nas 24 
Horas de Fátima; 1º na Categoria GT30 (3ª vitória consecutiva 
na categoria) e 3º da Classi�cação Geral (a melhor classi�cação de 
sempre) nas 24 Horas de Évora e 13º nas 24 Horas da Batalha.

Nos Troféus, a nossa Equipa O�cial disputou três troféus: o Troféu 
"Empresas Tevilis",  o "Troféu Euroindy" e o "Challenge Palexpo CP 
RTP Empresas - 2007" (a prova mais importante do calendário 
kartistico nacional pontuável para os troféus organizados pela 
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting – FPAK). No 
Troféu "Empresas Tevilis" (Kartódromo de Fátima) alcançámos 
com duas equipas os 2º e 3º lugares do pódio.

No "Troféu Euroindy", a equipa principal �cou em 4º lugar, 
enquanto que na edição de 2007 do "Challenge Palexpo”, única 
prova amadora de karting que conta para os troféus atribuídos 
pela FPAK, sagrámo-nos Campeões Nacionais de Empresas, 
tendo a equipa o�cial conquistado quatro dos primeiros lugares 
em seis provas pontuáveis, a que se juntou um segundo e ainda 
um quinto lugares. Uma segunda equipa o�cial conquistou ainda 
relevantes resultados. 

O Clube sempre acreditou no conjunto de pilotos que 
constituem a nossa selecção, bem como na equipa que muito 
contribuiu para chegar a tão honrosos resultados. Parabéns 
aos pilotos campeões que honraram o emblema do Clube e que 
�carão para a história dos feitos inesquecíveis: Pedro Figueiredo, 
João Pedro Guint, Nuno Rosa, Miguel Ramada, João Paulo Martins.  
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19 King
Esta modalidade iniciou a sua actividade, com a realização 
do I Campeonato de King do Clube Millennium bcp, no qual 
participaram 25 jogadores. Decorreu nas instalações do Clube, 
ao longo de 6 jornadas, e os jogadores tiveram oportunidade 
de demonstrar as suas aptidões para a modalidade.
Após a última jornada, �caram classi�cados nos 5 primeiros 
lugares, os seguintes jogadores:
 
1º Manuel Madeira • 2325 pontos
2º David Mina • 2205 pontos
3º João Santos  • 1440  pontos
4º Américo Pereira • 1200 pontos
5º Vítor Rodrigues  •  880 pontos

20 Mergulho
NORTE 

Em 2007 virámos um novo capítulo da Secção de Mergulho, 
que passou a oferecer condições de infra-estrutura aos seus 
associados do que melhor se utiliza, em termos europeus, 
com a inauguração do novo complexo de piscinas da Academia 
de Mergulho do Porto (Fluvial).  Esta Academia, parceira exclusiva 
do Clube, oferece aos associados uma nova estrutura, quer para 
o exercício teórico quer para a parte prática, com novos equipa-
mentos e uma estação de enchimentos avançada (Ar, Nitrox 
e Trimix). 
 Além dos habituais cursos de iniciação e da oferta de cursos mais 
avançados, foi realizado pela primeira vez o curso de Advanced 
Nitrox, curso que explora em termos teóricos e práticos a utiliza-
ção com diferentes quantidades de gases, proporcionando mais 
mergulho, maior segurança. 
   
Apesar de termos iniciado a actividade no �nal do primeiro 
semestre, devido à entrada em funcionamento das novas 
piscinas, mantivemos o ritmo de associados formados no Clube 
e conseguiu-se, mesmo assim, igualar o número de mergulhos 
realizados no ano anterior, isto é, mais de 300 mergulhos. 
Hoje, podemos a�rmar que temos mais e melhores mergulhadores!

SUL 

Em 2007 realizaram-se uma série de iniciativas para os associados 
que con�rmam a modalidade de Mergulho como um sucesso. É 
cada vez maior o número mergulhadores credenciados 
que pretendem consolidar os conhecimentos adquiridos 
no curso básico de mergulho (Open Water).
 
Foram inúmeras as actividades desenvolvidas: Cursos Avança-
dos, Cursos de Mergulho Técnico, saídas de Mergulho e podemos 
rea�rmar que o princípio de “desfrutar do oceano em segurança” 
continua a ser o primado em todas as nossas realizações. Para 
além da certi�cação de novos mergulhadores, apostámos 
nas actividades para os mais novos, pretendendo desta forma 
sermos o mais abrangentes possível.

21 Montanhismo
Em 2007 a secção de Montanhismo continuou a divulgação 
das actividades de montanha com aposta forte nas marchas 
pedestres e nos cursos de escalada.

Realizou-se mais um curso de escalada no qual participaram 
12 associados.

Organizaram-se, também, 5 actividades de marcha, tendo-se 
veri�cado a participação média de 45 caminheiros, destacando-
se a caminhada realizada à Serra de Santa Luzia, na qual partici-
param 58 elementos.

De referir, também, o �m-de-semana realizado na Serra do Gerês 
em que se proporcionou, para além de duas marchas, um passeio 
a cavalo em pleno Parque Nacional. 

22 Motociclismo
2007 foi um ano em que o papel de alguns Associados do Clube 
foi, para além de meros participantes, uma agradável surpresa 
quando passaram a ter também o papel de an�triões.

O passeio a Ortigosa, em Abril, foi um passeio simples, com um bom 
convívio e alguns aprazíveis quilómetros até ao litoral.

Em Junho, fomos até Ansião, onde o colega João Rui Pimentel  
nos recebeu e deu a conhecer um pouco da sua linda terra. Foi 
um passeio bem rico em paisagens e divertido, muita história 
e excelente gastronomia local.

Em Setembro, foi a vez do João Lourenço receber os Associados 
do clube em Quiaios para um passeio excelente. As paisagens 
locais, fazem do tempo passado em cima das motas momentos 
fantásticos.
De realçar, ainda, a visita ao núcleo museológico da Figueira 
da Foz - Salinas e Museu do Sal.

Podemos dizer com satisfação que sempre que o grupo 
dos motards do Clube Millennium bcp se junta, a animação 
é garantida e este ano não foi excepção. 
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23 Natação
 
SUL
 
Dando sequência à sua actividade, a Secção de Natação Sul 
procedeu este ano à renovação e angariação de novos protoco-
los de cooperação com diversas entidades e Clubes de Natação 
da Zona da Grande Lisboa, que ministram aulas de natação, 
nas vertentes ensino e aperfeiçoamento, proporcionando assim 
aos Associados do Clube, em especial aos seus familiares mais 
jovens, o acesso à prática da natação em condições vantajosas.

