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RELATÓRIO & CONTAS 2005

Dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos, apresentam-se os

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS

principais factos relativos à vida do Clube em 2005.
A 3 de Março realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária que aprovou
O ano de 2005 foi muito rico e diversificado em eventos. Realizaram-

a alteração de alguns artigos dos Estatutos, visando simplificar e tornar

-se 605 actividades, abrangendo 78 modalidades e algumas das quais

mais funcional a estrutura social do Clube.

obtiveram resultados desportivos notáveis. Foram criadas oito novas
secções: Campos de Férias, Coleccionismo, Joalharia, Judo, MilCantos,

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

MilFados, Montanhismo e Parapente.
O Inquérito de Satisfação aos Associados realizou-se no segundo
Por tudo isso, é com orgulho que é reconhecido sermos o maior Clube

trimestre, obtendo-se a taxa de resposta de 14,7%, o grau de satisfação

sócio-empresarial em Portugal.

global de 71% e de continuidade e recomendação de 88% e 87%,
respectivamente.

E, como corolário, o número de sócios atingiu 30.500, sendo 13.000
efectivos.

Dele ressaltaram duas grandes questões - descentralização e
comunicação de actividades - que irão merecer atenção especial.

ELEIÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

O resumo das conclusões pode ser consultado em
www.clubemillenniumbcp.pt.

Em 15 de Abril, ocorreram as eleições para os Corpos Sociais para o
triénio 2005 / 2008. Concorreu uma lista única que se propôs prosseguir
os objectivos assumidos em 2002, e, designadamente:
1. Aprofundar o processo de descentralização do Clube, incentivando
e apoiando acções e iniciativas, com o sentido estratégico de reforçar
a coesão do Clube;
2. Colocar o "site" ao serviço dos interesses dos Associados, ampliando
o Guia de Benefícios, criando espaços de discussão e novas áreas de
apoio directo, como, por exemplo, oportunidades de negócio e
desenvolvendo o "site" juvenil;
3. Continuar a alargar a base de Associados;
4. Fomentar o aproveitamento pela Rede Comercial do Banco das
múltiplas iniciativas do Clube Millennium bcp;
5. Conhecer o grau de intervenção dos nossos Associados em acções
socialmente úteis e lançar vias que potenciem a sua mobilização.
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SITE

Com www.clubemillenniumbcp.pt , sentimos que encontrámos o espaço
adequado para prestar um melhor serviço aos nossos Associados, no

As significativas alterações do www.clubemillenniumbcp.pt, a que se

activo ou reformados, independentemente da zona geográfica onde

procedeu, visaram introduzir um conjunto de facilidades com vista a

vivam ou trabalhem e sem restrições quanto à multiplicidade dos gostos

prestar um melhor serviço aos nossos Associados e obter maior

individuais.

racionalidade na gestão de processos:
RECURSOS HUMANOS
a) Na inscrição directa dos Associados em actividades e iniciativas do
Clube, aumentando a eficiência do processo e reduzindo a carga

O quadro de Pessoal era, no fim do ano, o seguinte:

burocrática e administrativa;

-Ana Maria Santiago - (reformada a 31 de Dezembro)
-Henriqueta Sousa

b) Na actualização e emissão do Guia de Benefícios, esse espaço ficou

-José Carlos Leitão Pinto

exclusivamente reservado à consulta dos Associados;

-José Mário Rodrigues
-Maria de Lurdes Gonçalves

c) Criação de um espaço de debate, onde é possível valorizar a

-Maria Leonor Teixeira

intervenção individual de cada Associado;
e avençados:
d) Promoção da área de “oportunidades/classificados”, com vista a

-Adriano Lopes

dinamizar o intercâmbio entre os Associados na compra, venda, aluguer

-Elsa Monteiro

e permuta de bens.

