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Relatório & Contas 2009
No respeito das normas estatutárias, relevam-se os principais 
factos ocorridos no Clube em 2009.

A actividade do Clube continuou a desenrolar-se em ambiente 
de muita criatividade e agilidade, compensando-se assim a 
redução dos valores disponíveis para o seu exercício.

A preparação da actividade de 2009 iniciou-se em �nais de 
Setembro de 2008 e o seu termo ocorreu em meados de Novembro 
seguinte, o que re�ecte bem o compromisso das várias dezenas 
de intervenientes que participaram na sua execução, bem como 
a e�cácia do enquadramento processual e aplicacional em uso.
 
Do ponto de vista orçamental, foram considerados 728 eventos 
repartidos pelas diferentes estruturas e contextos (Desportivo, 
Cultural e Recreativo), com resultados notáveis em várias 
actividades.  
As actividades desenvolvidas pelas 88 Secções do Clube, 
movimentaram  36.420 associados, das quais se destacam o III 
Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp com 
cerca de 500 participantes envolvidos, cuja competição se 
manteve durante cerca de três meses e meio, a Festa do Circo de 
Natal, sendo  2 sessões no Porto, 3 sessões em Lisboa e vários 
espectáculos comparticipados nas diversas regiões do país, com 
um total aproximado de 16.000 intervenientes.

Continuámos a celebrar parcerias cujas actividades bene�ciam 
os nossos Associados.

No �nal do ano, concretizámos o inquérito às preferências dos 
nossos associados, bem como a actualização da base de dados, 
cujos resultados estimamos receber durante o 2º trimestre de 
2010.

Foram criadas as secções de Fotogra�a, Trail e Rugby.

No �m do ano, o número de sócios cifrou-se em 37.075, sendo 
13.402 efectivos.

Orçamento - Preparação e Controlo Orçamental
Com os números evidenciados, a posição cimeira de maior Clube 
socio empresarial em Portugal  continua reforçada.
Como habitualmente, promovemos ajustamentos aplicacionais 
e processuais com o propósito de responder e�cazmente às 
necessidades evidenciadas por cada uma das Secções do Clube. 
Foram ajustadas as Normas Complementares ao Orçamento e  
adaptada a aplicação do Controlo Orçamental de modo a supor-
tar a centralização e  externalização da Contabilidade. 
Efectivamente, registou-se a sua subcontratação no 2º semestre, 
preparando deste modo, com antecedência, as novas exigências 
regulamentares do POC que entraram em vigor no dia 1 de 
Janeiro de 2010 e aproveitámos essa oportunidade para agilizar 
o funcionamento da  Área Administrativa. 

Site
Paralelamente reestruturámos o site do Clube, o qual �cou online 
em Junho, registando-se as seguintes melhorias: i) apresentação 
e consulta dos benefícios; ii) funcionamento do fórum; iii) 
processo de inscrição para os eventos, que passou a ser 

efectuado com base em informação real do agregado familiar de 
cada sócio.
No âmbito do site, promovemos também o desenvolvimento de 
uma nova funcionalidade para interagir com as farmácias proto-
coladas, a qual se perspectiva entrar em produção no próximo 
dia 21 de Abril.

Durante 2009, o site registou mais de 195.914 entradas, o que 
corresponde a uma média diária de 537 visitas, com 2.217.848 
páginas visitadas e cerca de 20.551 inscrições on-line nas 
diferentes áreas de Lazer, Cultura e Desporto. 

O Website do Millenito continuou a merecer a atenção dos 
nossos Associados mais jovens, com mais de 8.338 entradas e 
44.521 páginas visitadas, que também participaram, através do 
site juvenil, em Concursos e Jogos Formativos (Passatempo do 
Carnaval e Conto de Natal, Jogo do Castelo do Medo e Jogo do 
Curso de Informática), nos Clubes de Férias e nas Aulas de 
Música. Foram também criados dois postais: um sobre o Dia 
Mundial da Criança e outro sobre os Santos Populares. 
Foram criados pop-ups do Passatempo do Carnaval e do Natal.

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

Henriqueta Sousa
João Rosas
Jorge Teles
José Carlos Leitão Pinto
José Mário Rodrigues
Maria de Lurdes Gonçalves
Maria Leonor Teixeira
Rui Abrantes

e avençados:

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

Coordenador Nacional da Área Administrativa:

Mário Henrique Rodrigues.

Por razões de melhoria da e�ciência administrativa, foi 
deliberado no �nal do ano reduzir em 3 unidades o quadro de 
avençados. 

Dinamizadores Regionais
Impõe-se uma palavra especial de agradecimento aos novos 
Dinamizadores que amavelmente aceitaram o nosso convite: 
António Manuel Tavares da Silva e André Cardoso, respectivamente 
de Aveiro e Coimbra. 
Aos cessantes,  Armando Alves e Jorge Marta, o nosso Bem 
Hajam. 

Contas
Em 2009, o Activo Total Bruto cifrou-se em € 1.797.298,27 e o 
Capital, com os resultados transitados, atingindo € 668.817,71.
As dívidas a curto prazo são constituídas pelo Cartão Galp Frota 
(€ 390.633,88) e pelos Health Clubs (€ 149.460,90).
As actividades apresentaram o custo total de € 1.563.217,88 e as 
suas receitas representaram 58,5% desse valor.
O Activo Imobilizado foi amortizado em € 36.205,35, sendo o 
valor acumulado das Amortizações de € 158.460,59 e, no exercício, 
constituíram-se Provisões  de € 4.267,08, registando já o valor 
acumulado de € 70.871,07.
Os custos totais das áreas Desportiva e Cultural/Recreativa 
montaram, respectivamente, a € 860.912,80 e € 737.026,36.
Os custos de Pessoal com encargos sociais atingiram € 127.435,19.
Os impostos indirectos pagos ao Estado elevaram-se a € 14.224,90.
A facturação do Cartão Galp Frota ascendeu a € 3.047.105,35, 
montante inferior em 24% ao do ano anterior. 
O Resultado Líquido foi de € 6.991,56, inferior em cerca de 8% 
relativamente ao exercício passado.

A dedicação e o trabalho dos Seccionistas possibilitou, em 
situação �nanceira complexa, a realização dos eventos 
planeados.
Por seu lado, os Colaboradores do Clube prestaram também 
colaboração prestimosa para a consecução dos objectivos 
traçados.
A disponibilidade e ajuda dos Colegas dos Órgãos Sociais 
justi�ca aqui uma referência expressa. 

Finalmente, agradece-se ao Conselho de Administração Executivo 
a dotação que permitiu o funcionamento do Clube.

Lisboa, 26 de Março de 2010
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Contributo do Clube para a Responsabilidade 
Social

Abrimos no site espaço para o Clube Solidário. Foram divulgadas 
acções de solidariedade, a saber:
VI Grande Prémio de  Kayak de Mar do Clube Millennium bcp, 
com a receita a reverter para a Cáritas Portuguesa;
Donativos para a “Acreditar” (Associação de Pais e Amigos das 
Crianças com Cancro), “CrescerSER” (Associação Portuguesa para 
o Direito dos Menores e da Família) e UNICEF;
Plantação de Árvores - Acção de Voluntariado - Zambujeiro / 
Murches;
BTT - Maratona Vencer o Cancro, em  Salvaterra de Magos;
Corrida Sempre Mulher - Dia da Mãe, na Praia de Carcavelos;
BTT - “Passeio Apoiar o David”, na Cova da Piedade;
Apelos de solidariedade e donativos para a “Acreditar” 
(Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro), 
“CrescerSER” (Associação Portuguesa para o Direito dos Menores 
e da Família), UNICEF - Campanhas “Desidratação Diarreica”, “Má 
Nutrição” e “Sonhos Seguros”, David Reis (tetraplégico), Casa da 
Criança de Tires,  Transplante de Medula Óssea - Vamos ajudar a 
salvar a Marta e o Matias!, Concerto "Respeitem-nos!" - CrescerSer 
e APCA, Instituto Português de Sangue / CEDACE - Recolha no 
Taguspark, Paralisia Cerebral da Carolina Brito Lucas, Lisencefalia 
do Leonardo, Entrajuda - Voluntariado na Grande Lisboa, Cartões 
e Presentes UNICEF, Earth Water (não beba sozinho), Oferta de 
brinquedos, roupa, calçado e Alimentos para a “CrescerSER”, 
Campanha de Recolha de Cabos Eléctricos - Ajude a Associação 
Abraço a terminar a "Casa Ser Criança", Feira de Natal Taguspark 
Solidário “Causas Justas” e Oferta de Calçado a Carenciados - 
contribuição nas Lojas Bota Minuto.
Donativos da Festa de Natal, para a Associação Portuguesa de 
Portadores de Trissomia 21;
Oferta de 40 livros de Contos de Natal do Millenito para crianças 
do Jardim-Escola João de Deus de Santarém e 25 para a Escola da 
Ribeira de Viseu;
Oferta de 180 pastas e canetas ao Instituto de Apoio à Criança.

No total conseguimos apurar donativos no valor de € 8.794,50, 
para além das ofertas em géneros e dos donativos efectuados 
directamente pelos Associados.

Activo
 
Imobilizado:
Imobilizações Corpóreas
Amortizações Acumuladas

 

183.094,70
-158.460,59

 497.736,07
-70.871,07

 
 
 

24.634,11

 
95.489,39

426.865,00
0,00

839.041,08
1.361.395,47

Capital Próprio e Passivo
 
Capital Próprio:
Capital
Reservas
Resultados transitados
Total Capital Próprio

Resultado Líquido

660.619,84
582,00 661.201,84

7.615,87
668.817,71
  

6.991,56

Passivo:
Provisões para Impostos
Provisões p/ depreciação de existências
Dívidas a terceiros:
Curto Prazo
Outros Credores

Balanço em 31 de Dezembro de 2009                                                                                                        Unidade: €    

Circulante:

Existências
Dívidas de Terceiros
Provisões p/ Cobranças Duvidosa
Títulos Negociáveis
Depósitos Bancários e Caixa
 

Acréscimos e Diferimentos
Custos diferidos 181.937,03

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

10.000,00
3.433,95

542.373,26
216.107,55

20.242,58
100.000,00

13.433,95

758.480,81

120.242,58
Total Passivo 892.157,34

Total do Activo Total do Capital Próprio e do Passivo1.567.966,61 1.567.966,61

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

 Total

1.563.217,88
262.123,57

14.224,90
127.435,19

36.205,35
4.267,08

118,76
12.994,81

6.991,56

 2.027.579,10

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

 Total

915.851,50
166.170,00

1.825,00
900.000,00

586,40
9.725,81

33.420,39

 2.027.579,10

Custos e Perdas Proveitos e Ganhos

Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2009                                             Unidade: €    
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Açores
Aveiro

Beja
Braga

Bragança
Castelo Branco

Coimbra
Évora

Faro
Guarda

Leiria
Madeira

Portalegre
Santarém

Setúbal
Viana do Castelo

Vila Real
Viseu

Rui Miguel Melo Branco
António Manuel Tavares da Silva
Manuel Joaquim Góis Custódio
Maria Madalena Pereira Costa Barros
Luís Maria Mouro
António Costa Esteves
André João Oliveira Cardoso
João António Tendeiro Pimenta
Lúcio Manuel Rita Jeremias
António Manuel Borrego de Almeida
Alexandre Manuel Campos Vieira
Licínia Nunes Castro
Fernando Carlos Batista Luz
Nuno Miguel Vieira Alves Ferreira
Elmiro de Jesus Barbeiro
José Luís Torres Lima
Rosa Adelaide Rodrigues Cardoso
Álvaro António de Almeida Cardoso

DINAMIZADORES REGIONAIS
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1 Coleccionismo
O Coleccionismo foi reactivado em Outubro e contámos com a 
dinamização de novo seccionista. Como primeiras actividades 
tivemos exposições mensais das colecções dos nossos 
Associados no site do Clube, tendo pela primeira vez um jovem 
Millenito exposto a sua colecção.
Foi também organizada uma Feira de Trocas entre os associados que 
continuará durante o próximo ano e estamos a preparar o primeiro 
encontro entre sócios coleccionadores do Clube Millennium bcp na 
Vila de Redondo, no Alentejo.

2 Coro do Clube millenniumbcp
O Coro do Clube Millennium bcp, dirigido pelo Maestro António 
Leitão, participou durante 2009 em eventos de iniciativa do 
Clube e também por convites que lhe foram formulados, tendo 
efectuado 50 ensaios e 22 concertos: 

Concerto de Reis na Igreja do Sacramento, iniciativa do Sindicato 
dos Bancários com a presença de todos os Coros Bancários;
Lisboa – Sé de Lisboa, abertura do Ano Judicial com a presença 
do Cardeal Patriarca;
Riachos - Concerto Espiritual na Igreja Paroquial;
Lisboa - XVII Encontro de Coros Bancários, no Auditório do 
Colégio S. João de Brito;

Lisboa – Igreja do Beato no aniversário da Paróquia;
Figueira de Castelo Rodrigo - Auditório da Casa da Cultura 
inserido na Semana Cultural do Livro e da Leitura;
Concerto de Páscoa  na Igreja de S. Domingos - Lisboa;
Figueira de Castelo Rodrigo – Salão de Festas dos Bombeiros 
Voluntários inserido nas actividades culturais da XXI Feira do 
Livro de Carrazeda de Ansiães;
Solenização da Missa de Domingo na Igreja Matriz de Carrazeda 
de Ansiães;
Vilar Formoso - Encontro de Coros no Auditório do Pavilhão 
Multiusos; Solenização da Missa de Domingo na Igreja Matriz de 
Vilar Formoso;
Cascais - Concerto de Início de Verão, no Auditório do Centro 
Cultural, inserido no Ciclo de Música Coral Sol Invictus;
Lisboa, Salão Nobre do Palácio da Independência;
Oeiras - no Auditório do Centro de Apoio Social;
Armamar - na Igreja Matriz de Armamar, inserido na Agenda 
Cultural de Outubro da Câmara Municipal e a convite da mesma;
Solenização da Missa de Domingo na Igreja Matriz de Armamar 
comemorativa do Dia do Sénior;
Palmela - Auditório da Sociedade Filarmónica Palmelense 
"Loureiros” inserido no XIV Encontro Internacional de Coros;
Vila Viçosa – no Cine-Teatro Florbela Espanca, a convite da 
Câmara Municipal, nas comemorações do 115º aniversário do 
nascimento de Florbela Espanca; 
Convidado para o encerramento das cerimónias do Dia da 
Padroeira, solenizando a Missa na Igreja de Nª. Senhora da 
Conceição;
Lisboa -  Concerto de Natal na Igreja do Beato, a convite da 
Paróquia;
Lisboa, Concerto de Natal na Basílica dos Mártires no encerramento 
dos 35 anos de actividade do Coro do Clube.