24 Natação - Águas Li res
A equipa de Natação do Clube Millennium bcp teve em 2007 
um comportamento muito meritório.
Na vertente de piscina, os nossos nadadores estiveram presentes 
em torneios nas Caldas da Rainha, Coimbra e em Cantanhede, 
onde 4 elementos da equipa, João Silva, Fernando Serra, Jorge 
Fernandes e João Leite, participaram nos IX Campeonatos Nacio-
nais de Masters.

João Silva, conquistou 4 títulos de Campeão Nacional, nas provas 
de 400 e 800 Livres, 50 e 100 Bruços. Em virtude dos resultados 
obtidos, este nadador participou nos Campeonatos Nacionais 
de Inglaterra, estabelecendo  nesse evento um novo recorde 
nacional na prova de 100 Bruços em piscina de 50 metros.

Quanto à vertente de Águas Abertas, a equipa teve também 
um comportamento muito positivo. Participámos em 15 provas 
de mar / rio  ( Costa de Caparica - 1 , Circuito do Algarve - 8, Zêzere 
- 2 , Sesimbra - 1, Sado - 1 e Lisboa - 2 ), tendo em todas elas 
subido ao pódio um ou mais nadadores do Clube. 
Deve destacar-se João Silva que se sagrou Campeão do Circuito 
de Mar do Algarve no escalão I (42-47 anos) ao vencer 
4 das 7 provas em que participou.
Jorge Fernandes, Fernando Serra e Paulo Quintino foram outros 
dos elementos da nossa equipa que se destacaram e que defen-
deram as cores do Clube pelas praias e rios de Portugal.

25 Orientação
Esta modalidade serve especialmente os associados que têm 
um gosto muito grande pelos passeios nos melhores locais 
que a natureza oferece, servindo-se do apoio de uma bússola 
e de um mapa da região, sendo os únicos meios necessários para 
se praticar este desporto. É também uma modalidade que serve 
de suporte a outras modalidades, como a Aventura e o BTT, nas 
quais o Clube tem tradições bem enraizadas no panorama 
desportivo nacional.

A Secção de Orientação conta com 64 associados inscritos, 
dos quais 34 são atletas federados, tendo o Clube estado 
representado em 36 provas (28 provas de Corrida e Orientação 
Pedestre e 8 Orientação em BTT) num total de 142 participações.

Um dos pontos altos do ano de 2007 ocorreu durante o Campe-
onato Nacional de Orientação em BTT, no qual o nosso atleta 
Pedro Martinho, no difícil escalão Vet I, se sagrou campeão nacio-
nal de distância longa. Para além deste título individual, o Clube 
obteve ainda o título de campeão nacional por equipas 
no escalão de Vet II nas distâncias Média e Sprint, com a equipa 
constituída pelos nossos atletas Fernando Feijão, Américo 
Ferreira e Filipe Silva.

Mas, com o �m de divulgar a Orientação como modalidade 
desportiva do Clube, foi ainda possibilitada a participação 
de alguns novos praticantes numa acção de formação 
organizada pelo INATEL / Federação Portuguesa de Orientação.

26 Pesca
NORTE

O ano de 2007 foi mais uma excelente época piscatória, em face 
do desempenho dos seus atletas que, com o seu esforço 
e dedicação, demonstraram ao longo do ano que pretendem 
continuar a obter, apesar da idade, os melhores resultados 
individuais e colectivos.
 
Estão inscritos 27 atletas que se repartem pela variante de "Rio", 
com 17 atletas, de "Mar", com 16 atletas, e de "Alto Mar", 
com 9 atletas. Nas provas internas  acompanharam-nos sempre 
10 Associados do Clube, amantes de pesca, que não apreciam 
a vertente de competição.
 
Resultados mais signi�cativos: 
 
SBN – Rio 
Individual: 4º lugar - Luís Monteiro; 6º lugar - Abel Pinto; 8º lugar 
- José  Ribeiro; 9º lugar - Joaquim Tavares; 10º lugar - Hélder 
Monteiro
 
Mais uma vez a equipa A (Luís Monteiro, Abel Pinto, Joaquim 
Tavares, José Ribeiro, António Lima e Aires Saldanha), constituída 
por exímios atletas na "arte de pescar", e na maioria oriundos 
das Terras de Basto, sagrou-se colectivamente Campeã Regional.
 
Final Nacional - Rio
 
A �nal foi realizada em Beja e proporcionou aos participantes um dia 
de muito peixe na "manga" e alguns exemplares de máximo 
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respeito. Individual e colectivamente, os nossos pescadores 
tiveram um comportamento aceitável e, no fundo, com o mérito 
de quem desconhecia totalmente o comportamento do peixe 
desta zona de Portugal. 
 
Individual/Sector: 
Sector A - 6º lugar - Manuel Oliveira; Sector B - 4º lugar - Luís 
Monteiro; Sector C - 6º lugar - Augusto Vieira, 7º lugar - Joaquim 
Tavares e 8º lugar - José Ribeiro; Sector D - 8º lugar - José Ribeiro.
 
Colectivamente as duas equipas conseguiram um 5º e um 
9º lugar.
 
SBN - Mar
 
Individual: 1º lugar - Virgílio Santos - Campeão Regional; 
4º lugar - Domingos Correia; 9º lugar - Aires Pereira; 
10º lugar - Adélio Chacim.
 
Colectivamente, a equipa A, com um conjunto bastante homo-
géneo, conseguiu tirar partido das mais adversas condições 
do mar, dado que possui bons elementos (Sera�m Barbosa, 
Virgílio Santos, Augusto Vieira, Manuel Alves, Hélder Monteiro, 
Domingos Correia) e que dominam a prática da pesca ao fundo 
ou da pesca com bóia, sagrou-se novamente Campeã Regional.
 
Final Nacional - Mar
 
Na �nal nacional que se realizou no Norte, na Póvoa de Varzim, 
participaram 7 atletas cujo desempenho exemplar individual 
e colectivo permitiu ao Clube Millennium bcp sagrar-se 
Campeão Nacional do Campeonato Interbancário:
 
Individual: 8º lugar - Virgílio Santos.
 