3 Dança
A partir de Outubro, as aulas de Tango da professora Argentina 
Miriam Nieli,  contaram  com  um novo espaço no Taguspark, 
tendo já uma classe de 12 alunos que estão a terminar as bases 
fundamentais  da dança  e  iniciando  a desestruturação  dos 
movimentos, para  que cada   aluno possa criar o seu próprio 
movimento.  A classe de Lisboa, na Sede do Clube, conta também 
com 12 alunos,  demonstrando estes já uma  boa experiência e 
ritmo de dança.

4 Escola de Pintura 
Devido à popularidade das Aulas de Arte do Clube Millennium bcp, 
o número de participantes aumentou consideravelmente 
durante o ano de 2009, decorrendo neste momento com quatro 
turmas em horário de almoço, uma turma em horário laboral e 
duas em pós-laboral.  Teve também lugar em Dezembro de 2009, 
a Exposição Anual de Pintura e Desenho, que complementa as 
aulas, de modo a divulgar o trabalho dos alunos e que decorreu 
com entusiasmo por parte dos mesmos e o interesse de todos os 
que a visitaram. As aulas são abrangentes e o ensino é personalizado, 
tendo como técnicas leccionadas o Desenho (gra�te, carvão, 
pastel seco, pastel de óleo, lápis de cor e técnicas mistas) e a 
Pintura (aguarela, acrílico, óleo e técnicas mistas). 

1

2

3

4
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5 Eventos Culturais / Recreativa
NORTE

Começámos o ano com a “Verdadeira Treta” onde José Pedro Gomes e 
António Feio provaram ser uma dupla imbatível. Mas sendo o mundo 
um bola de algodão, visitámos o Mundo de Cartão de André Sardet 
onde assistimos ao espectáculo que nos convidou musicalmente a 
entrar num mundo de sonho onde malabaristas, contorcionistas, 
trapezistas, transformaram o Coliseu num “Mundo de Circo de Cartão”. 
Voltámos a ter o Dia Mundial da Criança onde só quem lá esteve pode 
melhor do que ninguém descrever a alegria que pais e �lhos 
partilharam. 
De salientar ainda protocolos estabelecidos com os espectáculos Os 
Produtores, Dancing Queen, O Peso Certo, Piaf, Gaiola das Loucas, 
Hedda Gabler e a Casa do Lago, onde os associados bene�ciaram de 
preços especiais.
Cinema com a Pantera Cor de Rosa e as aventuras do Inspector Closeau. 
Para um público mais adulto, seguiu-se a versão cinematográ�ca da 
adaptação para o cinema da obra de Dan Brown, Anjos e Demónios. 
UP-Altamente, foi talvez um dos �lmes que mais marcou os nossos 
Associados. E porque o Natal se aproximava, vimos a versão animada 
do Conto de Natal que serviu de ponte para o Circo de Natal, onde mais 
uma vez todos viveram no dia 8 de Dezembro, no Coliseu do Porto, uma 
noite de Natal antecipada onde não faltou alegria, surpresas e as 
indispensáveis prendas.
Um ano cheio de acontecimentos que �zeram felizes quem os organiza 
e quem neles participa.

SUL

Teatro: Os Maias, no Teatro da Trindade; Piratada à Portuguesa, no Teatro 
Maria Vitória; Caveman,  no Teatro Armando Cortez; Hedda Gabler, no 
Auditório Municipal Eunice Muñoz; A Menina que sabia usar o coração, 
no Teatro Bocage. 

Espectáculos: A Pequena Sereia, em Lisboa e Porto; Óperas Aida e La 
Traviata; Ballet Giselle, Tributo a Rudolfo Nureyev e  Bailado Cinderela - 
em Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, Faro e Portimão; West Side Story,  
Edith Piaf e O Meu Pé de Laranja Lima, no Politeama; Carmina Burana, 
no Campo Pequeno; High School Musical 2, no Coliseu dos Recreios; 
Disney on Ice - À Procura de Nemo, no Pavilhão Atlântico; e Elton John - 
Rocket Man Tour, no Estádio do Restelo.

6 Outros Eventos
Festa de Natal, com Circo, no Porto, Lisboa, Açores, Évora, Faro e Funchal;
Dia Mundial da Criança, em Monsanto e Leça da Palmeira; 
Cursos de Inglês Pilgrims e CILING, na Páscoa e Verão, em Inglaterra; 
Campos de Férias: Herdade das Parchanas - Torrão; Em-Campo, na 
Quinta da Broeira – Cartaxo; Campo Aventura – Óbidos; Summer Clip – 
Porto;
Férias de verão e desportivas: Trakinas Park – Leça da Palmeira  e Centro 
de Ténis das Olaias – Lisboa;
Cursos diversos: Utopia - Escola de Artes Plástica, no Porto; Iniciação à 
Fotogra�a "Studio8A", no Taguspark; 
Concurso de Contos da  Fundação INATEL;
Plantação de Árvores - Acção de Voluntariado - Zambujeiro / Murches.

7 Exposições 
Exposição do Museu da Presidência da República, no Palácio de Belém; 
Exposição de Pintura "Saudade", da associada Ana Maria Oliveira, no 
Porto; Exposição Temporária "Encompassing the Globe. Portugal e o 
Mundo nos séculos XVI e XVII", no Museu Nacional de Arte Antiga.

8 Joalharia
NORTE

Durante o ano de 2009 realizaram-se vários workshops nas instalações 
de Escola de Joalharia Engenho e Arte.
As Associadas participantes aprenderam primeiro a trabalhar o cobre e 
depois a prata, serrando, limando, lixando, forjando, soldando, polindo 
...
Além de objectos para seu uso pessoal, muitos dos presentes de Natal 
foram feitos nos workshops.
Em Novembro visitámos o Museu do Ouro, em Travassos, Póvoa de 
Lanhoso.
Aí, além de peças belíssimas, pudemos apreciar algumas do séc. III a.c., 
as ferramentas com mais de 200 anos em perfeito estado de funciona-
mento Os cerca de 30 visitantes tiveram também oportunidade de ver 
um artesão a trabalhar a �ligrana. De salientar que o gosto pela joalharia 
já levou a que duas  Associadas iniciassem aulas regulares na Escola, em 
horário pós-laboral.

5 6

7 8
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SUL

Durante o ano, a Secção de Joalharia continuou a sua actividade 
no domínio da oferta de Workshops baseados na aprendizagem 
de técnicas especí�cas e/ou complementares da Joalharia,    tais 
como "Moldes a Cera Perdida", "Feltros" e "Esmaltes". Associados 
do Clube foram  convidados a expor  peças da sua autoria nas 
seguintes exposições colectivas: Exposição Colectiva de Artistas, 
intitulada "Momentos de Arte", em Paço de Arcos, realizada para 
a comemoração dos 250 anos do Município de Oeiras, onde  
estiveram presentes 14 designers de Joalharia em Prata de Autor; 
no Chapitô, na Costa do Castelo, em Lisboa; nas várias feiras de 
artesanato do Jardim da Estrela, em Lisboa;  e na feira de artesanato 
do Parque Multiusos de Vale Figueira, em Almada.
Realizaram-se visitas guiadas à William and Judith Bollinger 
Jewellery Gallery do Victoria & Albert Museum, em Londres, e à 
Casa Leitão e Irmão (antigos joalheiros da Corôa), em Lisboa. 
Celebrou-se, ainda, um protocolo com a escola de Joalharia 
"Contacto Directo".
 
Terminámos o ano com a habitual exposição colectiva composta 
por mais de 100 peças de joalharia concebidas pelos nossos 
associados e produzidas maioritariamente nos Workshops 
organizados pelo Clube, sendo as técnicas  "Moldes a cera 
perdida", "Esmaltes", "Laca Japonesa" e "Feltros". Artistas partici-
pantes: Ana Barreiros, Carla Elvira, Cristina Dias Ferreira, Cristina 
Cardoso, Dulce Ramos, Isabel Mouga de Oliveira, Maria Silva, 
Natércia Serra, Luís Miguel Pires, Sami e Teresa Pessanha. A 
mostra esteve patente de 24 de Novembro a 4 de Dezembro no 
Tagus Park. "Jóias de Autor" foi o tema escolhido para esta 
exposição, tendo como fundamento a origem histórica do 
conceito e a importância que a ourivesaria tinha no contexto da 
formação base de artistas e intelectuais do Renascimento.  Ainda 
hoje, a prática manual deste ofício conserva semelhante nível de 
exigência e características.

9 MilCenas
“Modernices” é uma peça em três actos, com oito personagens, 
dentro de uma linha traçada desde o início pelo “MilCenas”. 
Pretende ser um enredo bem disposto apoiado aqui e além em 
certos recortes representativos da sociedade dos nossos dias, e 
espera vir a agradar.
 
A vida pro�ssional e particular dos elementos do Grupo Cénico 
leva a que os ensaios só possam ter lugar à noite, e apenas 
durante duas horas, o que leva a uma média de ensaios de quatro 
horas semanais.

Neste contexto, fomos obrigados, por diversas vezes, a  solicitar - 
através do site e por conhecimento pessoal dos elementos do 
grupo - a inscrição de novos elementos para substituir aqueles 
que são obrigados a desistir. A tarefa não tem sido fácil, visto 
tratar-se de uma actividade cujos frutos só se vêem a longo prazo. 
A peça ”Modernices” será levada à cena após a Páscoa, se 
nenhum imprevisto de maior surgir.

10 MilCordas
Em 2009, o MilCordas fez várias diligências no sentido de 
divulgar a sua actividade junto de algumas entidades. Todavia, 
dado o conhecimento que já existe da qualidade demonstrada 
do nosso Grupo, fomos convidados para colaborarmos em vários 
eventos com os elementos da parte acústica.
Assim, em 23 de Maio, actuámos na Igreja de Santa Maria, em S. 
Pedro de Sintra e em 5 de Setembro na Igreja do Hotel da Penha 
Longa. A 21 de Outubro, a convite da Câmara Municipal da 
Lourinhã, deslocamo-nos àquela Vila para um espectáculo 
integrado nas comemorações do “Mês da Música”.
Todas estas actuações foram do agrado das inúmeras pessoas 
presentes  e continuamos assim com perseverança, entusiasmo, 
denodo e empenho na divulgação do nosso trabalho, cuja 
qualidade é habitualmente reconhecida.

11 MilPautas - Escola de Música
A Escola de Música MilPautas continua a ser frequentada na 
aprendizagem de guitarra clássica e viola, bem como de violino e 
de guitarra portuguesa.
Em 2009, inscreveram-se mais de trinta alunos, entre associados 
adultos e jovens, o que demonstra muito interesse em adquiri-
rem conhecimentos da arte da música e poderem atingir um 
bom nível nesta área, sendo os resultados muito positivos. 
Alguns alunos demonstram bastante habilidade e sentido 
musical, pelo que o nível de aprendizagem tem sido cada vez maior.
Realizaram-se duas audições – uma em Junho e outra em Dezembro 
- nas quais assistiram com muito agrado os pais e familiares dos 
alunos.
A escola tem evoluído e continua aberta a todos aqueles que 
queiram alcançar algum êxito na arte da música.

9

10 11
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12 MilRaízes
A convite da INATEL, colaborámos na Reunião Internacional do 
CIOFF (Conselho Internacional das Organizações de Festivais de 
Folclore e de Artes Tradicionais), que teve lugar em Lisboa, em 15 
e 16 de Maio, com a presença dos representantes do sector da 
Europa do Sul e da África. Os visitantes percorreram a cidade em 
eléctrico, numa visita guiada promovida pela organização, tendo 
a animação sido assegurada pelo MilRaízes que  surpreendeu 
positivamente os visitantes com os pregões e com os seus trajes 
coloridos e pitorescos, recriando a cidade de outrora.
Participámos também no espectáculo "Danças, Romarias, Ofícios 
e Rituais - a cultura tradicional portuguesa em palco", realizado 
no Teatro da Trindade, por iniciativa da INATEL. Representámos a 
cidade de Lisboa, fazendo a abertura com os pregões do início do 
séc. XX que ecoavam nas ruas. Vários grupos representaram o 
País, cabendo ao MilRaízes o encerramento do espectáculo, com 
um quadro sobre as vivências do Fado, que compreendeu datas 
dos primeiros descantes e do dedilhar da viola aos acordes da 
guitarra portuguesa. Recebemos os melhores elogios da entidade 
organizadora, digni�cando, assim, o Clube Millennium bcp.
A convite do Grupo Folclórico e Etnográ�co Papoilas do Campo, 
de Cela Velha, participámos em Maio na XXIX Mostra 
Gastronómica da Região Ribeirinha do concelho de Alcobaça.
Com um público bastante interessado, a convite da Fiartil 
(Estoril), estivemos presentes em Julho na Feira do Artesanato do 
Estoril.  
A 4 de Agosto, a convite da RTP, estivemos presentes na Festa de 
Apresentação da Volta a Portugal em Bicicleta em Lisboa, na 
Praça do Rossio. O trabalho assentou na apresentação de 
pregões, bailarico e jogo do pau, recriando as vivências da Lisboa 
de outrora, tendo recebido os parabéns do Presidente da Câmara 
de Lisboa.
A convite da INATEL, em Outubro, representámos a cidade de 
Lisboa com o trabalho “Por Vielas e Terreiros”, no espectáculo no 
Auditório da INATEL, em Setúbal, inserido na eliminatória 
regional do Concurso Nacional de Etnogra�a, onde representou 
a região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo �cado em 1º lugar.
A convite da Associação de Turismo de Lisboa, estivemos 
presentes no Mercado da Ribeira, em 31 de Outubro, onde decorreu 
um Workshop sobre turismo de Portugal com a presença de 
agências de todo o mundo. A nossa participação assentou nos 
Pregões de Lisboa.
Presentes na �nal do Concurso  Nacional de Etnogra�a, no Teatro 
Vila Flor, em Guimarães, em 29 de Novembro, com o trabalho “Por 
Vielas e Terreiros”, tendo conseguido o 3º lugar.
Presentes também na �nal do Concurso  Nacional de Etnogra�a, 
no Teatro Vila Flor, em Guimarães, em 29 de Novembro, com o 
trabalho “Por Vielas e Terreiros”, tendo conseguido o 3º lugar.