SBN - Alto Mar
 
Esta modalidade não é para todos. A pesca de “Alto Mar”, 
que é praticada na maior parte das vezes em locais a mais de uma
hora de distância do porto de pesca ou da costa, exige dos pesca-
dores desportivos uma boa preparação física e mental, dado que 
terão que enfrentar um mar por vezes muito "mexido", e aguen-
tar provas de cinco horas, o que obriga à permanência de pelo 
menos sete horas no mar.  
 
Individual: 7º lugar - Domingos Correia; 10º lugar - Augusto Vieira

Sargo de Prata - Mar
 
A prova de 2007, realizada mais uma vez em Peniche, contou 
com 93 participantes, 7 dos quais da Delegação Norte que 
seleccionou os melhores pescadores cuja "perícia" para pescar 
com bóia seja excelente. Normalmente a diferença entre os 
praticantes reside na capacidade de cada um, na escolha do 
melhor pesqueiro para efectuar a sua "faina".
 
Colectivamente, obtivemos o 8º lugar.
 
CGD - Rio - Barragem Maranhão
 
Esta prova realiza-se normalmente em Setembro, com a partici-
pação de cerca de 320 pescadores, o que provoca grande 
 

  

desigualdade na distribuição das zonas e dos pesqueiros. Não foi 
uma prova famosa, sendo de salientar o 12º lugar obtido por
Hélder Monteiro.
 
 Convívios Internos
 
Em parceria com a Delegação Sul, realizaram-se dois convívios 
internos de Rio na Barragem dos Patudos em Alpiarça e na pista 
de remo do Rio Mondego, em Montemor-o-Velho, que oferece-
ram excelentes condições aos cerca de 60 Associados do Clube 
para gozarem um dia de boa pesca com muito peixe na manga 
e da alegria de terem passado um dia de agradável convívio.
 

SUL

No �nal de 2007 contávamos com cerca de 100 pescadores 
inscritos em três modalidades: Pesca de Praia, Pesca de Mar 
e Pesca de Rio.

Organizámos 13 provas de pesca desportiva repartidas pelas 
modalidades de mar (bóia e praia) e rio, havendo a destacar o VII 
Sargo de Prata, em Peniche, concurso com a presença 
de 95 pescadores.

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 – XXV Peixe de Prata (barragem 
do Maranhão);
Concurso da Cimenteira Maceira-Liz.

Os resultados desportivos mais relevantes foram:
Campeões Regionais de Pesca de Mar do SBSI individualmente   
e por equipas, 1º José Bernardino, 2º Marcelino Sousa, 
4º António Conceição Marques; 
Apurados para a �nal de Alto Mar (a realizar em 2008) com
António Válerio, João Canaverde, José Carlos Pacheco 
e Nuno Silva;
Vencedores individual e colectivamente da prova de Mar 
da Cimenteira Liz, 1º Joaquim Carimbo, 2º José Bernardino, 3º João 
Varão, 4º António Conceição Marques, 5º Américo Legathaux, 
6º Jorge Serra;
Campeões Regionais de Pesca de Mar do SBC com Victor Malheiros;
Campeonato Regional de Pesca de Rio do SBC (2º José Ferreira).

Provas organizadas pela Secção de Pesca Desportiva:
VI Torneio Interno de Mar, com a presença de 49 pescadores,
e provas em Cascais e Peniche: 1º António Abreu, 2º José 
Bernardino e 3º Joaquim Ferreira;
II Torneio Interno de Surfcasting, com a presença de 24 pescado-
res, e  prova na praia da Lagoa de Albufeira, tendo sido as restan-
tes provas adiadas devido às condições do tempo: 1º Victor 
Malheiros, 2º Rui Santos e 3º Miguel Oliveira;
VI Torneio Interno de Rio, com a presença de 52 pescadores, 
e provas nas barragens do Maranhão, Trigo de Morais e Divôr: 
1º António Marques, 2º Marco Vinagre e 3º João Trindade Varão;
IV Encontro Nacional de Pesca de Rio em conjunto com 
a delegação Norte do Clube, na barragem dos Patudos, em 
Alpiarça, com a presença de 54 concorrentes: 1º João Álvaro 
Ribeiro, 2º Luís Lains e 3º Abel Pinheiro;
IV Encontro Regional com as Sucursais de Évora, na barragem 
do Divôr, que contou com a presença de 32 participantes: 

 



1º José Bernardino, 2º Marco Vinagre e 3º José Vinagre;
V Encontro Nacional de Pesca de Rio em conjunto com a delega-
ção Norte do Clube, no Rio Mondego em Coimbra-Medina, 
com a presença de 45 concorrentes: 1º Paulo Figueiredo, 
2º Joaquim Tavares e 3º Francisco Garcia;
VII Sargo de Prata, em Peniche, concurso aberto aos restantes 
Grupos Desportivos da Banca que contou com a presença de 
95 pescadores em representação de 14 equipas: 3º Victor Malheiros.

O Torneio Interno do Clube Millennium bcp e o VII Sargo de Prata 
obtiveram elogiosas referências em revista da especialidade.

27 Pool 
NORTE
 
Em 2007, 10 sócios do Clube Millennium bcp participaram 
no II Torneio de Pool, organizado pelo Sindicato dos Bancários 
do Norte no antiquíssimo Café Aviz. Com um total de 32 inscrições, 
este torneio realizou-se em duas fases de apuramento  de duplo 
"KO", que apura 2 num grupo de 4 participantes e uma fase �nal 
de KO directo.

Na 1ª fase,  apesar de se notar alguma inexperiência na assimila-
ção das regras especí�cas nesta vertente do bilhar snooker " Pool 
Bola 8", ou seja Pool Português, veri�caram-se jogos de agradável 
nível técnico, principalmente naqueles em que intervieram 
os 16 apurados para a fase seguinte (2ª fase), sendo de destacar 
os nossos 4 atletas (Manuel Alves, João Oliveira, José Pereira 
e Hélder Monteiro).

Na 2ª fase, o equilíbrio entre os jogadores foi a palavra 
dominante, mas, na fase �nal, a melhor performance dos atletas 
do Clube Millennium bcp permitiu-lhes conquistar os dois 
primeiros lugares do torneio e o apuramento para a �nal nacional:

Campeão Regional - Hélder Monteiro;
Vice-Campeão Regional - José Pereira.

A �nal nacional realizou-se na Covilhã, com a presença 
de 8 jogadores (3 SBN, 1 SBC e 4 SBSI ). Os oito jogadores foram 
sorteados em duas séries de 4, tendo como cabeças de série, 
o campeão do SBN e o campeão do SBSI.
O apuramento dos campeões regionais (Hélder Monteiro 
e Sandro Fernandes) para o jogo �nal do nacional não foi por 
acaso. A diferença relativamente aos outros participantes era 
grande e o nível competitivo apresentado na espectacular e 
sempre bem jogada �nal foi o grande exemplo disso, tendo o 
factor sorte decidido o campeão, não esquecendo grandes 
tacadas de elevado recorte técnico.
  

•        Vice-Campeão Nacional  - Hélder Monteiro;
•        5º lugar - José Pereira.

E assim nasceu a secção de Pool na Delegação Norte do Clube 
Millennium bcp, com a nomeação de Anselmo Pinto para seccionista.
 
 SUL

A secção de Pool, à semelhança de anos anteriores, promoveu 
a modalidade nas vertentes de Competição Interna 
e Competição Federativa. 
Na competição interna - onde está vedado o acesso 
aos jogadores da equipa que competem na Federação - 
realizou-se a 2ª Liga de Pool composta por quatro torneios que 
decorreram ao longo do ano. A vitória �nal sorriu a Edmundo 
Carvalho enquanto Eduardo Palma e David Mina se classi�caram 
nos lugares seguintes. Além da saudável competição entre 
sócios, o convívio e o gosto pela modalidade foram os ingredien-
tes principais desta competição, que terá nova edição em 2008.

Relativamente à competição federativa, a equipa de Pool 
composta por José Malveiro, João Fonseca, Fernando Fernandes, 
Pedro Custódio, Paulo Fiúza e Pedro Correia, esteve presente em 
todas as provas sob a égide da Federação (Campeonato Nacional 
e Taça de Portugal), quer a nível de equipas quer a nível 
individual. 

Destaque para Pedro Correia que alcançou a vitória num dos 
quatro torneios individuais da Zona Centro, ajudando-o a atingir 
a Fase Final que decorreu em Portimão, onde se classi�cou entre 
o Top-16 Nacional, num total de 500 inscritos. 
Em paralelo com as provas da Federação, decorreram outros 
eventos com a presença dos jogadores da equipa: 
Vitória de Pedro Correia no 2º Torneio de Pool do Snooker Club, 
com Paulo Fiúza em 4º lugar, num total de 40 participantes;
No Open de Baião, Pedro Correia obteve o 5º lugar entre 
64 participantes; 
No Open da Anadia, João Fonseca e Pedro Correia alcançaram 
a fase �nal (16 �nalistas), num total de 64 participantes;
No Torneio de Masters do Mucifal, Pedro Correia sagrou-se 
vencedor da prova tendo marcado presença alguns dos 
melhores jogadores nacionais; 
No Torneio do SBSI estiveram presentes Fernando Fernandes 
e Carlos Antunes que não alcançaram a Fase Final da prova por 
manifesta infelicidade. 
 
Para 2008, a nível interno, além de mantermos a realização 
da Liga Interna, pretende-se estender a modalidade a outros 
pontos do país, organizando provas em conjunto com a recém-
criada secção do Norte, para que mais sócios tenham acesso 
à modalidade.
A nível de competição federativa pretendemos melhorar os bons 
resultados alcançados e obter o apuramento de alguns 
jogadores para o campeonato do Mundo de Amadores que 
decorre todos os anos em Las Vegas.

28 Squash
NORTE

Continuamos a incentivar a prática desta modalidade, incenti-
vando e procurando que os sócios inscritos treinem regular-
mente no sentido de, no futuro, poderem estar aptos a participar 
em provas da federação.
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SUL

A  equipa  de Squash do Clube Millennium bcp participou em  
alguns torneios da Federação Nacional de Squash,  como  Aveiro 
e o Open do Colombo que proporcionou a alguns jogadores 
a experiência de jogar num court de vidro.

Participou também no Campeonato Interbancário de Squash 
que pela 1ª vez teve 4 provas no sul e uma prova nacional. 

Os jogadores do Clube, conseguiram o 2º e 3º lugares por 
equipas e a vitória individual na prova do Sul.  José Marques 
Fernandes foi o brilhante vencedor da 1ª edição do Circuito 
Interbancário do SBSI, inteiramente disputado no Solinca, 
no Centro Comercial Colombo. Miguel Estiveira, Francisco Madu-
reira, Luís Valente  e o veterano Paulo Kellen, também estiveram 
presentes contribuindo fortemente para o sucesso do Clube 
nesta prova.

Na sequência da prova realizada a Sul, disputou-se a Final Nacio-
nal, ganha por José Fernandes que assim se tornou o 1º campeão 
nacional de squash interbancário, com Miguel Estiveira 
e Francisco Madureira em 3ºe 6º lugares, respectivamente. A 
organização deste evento teve elogios dos jogadores em geral
e recebeu o forte contributo do membro do nosso Clube,  Paulo Kellen.

29 Ténis 

NORTE

Em 2007, renovámos o protocolo com o Clube de Ténis do Porto 
e com a Academia de Ténis Ricardo Cayola com condições especi-
ais para sócios do Clube. 

Principais classi�cações:
Campeonatos Distritais SBN - Guedes da Costa 1º lugar, escalão 
de 45 anos; Domingos Castro - 3º lugar escalão dos 60 anos.
Business Ténis Cup: Fase Regional - Pares Mistos - 1ºs Classi�ca-
dos José Maria Santiago/Carolina Dominguez.
Esta dupla de pares mistos classi�cou-se em 2º lugar 
na fase nacional.

SUL

Em 2007, o Clube manteve ao dispor dos seus associados a Escola 
situada no Centro de Ténis das Olaias onde se encontram centra-
lizadas todas as acções inerentes à aprendizagem, manutenção 
e desenvolvimento da modalidade, sob a orientação 
de um técnico especializado.Em competição o�cial e a exemplo 
dos anos anteriores o Clube teve uma só equipa representativa a 
disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Inter-Clubes).