13 Visitas Guiadas
Visitas efectuadas: 
Visita Guiada ao Museu da Presidência da República;
"Encompassing the globe. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e 
XVII". 

12
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SECÇÃO
Act. Culturais Diversas

Artes Plásticas
Coro do Clube Millennium bcp

Curso Introdução à Arte
Dança

MilPautas
Exposições
Fotogra�a

Joalharia
MilCenas

MilCordas
MilFados
MilRaízes

Recreativa

SECCIONISTAS
Francisco Zuzarte / José Sousa Miranda
Francisco Zuzarte
Carlos Mega/Fernando Matos/José  Teixeira
José Sousa Miranda
Paulo Pereira
Rogério Waldemar / Carlos Botto
Rita Viegas
Laurindo Almeida
Maria Áurea / Isabel Oliveira
Ruaz Ramos
Rogério Waldemar / Carlos Botto
António Queiroz
Iva Vieira
Francisco Zuzarte / José Sousa Miranda
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AÇORES

1ª Prova de Triatlo SBSI Ponta Delgada – Açores
Prova disputada nas modalidades de canoagem, BTT e corrida 
corta-mato.
Realizou-se em 10 de Junho, na Vila das Sete Cidades - Ilha S. 
Miguel - Açores, a 1.ª prova de triatlo "A Força da União", 
organização conjunta da Secção Regional de Ponta Delgada e do 
Núcleo da Juventude do SBSI. Nesta prova sobressaiu o excelente 
convívio que se fez sentir entre todas as equipas e deste modo 
lançar as sementes para que em próximas edições haja maior 
participação dos nossos associados dos Açores, Madeira e 
Continente.
O Clube Millennium bcp marcou a maior presença entre os vários 
clubes presentes, tendo obtido as seguintes classi�cações: 2.º 
Lugar: Rui Silva, Elisa Carvalho, Ruben Franco e João Silva; 3.º 
Lugar: Bruno Correia, Raquel Pacheco, Sónia Tavares e Rui 
Azevedo.
No �nal da prova, houve um bom convívio entre os participantes 
e familiares deixando no ar a expectativa para a próxima prova a 
realizar em 2010.

4 Horas das Furnas
Todos os caminhos rumaram até à simpática e deslumbrante 
Lagoa das Furnas para aquele que foi o maior evento competitivo 
da modalidade realizado até a esta data neste Arquipélago. 
Foram 137 "Betetistas" masculinos e femininos que animaram 
durante 4 horas consecutivas aquele local que, a cada �m-de-                
- semana, atrai muita população e entusiastas da modalidade, 
provocando uma moldura humana muito interessante. Foi um 
evento que agradou a todos: competidores  e espectadores. O 
circuito estava espectacular e, nos seus 6.600 metros, apanhámos 
com quase todo o tipo de piso: relva, calçada, terra batida, muitas 
covas, areia, cascalho, lama, poças de muita água e lama, subidas, 
descidas, curvas e rectas e até ribeiras sem água! Desta vez, e em 
número recorde, tivemos 6 Associados do Clube Millennium bcp 
que marcaram presença à partida: Adriana Medeiros (Equipa 
Mista - Rodas do Asfalto) - 5.º lugar com 4h08m; Hugo Franco 
(Equipa Masculina - Povoação United) - 32.º lugar com 3h49m; 
João Bicudo Silva (Equipa Masculina - BIC Ferreira) - 14.º lugar 
com 4h07m; Michael Goulart (Equipa Masculina - Super 
Bockeros) - 23.º lugar com 4h21m; Rui Azevedo (Equipa Mascu-
lina - Super Bockeros) - 23.º lugar com 4h21m; Rui Silva 
(Individual) - 19.º lugar com 4h.
Assim, e em termos de extensão e de equipas de 2 elementos, as 
distâncias percorridas foram: Adriana Medeiros, 92km; Hugo 
Franco, 66km; João Bicudo, 92km; Michael Goulart e  Rui 
Azevedo, 86km; Rui Silva, 86km.

4H BTT Varandas da Avenida na Lagoa das Furnas
Mais uma jornada fantástica para o BTT Açoreano!
Foi mais um domingo do agrado de todos os que se deslocaram 
até à Lagoa das Furnas, para "sofrer" nas 4H BTT Varandas da 
Avenida. O local proporciona condições óptimas para a realização 
de um evento do género, onde 112 atletas com "sede" de pedalar 
tiveram todos os ingredientes para uma receita "à la carte".
O circuito não era tão fácil quanto parecia (6.600 metros), não 
pelas di�culdades técnicas, mas porque aquele pequeno "sobe e 
desce" na parte interior da Lagoa, ao �m de duas, três horas, 
tornava-se muito enganador...
Marcaram presença no evento Adriana Medeiros, João Bicudo, 
Ruben Franco e Rui Silva;  Associados do Clube.
Resultado �nal: "Team" de Adriana Medeiros, 8.º lugar (Equipas 
Mistas) com um total de 12 voltas ao circuito (79 km); "Team" de 

João Bicudo, 22.º lugar (Equipas Masculinas), com um total de 11 
voltas (72 km); Rui Silva (individual), 17.º lugar em simultâneo 
com mais 4 ciclistas com um total de 14 voltas ao circuito.

2ª Prova da Taça ZON Açores de BTT Cross Country
Adriana Medeiros foi primeira na classe Senhoras em prova 
disputada a 15 de Março, 2.ª prova da Taça ZON Açores de BTT 
Cross Country, uma vez mais na simpática freguesia das Sete 
Cidades, onde para além do número recorde de inscritos, houve 
a registar o banho de multidão que os atletas tiveram durante a 
prova. 124 atletas à partida para uma prova de BTT não pode 
deixar ninguém indiferente. Embora fosse uma prova de BTT 
Cross Country, assistiu-se a uma corrida com tácticas de estrada. 
O circuito foi percorrido no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio e tinha uma extensão aproximada de 5,1 km, sendo 
necessário à classe Cadetes, Femininos e Promoção, dar 3 voltas a 
este circuito enquanto que a classe de Juniores, Sub-23, Elites e 
Veteranos A e B, tiveram a árdua tarefa das 10 voltas ao mesmo 
circuito.
Na classe Promoção, encontravam-se os Sócios Rui Silva e 
Adriana Medeiros, que não deixaram os seus créditos por mãos 
alheias e deram o seu melhor, obtendo uma classi�cação �nal 
interessante: Rui Silva 11.º lugar; Adriana Medeiros 33.º, sendo 
primeira das Senhoras nesta classe.

3ª Prova da Taça XC ZON Açores
Disputada variante BTT Cross Country a 5 de Abril, no circuito da 
Batalha, A�itos, a 3.ª prova da Taça ZON Açores em BTT Cross 
Country com uma extensão de apenas 3.700 metros, mas consid-
erada como a prova raínha do calendário regional de XC, sendo 
pois aguardada com muita expectativa e interesse junto de todos 
os que seguem esta modalidade. 
101 inscritos para a Batalha, com uma descida muito técnica que 
o circuito possuía, o que fez assim com que muitos praticantes da 
classe abandonassem a ideia de participar nesta prova. Rui Silva 
�cou em 8º lugar, representando o Clube Millennium bcp na 
classe Promoção tendo alcançado resultados satisfatórios. Foram 
24 ciclistas que partiram nesta classe juntamente com o nosso 
colega, numa prova que se pautou com o muito esforço despen-
dido pelos atletas.

I Maratona BTT - Ponta Delgada
Prova de fogo para 5 Associados a 13 de Setembro, designado "I 
Maratona BTT - Ponta Delgada".
A prática do BTT tem crescido de uma forma sustentada na 
Região Autónoma dos Açores. O surgir de eventos que acompanham 
o crescimento deste desporto, que por excelência é uma 
actividade saudável e de contacto com a natureza, é uma 
realidade e as esperadas Maratonas de BTT chegaram!
Esta prova teve uma extensão de 70 km (46 participantes) para a 
Maratona e de 40km na Meia-Maratona (14 participantes). O 
Clube Millennium bcp, uma vez mais, fez questão de marcar a sua 
presença e desta vez, com 5 Associados, representando-se em 
ambas as provas, obtendo as seguintes  classi�cações �nais: 
Maratona (70 km): 19.º lugar - Rui Silva - 04h 14:42; 34.º lugar - 
João Silva - 05h 36:10; 36.º lugar - Adriana Medeiros - 6h 00:50. 
Meia-Maratona (40 km): 10.º lugar - Ruben Franco - 2h 48:51.
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1 Os Nossos Campeões
No campo desportivo, o Clube Millennium bcp e os seus Atletas 
conseguiram vários palmarés de campeões, a saber:

Andebol
Clube Millennium bcp sagrou-se Campeão Nacional da INATEL;
1.º lugar em Veteranos no Torneio 48 horas de Andebol de 
Espinho.

Atletismo
Pedro Gonçalves, José Caetano, José Azevedo e Firmino Nogueira 
conquistaram o 1.º lugar no escalão 35 anos do Campeonato 
Nacional de Estafetas da INATEL.

BTT
Edgar Oliveira venceu a Maratona do Camarnal (40 kms).

Canoagem
No Campeonato Regional de Fundo da Associação de Canoagem 
da Bacia do Tejo sagraram-se campeões: João Vilaça e José Frazão 
Regionais Vet. A; Micaela Rolla - Regional de Cadetes Damas; 
Pedro Rolla e Rodrigo Machado - Regionais Infantis Masculinos;
Na I Taça de Portugal de Kayak de Mar, em Sesimbra, 1.º lugar: 
João Vilaça, em K2 Vet. A; José Frazão - K2 Vet.A;
No VI Grande Prémio de Kayak de Mar do Clube Millennium bcp: 
Campeões: Micaela Rolla / André Graça - K2 Cadetes Mistos;
Micaela Rolla venceu o I Grande Prémio Cidade Machico;
Sara Sotero alcançou o 1.º lugar em K1 Damas no Duatlo do 
Seixal.

Clássicos
Veloso Amaral venceu a Taça 1000 no Grande Prémio Histórico do 
Porto 2009;
Domingos de Sousa Coutinho alcança o 1.º lugar na Taça de 
Portugal de Clássicos / H71.

Futsal
Equipa de Futsal de Coimbra conquistou o 1.º lugar no XXXIII 
TNIFS do Sindicato dos Bancários do Centro;
Equipa FAPOC (Lisboa), Campeã Nacional do III Campeonato 
Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp.

Golfe
Luís Fernandes venceu a Ordem de Mérito 2009 do Clube 
Millennium bcp.

Karting
O Clube venceu a 6.ª prova do Troféu de Resistência 
ACSport/Soluções M 2009;
Vitória do Clube Millennium bcp na 7ª edição da Taça Inter-Troféus.

King
Vitor Gomes sagrou-se Campeão do IV Campeonato Interno de 
King.

Natação
Jorge Fernandes venceu as provas de 50 e 100 mts bruços (40-44) 
no Torneio Nacional de Inverno de Masters, em Torres Novas;
João Silva (escalão 45-49) e Jorge Fernandes (40-44) Campeões 
Nacionais no XI Campeonato Nacional de Masters 2009, em 
Coimbra; 
Joana Arantes e João Silva venceram o VII Fonte da Telha Mar 
2009;
Filipe Horta venceu a Travessia da Baía de Sesimbra 2009, escalão 
45-49 anos, não federados.

Orientação
Clube sagrou-se Campeão Nacional de Ori-BTT em distância 
sprint no escalão Veteranos II.

Pesca Mar
Núcleo de Pesca de Mar do Clube Millennium bcp da Marinha 
Grande ganhou o concurso do Sport Império Marinhense;

Pesca Rio
José Ferreira conquistou o Campeonato Interbancário do 
Sindicato Bancários do Centro.

Pool
Alberto Malheiro e Edmundo Carvalho venceram a Liga Interna 
de Pool 2009, no Norte e Sul, respectivamente.

Squash
Vitória de Leonel Rodrigues no Torneio de Squash da Quinta da 
Marinha;
José Fernandes conquistou o III Circuito Interbancário de Squash.

Ténis Campo
Campeões do VII Torneio de Ténis do Clube Millennium bcp 2009: 
Singulares Masculinos:  Rui Magalhães; Pares Masculinos: Jorge 
Gil / José Matos;
1º lugar da dupla José Maria Santiago / Paulo Horta na Business 
Tennis Cup.

Ténis Mesa
Luís Caldas Campeão Nacional de Ténis de Mesa em 2.ªs categorias;
1.º lugar no 1.º Torneio da S.I.M. na Marinha Grande;
1.º lugar por equipas no Torneio Nacional de S. Mateus em Viseu;
Jorge Caldas, sagrou-se Campeão Nacional da INATEL de Ténis de 
Mesa, em 2.ªs Categorias.

Tiro aos Pratos
Elisa Mealha alcançou o 1.º lugar na 6.ª Prova do Campeonato 
Interbancário de Tiro aos Pratos;
Salvador Ribeirinha vencedor absoluto do X Prato de Ouro;
Triunfo individual e colectivo do Clube no Torneio Interclubes da 
Madeira.

Tiro de Precisão
O Clube ganhou o Campeonato Regional Centro de Tiro com 
Bala.