Na série em que �cou colocada, composta por 7 equipas, obteve 
o 3º lugar, não tendo conseguido a passagem à fase seguinte, 
pois só os 2 primeiros lugares o permitiam. 

A equipa foi constituída por José Matos, Nelson Fernandes, 
Campos Palma, Isaac Lourenço, Carlos Castanheira, José Carlos 
Nobre e Jorge Gil.

Nos torneios, é de referir a presença de componentes da equipa 
no torneio de Ténis de Torres Vedras, sendo de realçar a presença 
na �nal de Nelson Fernandes que obteve o 2º lugar, bem como 
o 3º lugar conseguido por José Matos, ambos no escalão de Veteranos.

30 Ténis de Mesa
NORTE

Continuamos a desenvolver esta modalidade participando 
nas provas organizadas pelo INATEL, Associação de Ténis Mesa 
do Porto, na categoria de veteranos, e em torneios particulares 
para os quais somos convidados.

Este ano, a nossa equipa feminina (Ercília Martins e Esmeralda 
Miranda) conquistou o 1º lugar no Campeonato Distrital 
e também a Ercília Martins �cou individualmente no lugar 
cimeiro, sendo de realçar o primeiro lugar em Pares Mistos 
juntamente com Carlos Leitão.

Outros resultados:

Campeonatos Distritais:
Femininos - 1º lugar por equipas; 1º lugar - Ercília Martins, 
individual; 
1ª Categoria  -  3º  lugar  por equipas; 5º lugar  - Carlos Leitão;
6º lugar - António Leitão; 
2ª Categoria  -  6º lugar - Joaquim Monteiro;
3ª Categoria  -  9º  lugar - Arsénio Martins;
Veteranos  -  3º  lugar por equipas;

Campeonatos Nacionais:
Equipas Feminino  -  4º lugar
Individual Feminino  4º lugar  -  Ercília Martins
Equipas 1ª Categoria -  7º lugar
Individual 1ª  - 15º Carlos Leitão
Pares Homens -  6º C. Leitão e A. Leitão 
Pares  Mistos  -  6º C. Leitão - Ercília Martins

31 Tiro
NORTE

Em 2007 concentrámo-nos essencialmente no trabalho 
de organização da modalidade para o que contou com a preciosa 
ajuda da Sociedade de Tiro do Porto e do Clube de Tiro (STP) 
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de S. Pedro de Rates, tendo ainda usufruído das instalações 
da  Associação Portuguesa de Clubes de Tiro, em Fervença 
e por força da parceria com a STP.
Foram lançadas campanhas de sensibilização, actualização 
legislativa, formação, promoção das boas práticas de segurança, 
licenciamento de armas e competição.
Elementos desta secção participaram em formação técnica 
diversa visando aumentar a capacidade de resposta aos novos 
desa�os, nomeadamente no CEJ - Centro de Estudos Judiciários.

Como resultado das diversas medidas tomadas e do esforço 
dispendido, conseguiu-se o reconhecimento da Delegação 
Norte como entidade autónoma relativamente à outra 
secção, possibilitando a competição local.

32 Tiro aos Pratos
SUL

Em provas da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, 
o Clube Millennium bcp fez-se representar no ano 2007 
nos seguintes eventos:

Campeonato Interbancário (CIT); Final do CIT – Matosinhos; 
Prova CGD - Prato de Prata; I Prova Nacional do  Clube Millennium 
bcp; III Grande Prémio SBSI.

Participaram nestas provas 26 Atiradores Associados do Clube 
e inscritos na FPTAC.

Esta modalidade teve início em Março com uma prova de treino 
no Campo de Tiro Sto. Isidro em Pegões. O Campeonato 
Interbancário composto por 6 provas foi disputado na modali-
dade de Fosso Universal. Estas provas foram realizadas 
nos seguintes campos: Beja, Rolos, Monsanto, Pinhal (Algoz), 
Pegões (2).

O CIT teve a participação de 147 atiradores representativos 
de 8 entidades bancárias. Para participar neste evento era 
necessário ser sócio do Clube e da FPTAC.

O nosso Clube classi�cou-se em 3º lugar por equipas, contando 
para essa classi�cação os Associados: Luís Casadinho, Carlos 
Coelho e António Moura.

Na Final Nacional, realizada em Matosinhos, contando com 
a participação dos colegas do Norte, o Clube teve óptima partici-
pação com a prestação de João Amorim (2º Classi�cado) e Luís 
Casadinho (3º Classi�cado).

33 Tiro de Precisão
SUL

O ano 2007 �cou marcado sem dúvida por acontecimentos 
relevantes para o Clube Millennium bcp na modalidade do tiro 
desportivo. Por um lado, marcámos presença assídua em pratica-
mente todas as provas de ranking nacional, por outro 
os resultados alcançados, quer a título individual quer por 
equipas, vieram con�rmar que o nosso Clube é hoje uma referên-
cia na modalidade em Portugal. Estamos, por isso, muito satisfei-
tos pelos sucessos já alcançados o que nos dá ânimo para 
continuar a levar o nome Millennium bcp mais longe e mais alto 
nesta modalidade desportiva. 

Campeonatos Regional/Nacional  da Federação Portuguesa de Tiro :

Carabina de Ar comprimido – HS2 – Campeão Nacional  
Carabina de Ar comprimido – HS2 – Campeão Regional
Carabina de Precisão  3X40 – HS2  – Campeão Nacional
Carabina de Precisão  3X40 – HS2  – Campeão Regional
Carabina  de Precisão Deitado – HS2 – Vice Campeões Nacional    

Trofeu Dia Olímpico – 2 pontos

É de destacar, em  particular, os títulos alcançados por Manuel 
Serra: Campeão Regional e Nacional de Ar Comprimido – HS2, 
Campeão Regional e Nacional de 3X40 – HS2 (bala) e Vice- 
-Campeão Nacional em Carabina Deitado (bala), tendo numa 
mesma época conseguido obter pontuação mínima para passar 
para todas as modalidades que pratica para a 1ª divisão nacional. 

Ainda é de salientar que outros dois atletas do Clube, Jorge 
Capitão e Manuel Raposo,  conseguiram obter mínimos para 
a primeira Divisão Nacional em Ar Comprimido, tendo o Clube 
para o próximo ano uma equipa na 1ª Divisão Nacional e outra 
na 2ª Divisão, situação inédita na nossa história. 