Triatlo
João Silva Campeão Nacional de Aquatlo 2009, em Vet 2.
Xadrez:
Vitória de Pedro Vinagre no Torneio Interno de Partidas Rápidas e 
de Partidas Semi-Rápidas;
Mário Marques vence o Torneio interno de Partidas Lentas.
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2 Andebol
NORTE

Participação no Campeonato Regional da INATEL da época 
2008/2009, classi�cando-se em 2º Lugar e sagrando-se Campeão 
Nacional. 
Participação na formação de jovens atletas de Andebol, �lhos de 
Associados, espalhados por vários clubes da Região Norte, 
constituindo-se equipa juvenil que participou em várias provas 
do Andebol Praia, a saber: Campeonato Regional do Porto de 
Andebol de Praia; 48 horas de Andebol de Praia em Espinho, 
obtendo o 2º Lugar.
Na época de Verão foi formada uma equipa Sénior para participar 
no Campeonato Regional de Aveiro de Andebol de praia. Com 
essa participação a equipa foi apurada para o torneio Ibérico na 
Corunha, obtendo o 4º lugar entre 16 equipas.
Participou também:
Nas 48 horas de Andebol de Praia, na categoria de Veteranos, em 
Espinho, classi�cando-se em 1º lugar;
Torneio Ibérico de Andebol de praia, em Espinho;
Torneio de Veteranos de Estarreja;
Torneio Internacional MaiaCup, obtendo o 2º lugar.
 
Todas as segundas e quintas-feiras os atletas desta modalidade 
treinam de Setembro a Junho, com vista à preparação para as 
provas em que participam ao longo do ano.

3 Atletismo
NORTE

Na época passada, a secção de Atletismo contou com um 
aumento signi�cativo de atletas que se �zeram destacar tanto 
em provas a nível nacional como internacional.
Contudo, apostamos essencialmente na participação nos 
torneios e campeonatos organizados pela INATEL e de forma 
selectiva em corridas promovidas por organizações particulares.
Comparativamente a anos anteriores os resultados 
demonstraram-se bastante satisfatórios:
Campeões Distritais da INATEL:
José Caetano – 5.000/10.000m e Corta-mato
Carvalho Ferreira – Peso-Disco-Dardo
António Valente – Peso-Disco
Manuel Cândido – 100/200/400m
Duarte Pignatelli – Peso-Disco – Dardo
Firmino Nogueira – 5.000m/Estrada
Pedro Franco – Estrada

Campeões Nacionais:
António Valente – Peso-Disco
Duarte Pignatelli – Peso
Manuel Cândido – 100/200m
Vice-Campeões Nacionais:
Carvalho Ferreira – Peso-Disco
José Caetano – 5.000m
Manuel Cândido – 400m
Os nossos atletas representaram também o Clube em diversas 
organizações particulares tais como meias-maratonas e maratonas 
em diversas localidades do País, destacando-se na maratona do 
Porto Pedro Franco com o excelente 3º lugar, no respectivo 
escalão, com o tempo de 3h08min e também a atleta Elisabete 
Pereira que na meia-maratona de Vigo/Baiona conquistou, no 
escalão de Séniores Femininos, o 3º lugar na classi�cação Geral 
entre populares e federados.

SUL 

Em 2009 a secção de Atletismo, através dos seus atletas em 
número sempre crescente, participou nas principais provas de 
estrada que compoem o calendário desta modalidade.
A nível de resultados o ano foi muito positivo, fruto do aparecimento 
de bons valores  e da manutenção da boa forma de alguns "cróni-
cos", como o José Carlos que "teima" em ganhar o  respectivo 
escalão nas mais emblemáticas maratonas e meias maratonas.

4 Aventura
Foi mais uma época cheia de Aventuras! 
Num calendário  constituído por 5 provas, a saber: 3ª Corrida de 
Aventura do Exército em Beja, Raid do Mondego, Raid Península 
Setúbal, Raid Aventura do Oeste e Extreme Challenge Peneda-
Gerês.
No panorama nacional da modalidade, merece destaque a 
realização do Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura 
no nosso país, prova com extensão de cerca de 800Km, onde 
estiveram presentes 60 equipas em representação de cerca de 30 
países. 
Quanto ao Clube Millennium bcp, esteve presente na totalidade 
das provas da Taça de Portugal, ultrapassando a centena de 
atletas em termos de participações, numa época em que novos 
atletas aderiram a esta modalidade pluridisciplinar, onde o 
contacto com a Natureza é uma constante, e em que a exigência 
física e psicológica é matéria para provas com duração de cerca 
de 20 horas.
O Clube Millennium bcp marcou ainda presença no “II Urban 
Challenge Aventura do Barreiro”, onde logrou diversas subidas ao 
pódio, numa prova bem desenhada, com a duração de um dia, 
ideal para a estreia de quem tem curiosidade de experimentar, o 
que veio a acontecer.
Uma outra presença do Clube Millennium bcp foi o City Chase, 
com a participação dos atletas numa prova de orientação 
urbana, incluída num circuito mundial, e onde as nossas equipas 
conseguiram o 2º e 3º lugares.   
Como balanço da época, o mais marcante, sem dúvida, foi a 
“conquista” de novos praticantes, atraídos pelo espírito da 
Aventura e pelos desa�os que a modalidade pode proporcionar.  
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5 Basquetebol
NORTE

O Basquetebol conta com a participação de cerca de 20 atletas 
no Campeonato da Inatel, tendo a Equipa do Clube sagrado 
Campeã Distrital da Zona Norte na época 2008/09 e participado 
honrosamente em Setúbal na fase �nal, classi�cando-se em 3º 
lugar. De salientar o empenho e a atitude da equipa perante 
adversários de grande qualidade.
Os treinos para a corrente época já se reiniciaram e a actividade 
está aberta a todos os sócios com gosto pela modalidade, sendo 
que os treinos se realizam em Gaia, no Pavilhão Municipal de 
Coimbrões.

6 BTT País 
Durante o ano de 2009 a Secção de BTT registou um signi�cativo 
aumento de actividade com um crescimento muito expressivo 
quer do número de participações em eventos (270 em 2009 
contra 126 em 2008) quer em número de Associados abrangidos 
pelas actividades (97 em 2009 contra 57 em 2008). A esse facto 
não é alheio o crescimento da própria modalidade, tendo a 
Secção sabido responder com uma evolução sem precedentes e 
que traz a acrescida responsabilidade de procurar fazer mais e 
melhor em 2010.
 
Um dos princípios que norteou a actividade da Secção foi a de 
procurar diversi�car os eventos da sua agenda, principalmente 
no que respeita à sua distribuição geográ�ca. No último semes-
tre do ano foi possível começar a traduzir essa vontade 
apoiando-se participações em provas fora da zona habitual (em 
redor do paralelo de Lisboa). Exemplos disso foram a Maratona 
de Messines no Algarve, o Raid do Sobrado em Valongo e as 4 
horas das Furnas em S. Miguel, Açores. Essa dinâmica é para 
continuar estando previstas actividades que pretendem ir ao 
encontro do maior número de participantes possível. 
Quanto a 2009 importa mencionar a histórica participação do 
Clube na Maratona de Portalegre, à qual levou nada mais nada 
menos que 39 Associados. Igualmente notórias foram as provas 
de Santarém e Canha que registaram também mais de 30 partici-
pações. Desportivamente, o ano consagrou dois atletas que 
tiveram prestações competitivas relevantes: Edgar Oliveira e 
Paulo Fonseca que levaram as cores do Clube aos lugares 
cimeiros.

7 Caminhadas 
Em 2009, como já vai sendo tradição, o parque �orestal de 
Monsanto foi o nosso local de eleição para caminharmos.

Foram 26 as caminhadas que �zemos incluídas no programa às 
terças no Monsanto. Também houve aos �ns de semana, ou 
feriados, as seguintes:
no Monsanto. Também houve aos �ns de semana, ou feriados, as 
seguintes:
 
  1 - Belém, Moinhos de Santana, alto do Duque, Belém
  2 - Terreiro do Paço a Belém
  3 - Largo do Rato, Poço dos Negros, Madragoa, Estrela, Largo do Rato
  4 - Carnaval no parque �orestal de Monsanto   
  5 - Baixa, Campo Santana, Senhora do Monte, Graça, Baixa
  6 - Largo do Rato, Madragoa, Lapa, Largo do Rato
  7 - Almoçageme, Paia Grande, Praia da Adraga, Almoçageme
  8 - Gravuras do Coa em Castelo Melhor
  9 - Freixo de Numão
10 - Marialva
11 - Trancoso
12 - Pia do Urso ( Batalha)
13 - Valinhos ( Fátima )
14 - Ourém
15 - Pegadas dos dinossauros na serra de Aire
16 - Cabo Espichel
17 - Sintra
18 - Alfama
19 - Algés a Oeiras
20 - Torre de Belém, Caxias, Torre de Belém

Como é natural, as actividades de �m de semana contaram 
sempre com um número mais elevado de participantes.

8 Canoagem
A secção de Canoagem cumpriu todos os objectivos a que se 
propôs para a época 2009:
 
Participou em todas as regatas a contar para o Campeonato 
Nacional da modalidade: Maratona; Velocidade; Mar; Fundo; 
Torneios Abertos;
Fomentou a iniciação e prática da modalidade junto dos �lhos 
dos Associados;
Promoveu a prática regular da actividade junto dos Associados 
seniores; através de passeios regulares e participação em encontros;
Organização do VI Grande Prémio de Kayak de Mar do Clube 
Millennium bcp, prova a contar para os títulos Nacionais da 
especialidade de Mar.
 
Micaela Rolla alcançou ao longo da época várias vitórias, entre as 
quais o título de Campeã Nacional da especialidade de Mar, 
marcando assim presença na Gala dos Campeões da Federação 
Portuguesa de Canoagem.
Uma última palavra para o recente núcleo formado em terras do 
Douro o qual poderá propiciar excelentes iniciativas aos nossos 
associados do Norte. 
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SUL

2009 iniciou-se com o XXXIII  TNIFS (Torneio Nacional 
Interbancário de Futsal) organizado pelos 3 Sindicatos verticais, 
tendo o Clube apoiado 5 equipas.
 
Em Março teve inicio o III Campeonato Nacional de Futsal do 
Clube Millennium bcp, com a participação de 33 equipas, sendo 
10 da zona da Grande Lisboa, 8 do Centro e Sul e 4 das Regiões 
Autónomas da Madeira e Açores com duas equipas cada qual,  
tendo a equipa FAPOC conquistado tanto o Titulo da Zona 
Sul/Centro e Ilhas como o Título Nacional.  
E Outubro começou a XI edição do TNIFS  (Campeonato Nacional 
Interbancário de Futsal) na categoria de Veteranos, com a 
presença de 4 equipas do Clube.
No último trimestre realizou-se a XXI Edição do Torneio Bola de 
Prata, organizado pela Caixa Geral de Depósitos, com a participação 
de 2 formações do Clube Millennium bcp.
O Clube, dentro da sua política de descentralização, continua a 
dar apoio a equipa formada por Associados da região da Marinha 
Grande.  
Em resumo, 2009 foi mais uma vez um ano de grande actividade 
no Futsal Sul, com o envolvimento de centenas de sócios em 
vários eventos.  

 
13 Ginástica 
Apesar das baixas registadas, devido à transferência de vários 
colaboradores para outros locais de trabalho, a Ginástica 
continua a ter um número razoável de praticantes.
Foram adquiridas barras de Body Pump por forma a inovar e 
proporcionar uma amplitude maior de exercícios aos praticantes 
desta actividade, contribuindo para a manutenção da sua boa 
forma física.
Foi com entusiasmo e curiosidade que os praticantes receberam 
os novos exercícios administrados pelo professor Carlos Oliveira 
que continua, com a sua boa disposição e experiência, a 
proporcionar momentos de descontracção e bem estar.

14 Golfe
No oitavo ano de actividade da Secção de Golfe, o Clube organizou 
a 7ª Ordem de Mérito: campeonato anual disputado entre os 
sócios gol�stas do Clube. Os torneios que compuseram este 
campeonato foram disputados este ano nos seguintes campos:  
Golden Eagle (Rio Maior), Montebelo (Viseu), Campo Real (Torres 
Vedras), Pinheiros Altos (Quinta do Lago), Santo Estevão 
(Benavente) e Penha Longa (Sintra).  Todas estes  torneios tiveram 
uma forte adesão com uma elevada participação de Associados, 
seus familiares e convidados. 
Cada um dos 6  torneios anuais relativos à Ordem de Mérito do 
Clube tiveram vencedores distintos. Vencedores em 2009: 
Bernardo Collaço (Golden Eagle), Carlos Guerra da Silva 

 (Montebelo), Noé Oliveira (Campo Real), Joaquim Leal Fernandes 
(Pinheiros Altos), Luís Fernandes (Santo Estevão) e Carlos Ribeiro 
(Penha Longa).
No �nal, Luís Fernandes sagrou-se vencedor, repetindo os feitos 
de 2006 e 2007. 
Na galeria de vencedores das competições do Clube, Luís 
Fernandes sucede assim a Álvaro Dinis (2008), Carlos Felício 
(2005), José Romão Eusébio (2004) e a António Pedrosa (2003).
No Matchplay, outra competição que o Clube promove entre os 
Associados com matchs individuais a eliminar até à �nal, o 
vencedor foi José Luís Abrantes, repetindo igualmente o feito do 
ano transacto e sucedendo a Eduardo Catarino (2007 e 2005) e a 
Carlos Ribeiro (2006).
Como habitualmente, o Clube participou também em provas de 
equipa, nomeadamente no 8º Campeonato Interclubes sem 
Campo, no Circuito de Clubes de Golfe de Empresas, no Expresso 
BPI Golf Cup e no Sport TV/CGD - World Corporate Golf 
Challenge, com classi�cações satisfatórias, não vencendo 
nenhuma mas representando condignamente  o Clube.

15 Health clubs
NORTE

Actividade  que  continua a ter muita procura entre os nossos 
Associados e seus familiares, contando com mais de 1000 
participantes inscritos.
Continuamos a procurar formalizar mais protocolos para que 
também surjam mais alternativas para colocar à disposição dos 
Associados, contribuindo assim para uma vida mais saudável.

SUL 

Em 2009, os acordos/protocolos estabelecidos com  Health Clubs 
e o Clube abrangeram aproximadamente 820 associados, nos 22 
Health Clubs envolvidos. 
Estes protocolos visam a prática do exercício físico e desportivo, 
tendo como factor a localização geográ�ca do maior número dos 
nossos Associados,  a �m de proporcionar um estilo de vida mais 
saudável, com re�exo nas suas actividades pro�ssionais. 
Veri�camos, com agrado, o aumento do número de Associados 
usufruindo desses protocolos.

16 Judo
 
Em  2009, a parceria com a Academia de Judo Pedro Soares 
materializou-se a nível de formação.
No �nal do ano foi apresentada uma proposta do Judo Clube de 
Lisboa, o maior e mais prestigiado clube nacional, para parceria 
com o Clube Millennium bcp. 
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9 Carros antigos
2009 foi um ano recheado de actividades na área do desporto 
automóvel antigo, nas vertentes dos ralis e das provas de veloci-
dade. Nos ralis, os nossos associados João Marques, Luís 
Mendonça, Miguel Fernandes e Rui Martins participaram em 
diversas provas onde obtiveram classi�cações honrosas, sendo 
de destacar a vitória de Rui Martins, na sua classe, no Rali de Fim 
de Ano da Figueira da Foz. Na velocidade, dois brilhantes vence-
dores - Veloso Amaral e Domingos Sousa Coutinho - 
destacaram-se nas provas a contar para o campeonato nacional. 
Domingos Coutinho terminou o Campeonato de Portugal de 
Clássicos Circuitos tendo obtido o 3º lugar dos Históricos/71 e o 
1º lugar na Taça de Portugal de Clássicos / H71.
Veloso Amaral conquistou a Taça MIL, pela primeira vez institu-
cionalizada pela FPAK, e foi vice-campeão nos Históricos/71.
Em Maio, numa manhã cheia e sol e convidativa a um passeio 
pela cidade do Porto, houve um encontro de carros antigos dos 
nossos Associados, e seus amigos, que mostraram as suas preciosas 
e bem estimadas máquinas construídas há mais de um quarto de 
século. Foi uma iniciativa que mereceu de todos quantos 
participaram o desejo de a repetir proximamente.

10 Cicloturismo
SUL

Durante o ano de 2009, participámos no evento de ciclismo de 
Alpiarça, tendo o mesmo decorrido num salutar ambiente de 
lazer e de boa disposição.

11 Futebol7
O ano de 2009 foi o primeiro ano de actividade desta equipa de 
futebol do Clube Millennium bcp. 

Os jovens atletas jogaram na Superliga Futebol7 tendo como 
primeiro objectivo, subir de divisão. E como os objectivos eram 
arrojados para o primeiro ano de existência da equipa, o trabalho 
foi árduo, com treinos semanais e jogos todos os domingos. A 
época foi dura e repleta de momentos marcantes na evolução e 
aprendizagem de toda a equipa, tendo em vista o 1º lugar mas 
�cou-se pelo último. Esta classi�cação foi o resultado de uma 
primeira experiência e deve ser encarado como positivo. 
Registos desse primeiro campeonato:
Jogos na liga: 5 jogos, com saldo de 3 vitórias e 2 derrotas, 12 
golos marcados e 11 sofridos.
Taça: 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, 11 golos marcados e 14 
sofridos.
Após uma época de total aprendizagem, a seguinte tinha de ser 
de consolidação e de vitória. E assim foi… ao �m de duras 

jornadas, a equipa Clube Millennium bcp sagrou-se campeã, 
subindo de divisão, e ainda alcançando o prémio de melhor 
marcador da temporada. Face ao sucesso, a Equipa preparou-se 
para uma época ainda mais difícil, numa divisão com maior 
qualidade, demonstrando a sua evolução, acabando no meio da 
tabela, longe da zona de despromoção. O objectivo mínimo 
estava garantido, tendo-se colocado à Equipa a questão de até 
onde seria possível evoluir. Por um lado, a Superliga futebol7, 
onde a equipa já subira de divisão e tinha um estatuto a 
defender, aliado ao facto de o processo de jogar com 7 jogadores 
estar assimilado. A outra proposta era entrar na liga de futebol de 
8, a All Star´s, a mais reconhecida e competitiva liga na Grande 
Lisboa. Entrar nesta aventura era como começar de novo, havia 
todo um processo de jogo para aprender e muito para trabalhar.
Os jogadores e equipa técnica escolheram o projecto mais 
ambicioso e a equipa entrou para a 3ª divisão do All Star´s. Como 
a época só se iniciava em 2010, �zeram-se jogos-treino para 
preparar a equipa para a nova liga.
O projecto tem tudo para resultar e, dentro de meses, esperamos 
ter o Clube a festejar mais uma subida de divisão! Ficam aqui os 
dados estatísticos de toda a época de 2009! 
1 Taça: campeão da 3ª Liga (subida de divisão);
1 Taça de Melhor Marcador;
Jogos-treino: Num total de 15 jogos, 12 Vitórias, 1 Empate, 2 
Derrotas;  80% de vitórias;
Jogos-o�ciais: Total de 26 jogos, 18 Vitórias, 3 Empates, 5 Derro-
tas; 69% de vitórias;
Total-jogos: Num total de 41 jogos, 30 Vitórias, 4 Empates, 7 
Derrotas; 73% de vitórias.

12 Futsal
NORTE

Em Março teve inicio o III Campeonato Nacional de Futsal do 
Clube Millennium bcp, com a participação de 11 equipas, sendo 
�nalista Norte a Ocidental Vida.
A equipa de Coimbra participou no TNIF (Torneio Nacional 
Interbancário de Futsal) e foi à �nal Nacional, obtendo o 4º lugar; 
participou na Liga da Câmara Municipal de Coimbra; na �nal 
nacional do III Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium 
bcp, classi�cou-se em 4º lugar.
A equipa MBCP-VINTAGE participou no TNIF e TNIF-Veteranos, 
sendo �nalista vencida no Norte; participou no III Campeonato 
Nacional de Futsal Clube Millennium bcp.
A equipa MBCP-OS GALÁCTICOS participou no TNIF-Veteranos; e 
no III Campeonato Nacional de Futsal Clube Millennium bcp.
A equipa MBCP-CHALLENGE participou na Liga da INATEL; no 
Torneio FutsalCup, classi�cando-se em 3º Lugar; e no III 
Campeonato Nacional de Futsal Clube Millennium bcp.
A equipa MBCP-OCIDENTAL VIDA participou na Liga INATEL; e no 
III Campeonato Nacional de Futsal Clube Millennium bcp, tendo 
sido �nalista vencido.
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17 Karaté
NORTE

A modalidade Karaté “Shukokai” iniciou a sua actividade em 
Fevereiro de 2009, após celebração de um protocolo para 
utilização do “Dojo” do Clube de Judo do Porto, onde, ao longo 
do ano, se realizaram os treinos, proporcionado aos associados 
os primeiros passos na aprendizagem da modalidade. A mesma 
foi desenvolvida com dois treinos semanais de 5 atletas que 
terminaram a época com prática regular. A partir de Outubro, 
com a necessidade de ajustar o orçamento, a prática passou a ser 
realizada nas instalações do nosso Clube. Em termos competitivos, 
a modalidade requer um conhecimento mínimo para ser 
exercida de forma segura e e�caz, e o curto tempo de existência 
foi dedicado unicamente a adquirir e reunir as competências 
técnicas necessárias para que futuramente leve a mesma a 
participar nas provas da APKS e Federativas.

SUL

A época de 2009 constituiu a consolidação da modalidade e os 
atletas alargaram conhecimentos técnicos e humanos.
No que diz respeito a actividades externas, o Clube esteve 
representado em 4 estágios da Associação AKS, 2 de cariz 
desportivo e 2 técnicos. Nos 2 últimos foram propostos a exame 
tendo sido aprovados  os seguintes alunos:
Manuel Branco 3º Kyu; Carlos Brandão, Abel Louro, Pedro Boto - 
5º Kyu; e César Sá - 6º Kyu.
Para a presente época, veri�ca-se não só a manutenção do 
núcleo duro da modalidade como a duplicação do número de 
alunos, facto que motiva todos os participantes com aulas muito 
dinâmicas. Objectivos: manter os alunos para o próximo ano, 
treinar 2 jovens para representar o Clube a nível desportivo e  
propormos a exame grande parte dos alunos.

18 Karting
Mais uma época de demonstração do elevado valor competitivo 
individual e colectivo dos pilotos que participam nas diversas 
provas.
O 8.º Campeonato Nacional do Clube Millennium bcp 
desenvolveu-se em torno do aprimorado sistema de provas que 
já constitui um factor de distinção entre os vários campeonatos 
desenvolvidos a nível nacional e que, mais uma vez, esteve na 
base da conquista do segundo lugar na Taça Inter-Trofeus. Nos 10 
eventos realizados nos kartódromos da Batalha (Euroindy), 
Fátima (Funpark) e Vila Nova de Paiva, o comportamento do 
grupo proporcionou uma demonstração indiscutível do franco e 
elevado companheirismo, vivido ao longo de cada prova, tendo 

os níveis de exibição individual sido marcados pela constante 
capacidade competitiva, o que nos apraz enaltecer, e que 
possibilitou uma luta continuada pelos diversos lugares em 
disputa na Classi�cação Geral ao longo de todo o ano.
 
Apesar dos registos obtidos em provas o�ciais terem �cado 
aquém do que constituía o real valor e mérito dos nossos 
melhores pilotos, 2009 acabou por �car caracterizado por um 
excelente Campeonato Interno, tendo-se atingido uma 
expressão competitiva de inegável maturidade e onde o fair play 
sempre imperou. Só assim pudemos chegar à nona prova 
pontuável com uma inde�nição em quase todos os lugares da 
classi�cação geral, tendo sido  conquistados os três primeiros 
apenas na última prova, tendo cabido ao Miguel Ramada o título 
de Campeão.
Dados estatísticos do ano de 2009: 55 participantes inscritos no 
Campeonato; 310 participações no total das dez provas do 
campeonato; média de 31 participantes por evento. Vencedores 
2009: 1º Miguel Ramada 472, 2º Nuno Rosa 469, 3º João Paulo 
Martins 447.

Nos Troféus, a Equipa O�cial do Clube Millennium bcp participou 
nas provas mais importantes do calendário kartístico para 
empresas e troféus de resistência, tendo obtido resultados de 
elevado relevo nos seguintes eventos:
No “TROFÉU TOP ONE”, �zemo-nos representar por 4 equipas 
tendo alcançado na 1ª participação um lugar no pódio pela 
nossa equipa nº 1 de entre 20 equipas participantes; as restantes 
equipas do Clube, ocuparam o 8º, 12º e 15º lugares da classi�cação. 
A “8ª Edição da Taça Inter-Troféus (TIT)” de Karting foi organizada 
no Kartódromo de Palmela e a equipa o�cial do Clube deu provas 
da sua real distinção e do valor individual de cada piloto partici-
pante, classi�cando-se colectivamente no segundo lugar.  Na 
vertente individual, há que realçar a conquista do 1º lugar na �nal 
A, por Pedro Figueiredo, sagrando-se assim Campeão individual 
deste evento.
Ao alcançar novo lugar de destaque nesta prova, o Clube 
concretizou três objectivos:
 
defrontou os melhores representantes dos 22 melhores Campe-
onatos disputados a nível nacional, com 110 pilotos em disputa / 
eliminatória directa;
defendeu o prestígio conquistado com as vitórias de 2004, 2007 
e 2008 e os pergaminhos granjeados no meio kartístico pela 
excelência do nosso Campeonato;
lutou pela conquista de�nitiva de um trofeu único nesta 
modalidade, uma vez que conquista a Taça a primeira equipa 
que ganhar 3 vezes seguidas o título, ou 5 vezes interpoladas. 
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19 King
SUL

No ano 2009 realizou-se o IV Campeonato interno de King, no 
qual participaram activamente 20 Associados. As cinco jornadas 
do campeonato realizaram-se entre Setembro e Dezembro nas 
instalações do Clube. Sagrou-se campeão Vítor Gomes com 2.000 
pontos, seguido de Eugénio Marques com 1.945 pontos; Manuel 
Madeira com 1.430 pontos; Américo Pereira  com 1.065 pontos; 
João Baleira com 800 pontos.

MADEIRA
 
No Karting, realizaram-se 8 provas e dois dos nossos Associados 
�caram no "TOP TEN".
No Futsal, os Associados participaram no Torneio do Sindicato. 
No Tiro, realizou-se uma prova contando com a participação de 
12 Associados. 

20 Mergulho
NORTE 

A Secção de Mergulho iniciou a sua actividade cumprindo as 
alterações aplicáveis pela portaria de 12 de Janeiro de 2009, e 
mandatou o Instituto do Desporto de Portugal (IP) para a 
emissão do novo título nacional de mergulho. Face ao novo 
enquadramento legal, mobilizámos todos os Mergulhadores do 
Clube Millennium bcp num espaço de tempo relativamente 
curto, criando as condições de informação e de procedimentos 
com vista à emissão, substituição e actualização de mais de 70 
novos cartões.  
Continuámos o ano com formação e especialização de novos 
mergulhadores e federámos cerca de 60 Associados na Federação 
Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS). 
Realizámos o encontro principal na Ilha das Berlengas e 
associámo-nos, com boa representação, ao evento de grande 
visibilidade Internacional: o Scubapro Diving Days que pela 
primeira vez visitou o nosso País.  

SUL  

Em 2009 promovemos a formação certi�cada, realizando uma 
série de iniciativas para os Associados que con�rmam a modali-
dade de Mergulho como um sucesso a nível nacional. É cada vez 
maior o número de mergulhadores credenciados que pretendem 
consolidar os conhecimentos adquiridos no curso básico de 
mergulho (Open Water).
Foram inúmeras as actividades desenvolvidas para os associados 
de todas as idades: desde baptismo de mergulho em piscina para 
crianças a partir dos 7 anos, a baptismo de mar para crianças a 

partir dos 12 anos, até aos cursos mais avançados, de Nitrox e de 
Resgate e Salvamento, passando pelas saídas de Mergulho.

Estabelecemos novos protocolos com várias empresas que 
prestam serviços de mergulho. 
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 abranger o 
maior número de associados possível.