Campeonato Regional/Nacional do INATEL : 

Torneio de Inverno – 4ª  Lugar – CACR
Torneio de Inverno – 3ª  Lugar – CAC
Torneio de Primavera – 4º Lugar – CACR
Torneio de Primavera – 3º Lugar – CAC 
Torneio Distrital – 3º Lugar – CAC 

Provas e Torneios de Clubes em 2007 :

1ª Prova Regularidade do SCP – 3º Lugar – CAC 
1ª Prova Regularidade do SCP – 3º Lugar – PAC
Torneio Match da Lisnave – 3º Lugar – CAC 
ST2 – 1ª Prova Regularidade – 3ª Lugar  - CRec 0.22 lr ( bala) 
ST2 – 2ª Prova Regularidade – 3ª Lugar  - CRec 0.22 lr ( bala)
Torneio de Aniv. Clube Desportivo Arneiro – 2º lugar – PAC
Torneio de Aniv. Clube Desportivo Arneiro – 3º lugar – CAC
Torneio do Soc. Recreativa Estrela Feijó – 4º Lugar – CAC 
Torneio Internacional de Tavira – 3º Lugar – CD  ( bala ) 
Taça de Cascais - 1º Lugar PAC – HV 
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34 Todo-o-Terreno
O ritmo de vida imposto pela sociedade onde estamos inseridos 
impede-nos muitas vezes de usufruir e tomar conhecimento 
de grande parte das riquezas e dos verdadeiros valores do mundo 
que nos rodeia. Existem imensas actividades de entretenimento 
desenvolvidas no período extra laboral, sejam elas recreativas, 
culturais ou desportivas que permitem a realização pessoal 
e colectiva dos indivíduos. É, no entanto, pouco comum 
encontrar-se programas em que possa participar toda a família. 

O TT desenvolvido pela secção do Clube Millennium bcp tem 
colmatado parte dessa lacuna. Nos últimos meses, apesar 
da adesão não ter aumentado, fruto provavelmente da actual 
conjuntura social e económica, manteve-se a média 
de participantes. 

Não sendo possível ambicionar, a curto prazo, um aumento 
signi�cativo de novos participantes é, contudo, grati�cante para 
todos os intervenientes rever "velhos" amigos.

35 Triatlo
Decorrida mais uma época, onde é visível a cada vez maior 
a�uência de praticantes e de público, fruto do desempenho 
ao mais alto nível de alguns atletas nacionais, o Clube Millennium 
bcp esteve presente em algumas competições tanto em duatlo 
como em triatlo, nomeadamente nos duatlos do Jamor 
e Lezírias, triatlos de Oeiras, Fundão e Lamego.

Destaque para a participação do Clube no Triatlo Longo, 
na distância de “Half Iron Man” no Parque das Nações, com 
as distâncias de 1,9 quilómetros na natação, 90 na bicicleta 
e 21,1 na corrida. Uma prova internacional onde mais de metade 
dos atletas eram estrangeiros. Numa prova desta envergadura 
o Clube Millennium bcp esteve em destaque ao  obter 
um honroso segundo lugar por estafetas, com João Silva 
na natação, Manuel Rodrigues na bicicleta e Fernando Feijão 
na corrida. Também esta prova marcou a estreia de Pedro Silva 
no triatlo, ao cumprir a totalidade do percurso.

36 Vela
NORTE

O Clube Millennium bcp e o Clube de Vela Atlântico realizaram, 
em conjunto,  cursos para os Associados do Clube, por um lado, 
e concretizaram a efectivação de uma regata para os escalões 
de formação, mais concretamente a Classe Optimist, passando 
a denominar-se Troféu Clube Millennium bcp.

Estas actividades, revestiram-se de pleno sucesso com a total 
satisfação dos utilizadores adultos ou crianças. O curso infantil 
teve como objectivo, por um lado a ocupação de tempos livres 
com uma actividade salutar ao ar livre, por outro o de  promover 
a prática desportiva. Os cursos decorreram durante as férias 
escolares das crianças e funcionaram com duas turmas 
de 5 alunos cada. Utilizaram-se dois tipos de barcos, o Raquero 
(barco escola colectivo) e o Optimist (barco escola individual) 
dependendo das actividades a desenvolver.

O curso de Adultos Iate funcionou com a realização de 6 aulas 
para cada turma e teve como objectivo principal proporcionar 
aos alunos as noções básicas da navegação à vela, assim 
como desenvolver as necessárias capacidades de trabalho 
de grupo a bordo.

A regata Club Millennium bcp para a Classe Optimist é já 
uma clássica do calendário de Outono sendo uma das provas 
de abertura do calendário de Regatas da época 2007/2008. Com 
a participação de 57 barcos, o espectáculo colorido em frente 
à foz do Douro foi uma constante.

No �nal da cerimónia a distribuição de prémios foi concorrida 
e contou com a presença do Presidente do CVA e do represen-
tante do Clube Millennium bcp, que proporcionaram momentos 
de confraternização às crianças participantes.

37 Voleibol Feminino
NORTE

Modalidade praticada por 24 atletas dividindo-se entre a partici-
pação no campeonato de indoor e volei de praia, ambos 
organizados pelo INATEL.
No indoor, a participação no campeonato interdistrital (Aveiro-
Porto-Viana do Castelo) saldou-se pela conquista do 2º lugar 
e consequente apuramento para a fase �nal disputada 
em Lisboa. Nesta foram consagradas Vice-Campeãs Nacionais 
após �nalíssima disputada com a PT.

No volei de praia, variante de 3, participámos com 2 equipas 
sendo uma delas vencedora da zona norte. Esta apurou-se para 
a fase �nal do campeonato nacional, tendo-se consagrado Vice 
Campeã Nacional. Este resultado permitiu que a equipa feminina 
do Clube Millennium bcp seja a representante de Portugal 
no Campeonato Mundial (CSIT) que se disputa em Itália (Rimini) 
em 2008.
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38 Voleibol Masculino
NORTE

Actividade com cerca de 20 participantes sendo os treinos 
realizados no pavilhão da Escola Secundária Carolina Michaelis 
e contando-se na equipa com ex-atletas federados que propo-
cionam uma qualidade elevada no nível da equipa.

Na competição indoor houve a participação no campeonato 
distrital do Porto bem como no Campeonato Interdistrital 
(Aveiro, Porto e Viana do Castelo) organizado pelo INATEL. 
Salienta-se a conquista do título de campeão distrital do Porto 
e o 3º lugar no Torneio Interdistrital.

Quanto à participação no Voleibol de Praia, variante 
de 3 jogadores, houve a inscrição de 2 equipas sendo uma delas 
apurada para a fase �nal do campeonato nacional, disputado em 
Gaia, conquistando-se o 3º lugar.

39 Xadrez
NORTE

Em 2007, os nossos jogadores estiveram envolvidos 
nas seguintes competições:
Campeonatos do INATEL; Campeonatos da Federação de Xadrez; 
Torneio Interbancário do SBN; Torneios Particulares.

Salientamos aqui os melhores resultados: Campeões por equipas 
no Campeonato Distrital do INATEL; no Campeonato Nacional 
a equipa classi�cou-se em 4º lugar;
2º lugar por equipas no Torneio da AXA (no top ten, 4 eram 
atletas do Clube).
No Campeonato Distrital da Associação de Xadrez, fomos apura-
dos para disputar a 3º Divisão Nacional.

Merece particular referência, e homenagem, um dos nossos 
melhores atletas, Teixeira Pinto, que faleceu em 2007.

40 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 
na classe de Yoga um momento privilegiado de repouso, 
de exercício de consciência e de obtenção de vitalidade que 
os tem tornado mais aptos nos seus ambientes pro�ssional, 
familiar e de desenvolvimento pessoal. 

A classe sofreu algumas baixas de frequência com a mudança 
de instalações, devido ao horário disponível à hora do almoço ser 
curto, estando o Clube a tentar encontrar alternativas para 
minorar esta situação. Não obstante, continuamos a ter uma 
regularidade de frequência e uma diversidade de praticantes 
bastante assinalável.  
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1 Lazer e Tempos Li res
NORTE

Durante 2007 realizaram-se as seguintes viagens:

Brasil – Natal; Açores – S. Miguel ; Cruzeiro no Mediterrâneo 
Ocidental;  Polónia – Circuito de Varsóvia/Cracóvia/Auchwitz; 
Paris Cultural (visitas  a museus e monumentos).

Participaram nestas viagens 202 Associados os quais participa-
ram com grande  satisfação e entusiasmo e ainda dispostos, de 
uma forma geral, a colaborar em futuras iniciativas organizadas 
pelo Clube. Veri�cámos que as viagens dedicadas fundamental-
mente à zona Norte tiveram limitada participação, tendo cance-
lado algumas, pelo que, no futuro, todos os eventos serão 
organizados em igualdade de condições para os participantes 
sejam do Sul ou do Norte.   

SUL

Na prossecução dos objectivos a que nos havíamos proposto, 
esta área realizou, com elevado sucesso, quer em número de 
participantes envolvidos (836) quer dos relatos que nos chega-
ram, os seguintes eventos: 

Vamos Viver a Serra da Estrela (2 dias); Vila Viçosa – Alentejo (1 
dia); Cruzeiro com Visão Submarina em Sesimbra e visita ao 
Convento dos Capuchos (1 dia); Cruzeiro no Douro Internacional 
– Bragança e Miranda do Douro (3 dias); Disneyland Paris (4 dias); 
Escócia (8 dias); Barcelona (5 dias); Cuba – Havana e Circuito de 
Praia (10 dias); Rota do Vinho Verde – Minho (3 dias) e Rota do 
Alentejo – Castro Verde, Mértola e Descida do Guadiana (2 dias).
De assinalar a aceitação do Sr. Oliveira Pina para novo respon-
sável da Secção em 2008.

1 2
3
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Organização



Secção
 
Administrativa
Andebol 7 - 1ª Divisão
Apneia
Atletismo
Aventura
Basquetebol
Bowling
BTT
Caminhadas
Campo de Férias
Canoagem
Carros Antigos
Cicloturismo
Coleccionismo
Coral Ensaio
Eno�lia
Escola de Viola
Futebol 11
Futsal
Ginástica
Golfe
Health Clubs
Joalharia
Judo
Karaté
Karting
King
Lazer e Tempos Livres 
Mergulho Autónomo
MilCantos
MilCordas
MilFados
MilRaízes
Montanhismo
Motociclismo
Natação
Natação - Águas Livres
Orientação
Paintball
Pesca
Pool
Recreativa
Squash
Teatro
Ténis de Campo
Ténis de Mesa
Tiro
Tiro aos Pratos
Tiro de Precisão
Todo-o-Terreno
Triatlo
Vela
Visitas Guiadas
Voleibol Feminino
Voleibol Masculino
Xadrez
Yoga

Seccionista
 
Dr. José Sousa Miranda
Sr. Carlos Paz / Sr. Amadeu Campos / Sr. José Dias
Sr. José Pedro Marques / Dr. João Lucas Coelho
Sr. Fernando Carvalho Ferreira / Sr. Humberto Ferreira
Sr. Humberto Lomba
Sr. Jorge Ramos 
Sr. Isidoro Guerreiro
Sr. Eduardo Ferreira / Dr. Nuno Salgado
Sr. José Pereira
Dra. Rita Viegas
Sr. João Vilaça
Sr. Luís Manuel Mendonça / Sr. José Filipe Andrade / Dr. Ricardo Chrystello
Sr. Joaquim Simões
Sr. Maia Santos
Sr. Carlos Mega / Sr. Firmino Matos / Sr. José Teixeira
Sr. Luís Santos / Dr. Manuel Ivo
Prof. Rogério Waldemar  
Sr. António Augusto
Sr. Carlos Paz / Sr. Paulo Silveira
Sr. João Mota
Dr. Artur Caetano
Sr. Fernando Lacerda / Sr. Isidoro Guerreiro
Dra. Isabel Mouga de Oliveira
Sr. Raul Valente
Sr. Ricardo Lopes
Sr. Ulisses Vieira / Sr. Joaquim Fonseca / Sr. João Paulo Martins
Sr. Joaquim Maria de Sousa
Dr. Eduardo Silva / Sr. Gabriel Lourenço / Sr. Oliveira Pina
Dr. João L. Coelho/ Sr. Jorge Lourenço / Sr. Nuno Marques/ Sr. António Cordeiro 
Sr. Rogério de Matos
Prof. Valdemar Duarte 
Sr. António Queiroz
Sr. António Valverde
Sr. Carlos Caires
 Sr. Aires Pereira
Dr. Pedro Pires
Sr. João Silva
Sr. António Filipe Silva
Sr. Pedro Rocha / Sr. Rogério Ferreira
Sr. Augusto Vieira / Sr. Francisco Garcia 
Sr. Pedro Correia
Sr. Francisco Zuzarte / Dr. José Sousa Miranda
Dra. Teresa Boggio / Sr. Paulo Kellen
Sr. Ruaz Ramos
Sr. Fernando Lacerda / Sr. Jorge Gil 
Sr. Carlos Leitão / Dr. João Leite
Sr. Ramiro Moutinho da Silva 
Sr. Rui Valente
Dr. Ramiro Silva / Sr. Manuel Raposo / Sr. Manuel Serra
Sr. Rui Cardoso
Sr. Humberto Lomba
Sr. Hélder Fonseca 
Dr. Ludgero Bila Rodrigues
Sra. D. Maria João Leite
Sr. João Guimarães / Sr. Paulo Escarigo
Sr. Artur Rosário 
Sra. D. Ana Luísa Teixeira Institucional