21 Montanhismo
Com a participação média de 45 caminheiros, a secção de 
Montanhismo realizou em 2009 duas marchas pedestres: 
Amarante, para caminharmos na denominada Rota de S.Bento, e 
Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, para a realização do PR2 - 
Cabreia e Minas do Braçal.
O percurso da primeira teve início na praia �uvial de Rua, Aboadela, 
passando por um antigo troço da Via Romana onde se pôde 
ainda observar um pontão romano sobre a ribeira. O  bom 
tempo, sempre convidado para estes eventos, honrou-nos com a 
sua presença e em muito contribuiu para um dia bem passado.
A segunda iniciou-se no parque de lazer da Cascata da Cabreia, 
freguesia de Silva Escura, passando pelas minas do Braçal onde 
em tempos se retirava a galena. Em 2009,  a secção de Montanhismo 
não conseguiu cumprir o calendário devido ao mau tempo que 
por várias vezes se fez sentir nas datas aprazadas.

22 Motociclismo
O ano de 2009, a exemplo de outras modalidades, não teve o 
número de eventos que planeámos. Realizámos somente um 
passeio organizado (Passeio da Primavera) que contou com a 
presença de 18 participantes. O passeio regeu-se pela confrater-
nização já habitual, com visita à zona centro do país, em confor-
midade com a necessidade de diminuir custos, o que também 
levou a que o passeio �casse reduzido a uma noite. Por falta de 
participantes para o evento de Outono, foi organizado um 
passeio a Sanxenxo (Galiza) que contou com 5 Associados, tendo 
decorrido com muito agrado de todos.
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23 Natação - Águas Livres
A equipa de Natação do Clube Millennium bcp participou nos 2 
maiores Torneios de Natação Pura para Masters em piscina, 
organizados pela Federação Portuguesa de Natação. Os 
nadadores João Silva, Jorge Fernandes e Fernando Serra 
estiveram presentes no Torneio Nacional de Inverno, em Torres 
Novas e nos XI Campeonatos Nacionais de Masters, em Coimbra.
Destacam-se as classi�cações obtidas nos Campeonatos Nacionais 
de Masters, competição mais importante da época.

O nadador João Silva conquistou 2 títulos de campeão nacional  
nas provas de 100 metros Bruços e 50 metros Mariposa, do 
escalão 45-49 anos. Jorge Fernandes por sua vez, sagrou-se 
campeão nacional dos 50 metros Bruços, escalão 40-44 anos.
Quanto à vertente de Águas Abertas, a equipa do Clube teve 
também um comportamento muito positivo. No II Campeonato 
Nacional de Masters em Águas Abertas, também realizado em 
Coimbra, no estuário do Rio Mondego, na distância de  2,5 Kms, 
João Silva conseguiu o 4º lugar no escalão 45-49 anos e Fernando 
Serra foi 11º do mesmo escalão. 
A nossa equipa participou durante os meses de Verão em 16 
provas de mar / rio, sendo de destacar as vitórias de João Silva no 
VII Fonte da Telha Mar 2009 e na travessia do rio Sado, entre Tróia 
e Setúbal. No sector feminino, Joana Arantes venceu também a 
VII Fonte da Telha Mar.
João Silva e Filipe Horta foram Vice-Campeões do Circuito de Mar 
do Algarve nos escalões J e I respectivamente. Este evento, que 
funciona como um "campeonato" e os nadadores somam pontos 
conforme a sua classi�cação em cada uma das provas, teve a 
presença dos seguintes atletas: João Silva, Filipe Horta, Fernando 
Serra, Jorge Fernandes, Artur Silva, Paulo Calejo e Humberto 
Rosa.
Em Setembro, realizou-se em Oeiras, a IV Travessia António 
Bessone Basto na distância de 3,5 Km, onde para além dos 
habituais elementos da equipa se juntaram 2 elementos da 
equipa de Aventura e Triatlo: Humberto Lomba e Pedro Silva.
Por último, merece destaque ainda a participação de 4 elementos 
da equipa do Clube na prova comemorativa dos 100 Anos do 
Comité Olímpico de Portugal, a mítica travessia do Tejo, entre 
Porto Brandão e Algés, na distância de 2,5 Km, tendo participado 
João Silva, Jorge Fernandes, Fernando Serra e Pedro Quaresma.

24 Orientação
O ano de 2009 permitiu mais uma vez ao Clube Millennium bcp 
consolidar a sua presença nas provas que constituem o 
calendário da Taça de Portugal de Orientação em BTT, bem como 
no Campeonato Nacional de Orientação. 

O Ori-BTT, como o nome indica, é uma modalidade em que o 
praticante executa um determinado percurso desconhecido, 
passando por pontos de controlo com diversas opções, 
utilizando uma Btt, uma bússola e um mapa de orientação, e 
consiste na escolha da melhor opção para realizar esse percurso 
no menor tempo possível. 
O Clube Millennium bcp sagrou-se Campeão Nacional de Ori-BTT 
na distância Sprint, no escalão de Veteranos II. Este ponto alto 
decorreu nos Campeonatos Nacionais e Ibéricos de Ori-BTT, na 
zona de Ourém/Albergaria dos Doze, com a presença de 5 atletas 
do nosso Clube. 
A prestação desportiva dos nossos atletas foi muito honrosa, 
sempre acima do meio da tabela classi�cativa com destaque para 
a conquista do Campeonato Nacional na distância Sprint para o 
nosso Clube, por intermédio de Filipe Silva, Fernando Feijão e 
Fernando Barroso. Fernando Feijão conquistou ainda o título a 
nível individual. 
Como resultado �nal do ano, o Clube obteve a 17ª posição na 
classi�cação por clubes, sendo ainda de salientar a prestação dos 
atletas Fernando Feijão e Filipe Silva que obtiveram o 4º Lugar 
nas respectivas classes. 
Esta modalidade conta com 68 Associados inscritos, tendo 
totalizado 120 participações nos vários eventos de Orientação 
organizados sob a égide da Federação Portuguesa de Orientação.

25 Pesca
NORTE

Na época desportiva de 2009, a Secção participou em todos os 
Campeonatos Regionais Interbancários de Pesca Desportiva, 
organizados pelo Sindicato dos Bancários do Norte e nas modali-
dades de Surf Casting, Rio, Mar e Alto Mar, fazendo-se representar 
em todas as fases �nais.
De destacar o empenhamento e vontade dos pescadores em 
ocuparem os melhores posicionamentos, individual ou colectiva-
mente, nos campeonatos em que participaram. Porém, nas fases 
nacionais, o nosso desempenho foi modesto.
De notar que o Campeonato Regional de Alto Mar de 2009 ainda 
não terminou em virtude de sucessivos adiamentos, devido às 
condições de mar não serem as mais propícias. Mas os resultados 
têm sido positivos, e, na melhor das hipóteses, alcançaremos dois 
primeiros lugares nos respectivos campeonatos, individual e 
colectivo. 

Assim, realça-se as principais classi�cações, com direito a pódio:

Fernando Igreja - 2º Lugar Individual no “Nacional de Alto Mar de 
2008/9”;

Hélder Monteiro - 3º Lugar Individual no “Regional de Mar”; 

1º Lugar Colectivo no “Regional de Mar”, com a Equipa “A”: (3º) 
Hélder Monteiro, (4º) Virgílio Santos, (7º) Adélio Chacim, (8º) 
Manuel Alves, (18º) Domingos Correia e (21º) Aires Pereira;
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3º Lugar Colectivo no “Regional de Rio”, com a Equipa “A”: (15º) 
Hélder Monteiro, (16º) António Lima, (24º) Fernando Ribeiro, (26º) 
Luís Monteiro, (28º) Abel Pinto e (42º) Manuel Oliveira.

SUL

A Secção de Pesca zona sul contava no �nal de 2009 com perto 
de 70 pescadores inscritos em quatro modalidades de pesca, 
Pesca de Praia, Pesca de Mar, Barco Fundeado e Pesca de Rio.
Entre Janeiro e Novembro de 2009 participámos num menor 
número de provas do que em anos anteriores devido à fraca 
mobilização dos nossos Associados por motivo de redução dos 
apoios concedidos. Entretanto, em 2009, foi constituído um 
núcleo de 8 pescadores Associados na zona da Marinha que 
participaram em provas locais e onde obtiveram excelentes 
resultados.

Estivemos representados em provas organizadas por outras 
entidades, tais como: 
SBSI - Interbancário de Barco Fundeado, Mar, Praia e Rio;
SBC  - Interbancário de Praia, Mar e Rio;
Serviços Sociais da CGD – XXV Peixe de Prata (barragem do 
Maranhão);

Resultados desportivos mais relevantes em 2009:
Vice-campeões Nacionais de Pesca de Mar do Interbancário e 3º 
lugar por equipas. Individualmente: 2º Vitor Malheiros, 4º 
António Conceição Marques e 7º Jorge Serra;
No Regional de Mar do SBSI, 4º António Abreu, 5º António 
Conceição Marques, António Marcelino e 10º Rui Santos. Por 
equipas obtivemos a segunda e terceira posições; 
Apurados para a �nal de Alto Mar (a realizar em 2010) com 
António Valério, Luís Madaleno;
Prova organizada pela Secção Regional de Tomar do SBSI, 2º Luís 
Lains e 5º António Conceição Marques;
Campeonato Nacional de Pesca de Rio do Interbancário 
(classi�cações por sector): 2º José Ferreira e Paulo Figueiredo. Por 
equipas, 5º.

Provas organizadas pela Secção de Pesca Desportiva:
VI Encontro Regional com as Sucursais de Évora, na barragem da 
Oleirita, em Arraiolos, com as seguintes classi�cações: Manuel 
Bessa, 1º; Carlos Azeda, 2º; António Conceição Marques, 3º.

26 Pool 
NORTE

A equipa do Clube Millennium bcp Pool Bola 8 foi convidada pelo 
Grupo Desportivo Aldeia Nova a participar no I Trofeu “José 
Vilaça”, em Leça da Palmeira. Com a participação de mais 7 
equipas, entre elas a actual Campeã Nacional SC Braga, Leixões 
SC, Académico FC, Esposadense FC, Senhor do Padrão e duas 
equipas do GD Aldeia Nova, a nossa acabou por se classi�car no 
honroso 3º lugar, �cando à frente da actual campeã nacional.
No campeonato norte terminamos em 6º lugar, com uma 
segunda volta abaixo das nossas possibilidades.
No IV Torneio de bilhar do SBN, e dos 10 inscritos pelo Clube, 6 
atletas passaram à 2ª fase; Hélder Monteiro, António Guedes, 
Paulo Monteiro, José Pereira, Mário Cameira e Anselmo Pinto.
O José Pereira acabou por se classi�car para a fase nacional onde 
terminou em 4º Lugar.
Nos torneios internos foi vencedor o Alberto Malheiro que, 
depois de dois torneios disputados, conseguiu o melhor ranking 
tendo por isso sido um justo Campeão da Liga Interna 2009.

SUL 

Em 2009, a secção de Pool teve objectivos distintos: promover a 
modalidade junto dos Associados e, numa vertente mais 
competitiva, participar em provas sob a égide da Federação 
Portuguesa de Bilhar a nível individual e por equipas.
Na vertente promocional da modalidade destinada aos Associados, 
realizou-se mais uma edição da Liga Interna no formato de 
Bola-8, constituída por três torneios. O grande vencedor foi 
Edmundo Carvalho, com os restantes lugares do pódio a serem 
entregues, respectivamente, a Eduardo Palma e Ricardo Rosa.
Com os excelentes resultados alcançados, Edmundo Carvalho e 
Eduardo Palma irão integrar a estrutura competitiva da equipa 
para 2010.    
Na vertente de competição, a equipa constituída por Pedro 
Correia, João Fonseca, José Malveiro, Pedro Custódio, Paulo Fiúza 
e Fernando Fernandes, esteve presente em várias provas 
organizadas pela Federação. 
Por equipas, o maior destaque vai para a conquista de um lugar 
nas fases �nais de equipas, quer na Taça de Portugal (meias-
�nais), quer no Campeonato Nacional onde obteve o honroso 8º 
lugar a nível nacional.
 
A nível individual, sublinha-se o apuramento inédito de José 
Malveiro e Pedro Correia para o Campeonato do Mundo de 
Amadores que decorreu em Las Vegas, considerada a maior 
prova de Pool mundial a nível amador.
De realçar a presença de Pedro Correia no escalão mais alto da 
modalidade denominado Pool-Elite, onde competiu num lote de 
dezasseis dos melhores jogadores nacionais. Este mesmo 
jogador esteve presente nas meias-�nais da Taça de Portugal.
Outros jogadores também estiveram presentes em outras provas 
importantes:
Pedro Custódio e João Fonseca no Eurotour do Porto 
(Circuito europeu da modalidade); Pedro Custódio no Predator 
Championship, que integra alguns dos melhores jogadores 
mundiais da Pool; 3ºlugar alcançado por Pedro Custódio no 
Torneio de Snooker inglês do Snooker Club.
 
Deve referir-se que José Malveiro, Pedro Correia e João Fonseca, 
integraram a lista vencedora para os órgãos sociais da Federação 
Portuguesa de Bilhar, que irá dar rumo à modalidade até 2011.
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27 Squash
SUL 

O vencedor do III Circuito Interbancário de Squash foi o nosso 
atleta José Fernandes, tendo o Clube sido brilhantemente 
representado pelo José Fernandes, Miguel Estiveira, Paulo Freire, 
José Rebelo, Francisco Madureira, José Nunes e pelo campeão 
José Fernandes.
A Dupla Miguel Estiveira e José Fernandes foram também 
vencedores do troféu de equipas do Torneio Interbancário, com 
Francisco Madureira e José Rebelo a arrecadarem o troféu do 
terceiro lugar por equipas.
Do Encontro Nacional de Squash Interbancário, que se disputou 
na Cúria, José Fernandes foi o vencedor, �cando Miguel Estiveira 
classi�cado em segundo lugar. 
Vitória de Leonel Rodrigues em prova muito disputada na Quinta 
da Marinha, com a participação de 7 atletas do Clube. Foi 
também a primeira prova em que tivemos uma representante 
feminina: Cecília Ribeiro.
Participação de 2 atletas do Clube no torneio de Carnaval, na 
Quinta da Marinha, com vitória de Tiago Mendes.
Participação no torneio de São Valentim, no Lisboa Racket 
Center, com a presença de Tiago Mendes na Final.

28 Ténis 
NORTE

Modalidade que continua a ter muitos praticantes e que ao 
longo do ano de 2009 participaram em diversas provas, quer a 
nível associativo quer nos torneios do Sindicato dos Bancários 
Norte.
De salientar alguns bons resultados em provas o�ciais. Vitória de 
Joaquim Guedes da Costa no Torneio de Veteranos +45 anos, e 
presenças nas �nais de veteranos +55 anos de Fernando Cunha e 
de Jorge Aleixo, de Chaves, na �nal de Veteranos +60 anos no 
torneio do SBN.
Mais uma vez, uma dupla inscrita pelo Clube e composta por 
José Maria Santiago e Paulo Horta, venceu mais uma edição 
regional da Business Ténnis Cup na categoria de pares +90 anos, 
sendo também �nalistas na prova nacional.

SUL 

Em 2009 a actividade da modalidade de Ténis de Campo foi a 
seguinte:
A exemplo dos anos anteriores, o Clube teve uma equipa a 
disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Inter-Clubes), no 
escalão de veteranos, com os seguintes atletas: Jorge Gil, José 
Matos, Nelson Fernandes, Costa Matos, Isaac Lourenço e Carlos 
Castanheira.

Na série em que �cou colocada, composta por 6 equipas, obteve 
o 3º lugar, não tendo conseguido a passagem à fase seguinte.  
Em Maio, realizou-se o VII Torneio Interno do Clube Millennium bcp 
nos campos do Centro de Ténis das Olaias. Teve um quadro de 
Singulares Masculinos (32 jogadores), um quadro de Pares (16 
jogadores) e um quadro do Torneio Consolação (10 jogadores), 
que totalizaram 45 jogos. Os melhores classi�cados foram os 
seguintes:

Singulares Masculinos: 1º - Rui Magalhães; 2º - José Carlos Nobre.
Torneio Consolação: 1º - Isaac Lourenço; 2º - José Costa Matos.
Pares Masculinos: 1º - Jorge Gil / José Francisco Matos; 2º - 
Alexandre Rodrigues / João Morais. 
O Clube esteve representado no Torneio de Ténis de Évora por 
alguns componentes da sua equipa de veteranos. O convite 
partiu do nosso Associado Fernando Adrega, presidente do 
Clube de Ténis de Évora, que tem sido um entusiasta da modali-
dade e presença assídua nos nossos torneios internos.
Os nossos jogadores, não obstante as condições adversas do 
tempo que surgiu nesse �m-de-semana, alcançaram excelentes 
resultados desportivos, com realce para as seguintes classi�cações: 
José Matos 1º, em singulares veteranos +55; Nelson Fernandes 
3º,  em singulares veteranos +55; Jorge Gil 3º, em singulares 
veteranos +45; José Matos / Jorge Gil 2º, em pares homens; 
Nélson Fernandes / Isaac Lourenço 3º, em pares homens.
A Fase Final do XXVII Torneio de Ténis do SBSI decorreu nas 
instalações do Clube de Ténis de Montemor-o-Novo. O Clube 
Millennium bcp teve uma representação muito signi�cativa, 
tanto em quantidade como em qualidade, como atestam as 
seguintes classi�cações: José Frazão, 1º em Veteranos +55; Jorge 
Gil, 2º em Veteranos +55; João Rua, 2º em Séniores; Rui Magalhães, 
3º em Séniores; José Matos, 3º em Veteranos; José Nobre, 3º em 
Veteranos; Rui Prata, 1º no Torneio Consolação; Fernando 
Moreira, 2º no Torneio Consolação; Pedro Miguel Rua, 3º em 
Jovens 10/13; José Frazão, 1º em Pares Masculinos; Abílio do 
Rosário, 3º em Pares Masculinos.

29 Ténis de Mesa
NORTE

Modalidade que continua em grande actividade, com excelentes 
resultados nos Campeonatos da Inatel e nas Provas para que 
fomos convidado, com as seguintes classi�cações:
Jorge Caldas, campeão Nacional, Regional e vencedor de sete 
Torneios para o Ranking List, �cando em 1º lugar nas 2ªs 
Categorias;
Ercília Martins, Campeã Regional Individual, Pares Femininos 
com Maria Zita, em Pares Mistos com Carlos Leitão, Campeões 
Regionais e medalha de Bronze nos Campeonatos Nacionais.
Em 1ªs Categorias, Vice-Campeões Regionais e 5º classi�cados 
nos Nacionais, com boas prestações de Carlos Leitão, António 
Leitão e Francisco Costa, Jorge Caldas e Joaquim Monteiro.
Participámos no 1º Torneio S.I.M. na Marinha Grande, com 
equipas da Inatel e do Federado, na qual saímos vencedores.
Fomos convidado para participar no 1º Torneio Cidade de 
Matosinhos, com mais onze equipas todas Federadas, tendo sido 
classi�cado em terceiro lugar.
Por �m, Carlos Leitão e Jorge Caldas participaram na �nal do 1º 
Torneio de Sindicato dos Bancários do Norte, saindo vencedor 
Jorge Caldas após quatro renhidos setes.
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Ao longo de 2009 participámos nas competições da Inatel, nos 
Campeonatos e Torneios de 2as. e 3as. Categorias, tendo os 
nossos atletas obtido as seguintes classi�cações:
Individual -  2ªs categorias - Nuno Marques obteve no Ranking 
List o 10º lugar – 3ªs categorias - Jorge Pereira obteve no Ranking 
List o 2º lugar, tendo subido à 2ªs. categorias; 
Por equipas - Nas 3as. categorias: Torneio CCD EDP – Lisboa,  2º 
lugar; Torneio CCD Quinta da Lomba, 8º lugar com os mesmos 
pontos da 6º classi�cada; Torneio CCD Cano Sport Club, 5º lugar; 
Torneio CCD Oriental S. Martinho, 6º lugar; Torneio CCD 
Bombeiros Vol. Seia, 6º lugar; Torneio CCD Tintas Cin,  6º lugar; 
Torneio CCD Câmara Municipal Caldas da Rainha,  4º lugar; 
Torneio Nac. Feira de S. Mateus, 3º lugar; Torneio CCD Leões da 
Floresta, 5º lugar; Torneio CCD Clube Raia-Aventura, 5º lugar.

30 Tiro aos Pratos
Os vinte e cinco atiradores do Clube Millennium bcp, federados 
na FPTAC, participaram no ano 2009 nos seguintes eventos:

-Campeonato Interbancário (CIT) – Composto por seis contagens 
na modalidade de Fosso Olímpico;
-Final do CIT; 
-Prova BES - Prato de Ouro;
-Grande Prémio SBSI;
-Prova - Aniversário do Clube de Tiro Caça e Pesca da Madeira;
-Cinco contagens do Campeonato de Fosso Universal da FPTAC.
 
Esta actividade teve início no dia 6 de Fevereiro com uma prova 
de treino no Campo de Tiro de Vale das Pedras - OTA, a qual serviu 
para transmitir aos atiradores as condições de participação nas 
provas previstas para o ano de 2009.
O Campeonato Interbancário (CIT), composto por 6 contagens 
realizadas nos campos de Tiro de Pegões (duas), Montijo (duas), 
Beja e Pinhal/Armação de Pera, foi disputado na modalidade de 
Fosso Universal e decorreu entre os meses de Março e Junho. 
No Campeonato Interbancário de Tiro, participaram 138 
atiradores representativos de 7 entidades Bancárias. 
Sendo uma prova onde a regularidade nas diversas contagens é 
importante para passar à fase �nal, conseguiram esses objectivos 
os nossos Associados Luís Casadinho, Carlos Coelho e António 
Teixeira Campos. A Final Nacional realizada em Beja, teve a 
participação dos atiradores melhores classi�cados nas zonas 
Norte, Centro e Sul.
No Grande Prémio SBSI, realizado no Campo de Tiro de Vale das 
Pedras no dia 23 de Maio, Luís Casadinho foi o nosso melhor 
atirador ocupando um honroso 3º lugar.
A época terminou com a participação dos nossos atiradores na 
prova de Aniversário do Clube de Tiro Caça e Pesca da Madeira. 
Numa competição onde estiveram presentes os melhores 
atiradores da Madeira, os nossos representantes tiveram uma 
excelente participação, saindo vencedores o nosso atirador Luís 
Casadinho e o Clube Millennium bcp por equipas.

31 Tiro de Precisão
Em 2009 a secção de tiro de precisão manteve a participação em 
múltiplas provas, tanto do âmbito da FPT como da INATEL. 
Em todas o Clube obteve honrosas classi�cações colectivas, pois 
havendo múltiplos clubes com melhores prestações individuais, 
poucos há cujo binómio quantidade/qualidade ultrapasse o 
Clube Millennium bcp. De entre esses resultados há a destacar:
- Torneio ST2 de "Carabina de Produção", a vitória colectiva (entre 
6 Clubes) e 2º e 3º individuais (entre mais de 70 inscrições);
- Nacional INATEL, destaca-se os segundos lugares individuais e 
colectivos em Pistola.
Fora das linhas de tiro, o Clube auxiliou na organização dos 
Regionais de ar comprimido e de bala, o que  também contribuiu 
para prestigiar o nome do Clube nos meios desportivos. 

32 Todo-o-Terreno
Em ano marcado pela comemoração do 10º aniversário do 
Núcleo Todo Terreno do Clube Millennim bcp, realizaram-se, à 
semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, 
vários eventos que reuniram em média uma dúzia de famílias de 
sócios de vários pontos do País, mostrando desta forma o 
constante interesse pela actividade.
A descoberta, a cultura, a gastronomia e a aventura sempre 
estiveram e continuarão a marcar presença em todos os eventos 
de Todo Terreno, dando assim oportunidade a todos os partici-
pantes de usufruírem dos seus veículos em momentos de franca 
descontracção e são convívio.

33 Triatlo
A equipa de Triatlo do Clube Millennium bcp participou em 
vários eventos organizados pela Federação Portuguesa da 
Modalidade.
Na vertente de duatlo, estivemos presentes nas provas do Jamor, 
Lezírias e Grândola.
Quanto às provas de Triatlo, os nossos atletas estiveram 
presentes nas seguintes provas: Lisboa International Triathlon 
(individual Paulo Quintino, equipa João Silva, João Coelho, Pedro 
Martinho); Triatlo Peniche (Paulo Quintino); Triatlo Ambiente no 
Estoril (João Coelho Sprint, Manuel Rodrigues Super-sprint); 
Triatlo Setúbal (Modalidade Olímpico, Humberto Lomba).
Em Abril, os nossos triatletas Paulo Quintino, na vertente 
individual e João Silva (natação), João Coelho (ciclismo) e Pedro 
Martinho (atletismo), na vertente de estafetas, participaram na 
maior prova de Triatlo Longo realizada em Portugal.
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O Half Iron Man Lisboa, realizado no Parque das Nações, prova 
constituida nas distâncias de 1.900 metros de natação , 90 Km de 
ciclismo e 21 Km de atletismo, é um evento internacional que 
conta com a participação dos melhores especialistas da modali-
dade. Participaram nesta prova mais de 600 triatletas de todo o 
mundo. Paulo Quintino foi 394º da Geral, enquanto a nossa 
estafeta (2ª classi�cada em 2007 e 2008), foi obrigada a desistir 
quando liderava a prova em virtude de avaria no segmento de 
ciclismo.
Em Junho, 2 triatletas do Clube, João Coelho e Manuel Rodrigues, 
estiveram presentes no Triatlo do Ambiente no Estoril, tendo 
assegurado a presença em duas modalidades do Triatlo Sprint 
(750 mt natação, 20 km bicicleta, 5 km corrida) – João Coelho e 
Triatlo Super Sprint (350 mt natação, 10 km bicicleta, 2,5 km 
corrida).
Mas foi na vertente de Aquatlo (Natação - 750 mt e Corrida - 4,6 
Km) que o Clube Millennium bcp teve a sua melhor conquista: 
João Silva sagrou-se Campeão Nacional, na categoria de VET 2, 
no Campeonato Nacional de Aquatlo. 
O mesmo triatleta venceu também o Campeonato Regional Zona 
Sul, somando mais um triunfo para as nossas cores.
Em Dezembro, João Silva foi homenageado pela Federação de 
Triatlo de Portugal, no Casino da Figueira da Foz , na Gala do 
Triatlo.

34 Vela
NORTE

A revisão em 2009 do protocolo mantido com o Clube de Vela 
Atlântico há já vários anos, cujo principal objectivo era evoluir do 
modelo de patrocínio a uma regata organizada por este clube, 
veio no sentido de oferecermos aos nossos associados uma 
maior participação na modalidade da vela. Este objectivo foi 
alcançado.
Tivemos como prioridade proporcionar a prática da modalidade 
da vela ao maior número possível de Associados, jovens e 
adultos, em função do orçamento disponível. 
Com um orçamento inferior a 2008, conseguimos levar a cabo as 
seguintes iniciativas: 
Curso de iniciação à Vela para jovens até aos 15 anos em 
“Raquero” – 10 participantes; 
Curso de aperfeiçoamento para jovens, classe “Optimist” – 11 
participantes;
Curso de formação para Adultos, classe Veleiro “Marian” – 21 
participantes.
Assim, conseguimos proporcionar a 32 associados, jovens e 
adultos, experiências únicas para os amantes do mar e da vela. 
Destes, 11 jovens puderam dar continuidade ao processo de 
aperfeiçoamento da modalidade, evoluindo para a classe 
“Optimist”, onde mantemos uma turma com 6 elementos.
A dinâmica criada em 2009 dá-nos força para prosseguir com o 
objectivo iniciado neste mandato, cujo plano passa claramente 
por proporcionar aos associados a prática e aperfeiçoamento da 
“Vela”, para que se possa encontrar, a breve prazo, atletas para 
defender as cores do nosso Clube em provas nacionais e 
internacionais. 
Acreditamos que será possível ambicionar estes objectivos, uma 
vez tem sido grande a procura e os nossos velejadores revelam já 
um espírito participativo, cooperante e encantador.