Cultura

Desporto

Lazer e Tempos Livres
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DISTRITO

AÇORES
AVEIRO
BEJA
BRAGA
BRAGANÇA
CASTELO BRANCO
COIMBRA
ÉVORA
FARO
GUARDA
LEIRIA
MADEIRA
PORTALEGRE
SANTARÉM
SETÚBAL
VIANA DO CASTELO
VILA REAL
VISEU

NOME

RUI MIGUEL DE MELO E BRANCO  
ANTÓNIO ARMANDO MATOS ALVES
ANTÓNIO SALVADA 
DRA. MARIA MADALENA PEREIRA COSTA BARROS  
LUIS MARIA MOURO  
DR. ANTÓNIO COSTA ESTEVES  
JOSÉ CORTEZ MAGALHÃES
JOÃO ANTÓNIO TENDEIRO PIMENTA 
LÚCIO MANUEL RITA JEREMIAS
ANTÓNIO MANUEL BORREGO DE ALMEIDA 
MÁRIO GARRIDO
LICÍNIA NUNES CASTRO
FERNANDO CARLOS BATISTA DA LUZ 
NUNO MIGUEL VIEIRA ALVES FERREIRA 
ELMIRO DE JESUS BARBEIRO  
DR. JOSÉ LUÍS TORRES LIMA  
ROSA ADELAIDE RODRIGUES CARDOSO 
ÁLVARO ANTONIO DE ALMEIDA CARDOSO

Presidente:                 
V. Presidente:                         
Secretário:                  
Secretário:                  

Presidente:                 
V. Presidente:             
V. Presidente:             
Secretário:                  
Tesoureiro:                 
Vogal:                         
Vogal:                        

Presidente:                  
V. Presidente:           
Secretário:                 
Tesoureiro:                
Vogal:                          
Vogal:                         
Vogal:                         
Vogal:                         
Vogal:                         

 

Presidente:                 
V. Presidente:             
Secretário:                  
Tesoureiro:                 
Vogal:                            
Vogal:                         
Vogal:                         
Vogal:                         
Vogal:                         

     

Presidente:                 
V. Presidente:           
Vogal:                         
Vogal:                        
Vogal:                         

Mesa Assembleia-Geral

Delegação Reg. Norte

Direcção

Delegação Reg. Sul

Conselho Fiscal

João Jorge Ferreira Lourenço
João Carlos das Neves Marques Carvalho              
Ana Isabel Santos Pina Cabral
João Lancastre Freitas de Fezas Vital 

José Manuel de Castro Sousa Miranda
Maria Aurora F. Silva Gomes Valadas
Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas
Felícia Cecília da Cruz  
Manuel Antunes Cabrita
António José Maia Santos
António José Manteigas Lopes Curto

Maria Aurora F. Silva Gomes Valadas        
Fernando Monteiro Lacerda
José Liberato Silva Almeida
José Manuel Alves Correia
Carlos Manuel Ferreira da Paz
Hélder dos Santos da Fonseca
Simplício Cândido Monteiro de Sousa
Francisco Carlos Bastos Zuzarte
Maria do Carmo Queiroz Carvalho Rebelo Menezes

Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas
Arménio Dias Videira  
Ana Bela Tomaz Rosa 
Paulo Gonçalves Ribeiro Sousa Bastos
Augusto Florêncio Afonso Carvalho   
João Carlos Silva Freire
Horácio Almeida Bacelar Brito          
José Moura Branco
Rita Isabel Teixeira da Conceição Viegas

António Pedro Nunes de Oliveira
Bernardino Ferreira
Carlos António Torroães Albuquerque
Rogério Paulo de Campos Araújo
Nuno Maria Lagoa Ribeiro de Almeida

Dinamizadores Regionais
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Parecer do Conselho Fiscal
Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do Art.º l8.º dos Estatutos do Clube Millennium bcp – Associação Cultural e Desportiva 
dos Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português, vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o Balanço e Contas 
do exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2007.

No exercício das suas competências e com a regularidade e profundidade que se lhe a�guraram adequadas, o Conselho Fiscal procedeu 
à veri�cação e controlo dos registos contabilísticos do Clube, através da análise dos Balancetes e de outros mapas �nanceiros, pelos quais 
foi possível acompanhar a gestão da Colectividade e tomar conhecimento das respectivas variações �nanceiras e patrimoniais.
 
Nas reuniões que o Conselho Fiscal promoveu ao longo do ano contou sempre com a disponibilidade da Direcção e dos Serviços Adminis-
trativos do Clube para o manterem a par da vida da Colectividade e lhe prestarem todas as informações e esclarecimentos solicitados.

Do exame efectuado ao Balanço e Demonstrações Financeiras, o Conselho Fiscal concluiu que os mesmos foram elaborados em confor-
midade com as disposições legais aplicáveis, re�ectem a realidade dos registos contabilísticos e apresentam de forma adequada 
a situação �nanceira e patrimonial do Clube Millennium bcp à data de 31 de Dezembro de 2007.

Nesta conformidade, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia-Geral dê a sua aprovação ao Balanço e Demonstração de Resulta-
dos referentes ao exercício de 2007.

Lisboa, 14 de Março de 2008.

 O CONSELHO FISCAL