SUL  

Em 2009, a secção de Vela pôde mostrar ao mundo, através de 
imagens via net, via rádio e através do nosso site, o Campeonato 

Mundial de Laser SB3, o Campeonato Nacional, o Campeonato 
da Quebramar e o Campeonato do Mundo em Cascais.
Vários atletas participaram, tendo particular destaque as colegas 
Vanessa Baptista e Telma Miranda, que lideraram o projecto 
jovem, ambicioso e dinâmico, com a designação: Clube Millennium 
bcp Women Sailing Team.

35 Voleibol Feminino
Esta modalidade conta com cerca de 20 atletas que, na época 
transacta, participaram nos torneios da Inatel de Indoor e de 
Praia.
Na componente Indoor, a equipa apurou-se para a fase �nal, com 
um honroso 3º Lugar.
A equipa de Voleibol de Praia também teve uma digni�cante 
participação no respectivo campeonato da Inatel.

36 Voleibol Masculino
Com cerca de 18 participantes, esta modalidade desenvolve-se  
entre Setembro e Julho. Os treinos são realizados no pavilhão da 
escola secundária Carolina Michaelis, com qualidade elevada.
Na competição indoor houve a participação no Campeonato 
Inter Distrital (Aveiro, Porto e Viana do Castelo) organizado pelo 
Inatel, conquistando o 2º lugar. Após jogo eliminatório com a 
Académica de Coimbra, realizado em Viseu com vitória do nosso 
Clube,  houve apuramento para a “�nal four” que se realizou em 
Espinho, no �nal de Maio, obtendo o 4º lugar. De realçar que o 
Clube Millennium bcp, há cerca de 10 anos que não era apurado 
para uma “�nal four”.
Quanto à participação no Campeonato Nacional da Inatel de 
voleibol de praia, variante 3 jogadores, houve a inscrição de 2 
equipas. Após 3 fases de apuramento (Espinho, Gaia e Viana do 
Castelo), com um segundo lugar e dois terceiros, não obtivemos 
o apuramento para a fase �nal.
Houve também a participação do Clube em mais 4 torneios de 
voleibol de praia: Julho torneio em Gaia, Agosto em Matosinhos 
e em Setembro em Árvore e novamente em Gaia, tendo a nossa 
equipa obtido dois segundos lugares (nos torneios de Gaia) e um 
1º lugar no torneio de Árvore.
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37 Xadrez
NORTE

Durante o ano, a secção de Xadrez esteve envolvida em várias 
competições. Na Inatel disputámos o Campeonato Distrital 
Colectivo do Porto, tendo obtido o 1º lugar. A renovação do título 
foi conseguida pela margem mínima de meio ponto, face ao 
“eterno rival” que tem sido a equipa da EDP.
Relativamente às competições o�ciais, participámos em 3: Taça 
de Portugal, onde fomos eliminados na 4ª jornada pela inacessível 
equipa “A” do Grupo Desportivo Dias Ferreira; Taça AXP, onde 
igualmente fomos eliminados à 4ª jornada pelo Moto Clube do 
Porto “A”; Campeonato Nacional da 3ª Divisão, onde participámos 
na série “B” tendo aqui conseguido o objectivo da manutenção, 
graças ao 6º lugar obtido.
Vários jogadores do Clube participaram também no Torneio 
Interbancário de Xadrez, promovido pelo Sindicato dos 
Bancários do Norte. Para a sua fase �nal, contámos com 4 
jogadores, 3 dos quais conseguiram o apuramento para a Final 
Nacional. Nesta, já com a presença de jogadores �liados nos 
Sindicatos das regiões Centro e Sul, as classi�cações foram 
modestas, mas compensadas por melhores performances de 
xadrezistas do Clube da Zona Sul (realce para os 3º e 5º lugares de 
João Pacheco, de Faro, e Nuno Ferrão, de Lisboa, respectivamente).
Em complemento a estas competições, foram também 
organizados torneios internos do Clube. Desta vez, diferente-
mente do que se tinha feito em anos anteriores, realizámos 3 
torneios, um em cada um dos ritmos em que se joga o xadrez: 
rápidas (partidas de 5 minutos); semi-rápidas (partidas de 20 
minutos) e lentas (partidas de 1h30m, com incremento de 30 
segundos por lance). Nestes torneios estiveram um total de 13 
jogadores, dos quais o jogador Pedro Vinagre do Sul, venceu os 
dois primeiros torneios. O facto de não ter disputado o torneio de 
lentas foi impeditivo da sua contabilização para o apuramento 
do Campeão, dado que um dos requisitos do torneio era a 
participação nas 3 provas. Disso bene�ciou Mário Marques que, 
de entre os jogadores que disputaram os 3 torneios foi quem 
obteve as melhores classi�cações e, dessa forma, obteve aquele 
título.
Na vertente educativa, é de salientar a continuidade do ensino 
do Xadrez, a qual se desenvolve no âmbito do protocolo 
existente com o Grupo de Xadrez do Porto, e que tem proporcio-
nado acesso às aulas de iniciação e aperfeiçoamento daquele 
Clube a jovens �lhos de Associados do nosso Clube. Em 
complemento a essa formação “in loco”, foi desenvolvido um 
Curso de Xadrez Básico que se encontra disponível no site Clube, 
dividido em 6 lições:
http://www.clubemillenniumbcp.pt/xadrez/index.htm.

37

Relatório 
& Contas 2009

32

35

36

34



SECÇÃO
Açores - Karting

Açores - Orientação/Aventura
Açores - Pesca

Andebol
Aquarió�lia

Atletismo
Aventura

Basquetebol
Bowling

Bridge
BTT - País

Caminhadas
Canoagem

Carros Antigos
Cicloturismo

Futebol 7
Futsal

Ginástica
Golfe

Health Clubs
Hipismo

Judo
Karate

Karting
King

Madeira - Karting
Mergulho Autónomo

Mergulho Norte
Montanhismo
Motociclismo

Natação
Natação - Águas Livres

Orientação
Paintball

Parapente
Pesca

Pool
Rugby

Ski Aquático
Ski/Snowboard

Squash
Ténis

Ténis de Mesa
Tiro aos Pratos

Tiro de Precisão
Todo-o-Terreno

Triatlo
Vela

Viseu - Karting
Voleibol Feminino

Voleibol Masculino
Xadrez

Trail

SECCIONISTAS
Rui Branco
Rui Branco
Rui Branco
Amadeu Campos 
Jorge Lourenço
Fernando Ferreira / Humberto Ferreira
Humberto Lomba
Jorge Ramos /Silvio Silva / Ricardo Paiva
Isidoro Guerreiro
Amadeu Correia
Nuno Prazeres
José Pereira
João Vilaça
António Maia Santos
Joaquim Simões
Nuno Dias Rosas
Manuel  Morais / Rui Serrão
João Mota
Artur Caetano
Fernando Lacerda / Isidoro Guerreiro
José de Mello
Raul Valente
Carlos Rodrigues / Carlos Brandão
Gaspar Couto/ Nuno Miguel Rosa
Joaquim de Sousa
Licínia Castro
Jorge Lourenço
António Cordeiro / Nuno Marques
António Filipe Silva
Aires Pereira
Fernando Lacerda
João Silva
Filipe Silva / Jorge Soares
Rogério Ferreira
Adalberto Santos 
Manuel  Alves / Francisco Garcia
Anselmo Pinto / Pedro Correia
Luís Moutela
Camilo Alves
Manuel Frias
Teresa Boggio / Paulo Kellen
Fernando Lacerda / José Matos
Carlos Leitão Pereira / Fernando Lemos
Rui Valente
Manuel Raposo/Jorge Capitão
Rui Cardoso
Humberto Lomba
Mário Fonseca / Jorge Estorninho
Álvaro Cardoso
Maria João  Leite /Jorge Carlos  Pereira
Jorge Carlos Pereira/João Guimarães
Mário Marques / Amadeu Correia
Eduardo Amaro Ferreira
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Astronomia

Viagens e Passeios
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1 Aquariofilia
Na secção de Aquario�lia, o ano de 2009 foi marcado pelas 
actividades efectuadas em parceria com o Oceanário de Lisboa e 
com o Fluviário de Mora, a destacar: 
visitas guiadas aos Bastidores e ao Oceanário, com 120 partici-
pantes, que permitiram aos Associados de todas as idades visitar 
zonas que habitualmente se encontram interditas ao público, 
proporcionando as condições ideais para a descoberta dos 
segredos do Mundo Aquático;
actividade nocturna, “Dormir com os Tubarões”, que levou 10 
crianças entre os 4 e os 16 anos a dormir fora de casa, e permitiu 
uma maior aproximação aos organismos marinhos e um envolvi-
mento com a conservação dos oceanos;
um grupo de 32 Associados fez uma visita guiada ao Fluviário de 
Mora, 1º na Europa, que constou em fazer uma viagem ao longo 
do curso de um rio (um paradigma do rio ibérico), da nascente 
até à foz.

2 Astronomia
2009 foi o Ano Internacional da Astronomia, comemorando 
Galileu e as suas observações e a importância que tiveram para a 
humanidade. Associámo-nos a este evento e conseguimos 
disponibilizar aos sócios 2 livros, autografados pelos autores, que 
alargaram um pouco os conhecimentos de quantos procuram 
saber sempre mais. Fomos divulgando as actividades que se 
foram desenvolvendo com vista a mostrar ao grande público o 
que é a Astronomia.
Para 2010 vamos incidir as nossas acções na publicação de 
artigos cientí�cos aprofundando os mais diversos temas, sempre 
com o intuito de fazer chegar a todos o conhecimento que a 
Astronomia tem.

3 Viagens e Passeios
NORTE 

2009 foi  um ano em que tivemos que cancelar grande parte das 
actividades desde Abril até Setembro, por factos alheios à nossa 
vontade, tendo como principal causa as notícias sobre a 
pandemia da gripe A. Por esse facto, somente se realizaram as 
seguintes viagens:
Brasil - S. Salvador da Baia; Açores – S. Miguel; Paris e Castelos do 
Loire; Cruzeiro ao Brasil; e Tunísia. 
Nestas iniciativas de elevada qualidade participaram 157 
Associados, cuja satisfação foi sucessivamente manifestada, 
proporcionando uma excelente oportunidade de descontraído 
convívio entre os participantes e �cando os mesmos com o 
desejo de não perder as viagens que no ano seguinte se vierem a 
realizar.

SUL

A programação das viagens previstas para 2009, e levadas a cabo 
por esta secção, culminou com a realização da viagem à Ria de 
Aveiro. 
Viagens realizadas:
Visita Cultural a Coimbra: apesar do número de inscritos ter �cado 
abaixo do esperado, todos os participantes manifestaram o seu 
agrado com a forte componente cultural da viagem, bem como 
pela qualidade dos equipamentos hoteleiros disponibilizados;

Londres: o signi�cativo número de Sócios que aderiu a esta 
viagem originou a formação de dois grupos que, apesar de 
viajarem separados, desfrutaram de igual oportunidade de 
conhecer melhor esta extraordinária cidade;
Trás-os-Montes: mais uma viagem que registou um reduzido 
número de participantes, mas que nem por isso deixou de 
merecer rasgados elogios devido não só à excepcional beleza da 
região visitada, mas também à elevada qualidade de toda a 
logística envolvida;
Madeira: outra viagem cujo número de inscrições se quedou um 
pouco abaixo das expectativas. A viagem decorreu de forma 
muito positiva, tendo os participantes manifestado o seu agrado 
pela excelência da viagem;
Berlim: a grande expectativa gerada à volta desta viagem não 
teve a devida correspondência no número de inscritos. Tal não 
impediu, contudo, que a viagem tivesse decorrido de forma 
muito positiva e do agrado de todos;
Ria de Aveiro: esta iniciativa, apesar de organizada num curto 
espaço de tempo, contou com uma boa adesão dos Sócios que 
no �nal manifestaram o seu agrado pelos momentos de lazer 
proporcionados;
Viagens não realizadas: Cruzeiro aos Fiordes da Noruega e Suécia,  
Passeio no Rio Tejo com almoço e Cabo Verde, por  razões não 
imputáveis ao Clube.
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SECCIONISTAS
António Pires
Rita Viegas
Nuno Lobo
Nuno Santos / Manuel Ivo
Eduardo Silva
José Velhinho

SECÇÃO
Astronomia

Campos de Férias
Coleccionismo

Enó�lia
Lazer e Tempos Livres-Norte

Lazer e Tempos Livres-Sul
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PARECER DO
CONSELHO

FISCAL

Em conformidade com o disposto na alínea b) do Artigo 18º dos Estatutos do 
Clube Millennium bcp – Associação Cultural e Desportiva dos Colaboradores do 
Grupo Banco Comercial Português e com o mandato que lhe foi conferido, vem o 
Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o Balanço e Demonstração de Resultados 
apresentados pela Direcção, referentes ao exercício �ndo em 31 de Dezembro de 
2009.

Com a periodicidade e extensão que considerou adequadas, o Conselho Fiscal 
acompanhou, ao longo do ano, a actividade do Clube Millennium bcp, tendo as 
reuniões contado com a presença do Presidente da Direcção do Clube, Senhor 
Dr. José Manuel de Castro Sousa Miranda, que se pronti�cou sempre para esclarecer 
as dúvidas surgidas durante as reuniões, bem como para prestar informações 
sobre a evolução das actividades e da gestão do Clube.

Relativamente à informação de prestação de contas do exercício, o Conselho 
Fiscal procedeu à análise do Balanço e Demonstração de Resultados, assim como 
da informação contabilística que lhes serve de suporte, e considera que os 
mesmos cumprem as disposições legais que lhes são aplicáveis e traduzem, em 
todos os aspectos materialmente relevantes, a situação económica e patrimonial 
do Clube Millennium bcp à data de 31 de Dezembro de 2009.

Em face do que precede, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral dê 
a sua aprovação ao Balanço e Demonstração de Resultados apresentados pela 
Direcção referentes ao exercício de 2009.   

Lisboa, 30 de Março de 2010.

                
O CONSELHO FISCAL
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Clube Millennium bcp
Clube Millennium bcp
Break the Line, Creative Agency, LDA.
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