-João Silva
-José Anica

No fim do primeiro semestre, criou-se a página do “Millenito”, um espaço

-José Fitas Monteiro

vocacionado para os mais jovens, com as secções de Cultura, Desporto

-Rui Abrantes

e Lazer e onde a componente lúdica pretende ser equidistante da de

-Venceslau Sequeira

formação: em Junho de 2005, com “O Jogo do Euro” introduzimos “O
curso do Euro” e, em Dezembro, arrancou o “Curso do Dinheiro”.

Coordenador Nacional da Área Administrativa:
-Mário Henrique

Estão disponíveis: Millenito Contra Ataca; Millenito Papa-Bolas; Millenito
Marítimo; e também 3 postais para os jovens enviarem aos seus amigos.

CONTAS

O Website do Millenito ficou online em 1 de Junho e desde aí recebeu

O Activo total atinge E 1.333.775,89 e o Capital E 658.767,84.

4.635 visitas, tendo sido visitadas 59.210 páginas.

Os saldos de Cartão Galp Frota e dos Health Clubs praticamente
preenchem a rubrica de Fornecedores.

Para atrair os sócios mais jovens ao site juvenil, lançou-se o Challenger
do Millenito. Tratou-se de um concurso englobando três tarefas: Desporto,

As actividades apresentaram o custo total de E2.477.393,65 e as suas

Lazer e Tempos Livres e Cultura.

receitas representaram 51 % desse valor.
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O Activo Imobilizado foi amortizado em E14.940,58 e, no exercício,
f o r a m c o n s t i t u í d a s P r o v i s õ e s n o m o n t a n t e d e E4 . 5 6 1 , 4 1 .
Os custos totais das áreas desportivas e cultural / recreativa
montaram,respectivamente, a E 1.345.368,00 e E 657.315,20
O custo de Pessoal atingiu E65.368,64.
Os impostos indirectos pagos ao Estado elevaram-se a E9.485,58.
A factura relativa ao Cartão Galp Frota ascendeu a E4.191.503,47,
traduzindo o aumento de cerca de 14% em relação ao ano anterior.
Agradecemos aos Seccionistas e aos Colaboradores do Clube o trabalho
desenvolvido, o qual tornou possível o Relatório aqui apresentado. A
adesão e as sugestões dos sócios dão-nos o estímulo para continuar
a fazer o melhor.
A Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal têm contribuído com
a ajuda e o acompanhamento permanentes.
Ao Sr. Dr. Paulo Teixeira Pinto e ao Sr. Dr. Filipe Pinhal, respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco,
agradecemos penhoradamente a confiança e o apoio concedidos.

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2006

A Direcção
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CONTRIBUTO DO CLUBE PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL

- Criação dos Clubes de Dadores de Sangue e de Medula Óssea.
- O valor total das inscrições no 2º Grande Prémio de Kayak de Mar do Clube Millennium bcp foi
entregue à Associação Portuguesa de Paramiloidose.
- Os sócios do Clube contribuíram com E 1.640,00 para a Acreditar - Associação
de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.
- Oferta de cerca de 2.000 brinquedos e cassetes VHS, por parte dos sócios
juvenis do Clube, para várias Instituições:
• Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro;
• Junta de Freguesia de Sto. Ildefonso;
• Cirurgia Pediátrica do Hospital de S. João;
• IPO - Bloco Operatório;
• Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Gondomar;
• Lar de S. Miguel;
• Centro de Solidariedade Social Metodista do Porto;
• Conferência de S. Vicente de Paulo - Núcleo Leça do Balio;
• Associação Ajuda de Berço;
• Aldeia de Crianças SOS;
• Fundação O Século;
• Santa Casa de Misericórdia;
• Associação Sol.
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Unidade: e

Balanço em 31 de Dezembro de 2005
Activo

Capital Próprio e Passivo

Imobilizado:

Capital Próprio:

Imobilizações Corpóreas

68.885,67

Amortizações Acumuladas

(35.184,38)

Capital

658.767,84

33.701,29

Circulante:

Passivo:

Existências

171.943,33

Dívidas de terceiros

144.145,07

Provisões p/ Cobr. Duvidosa

(16.7111,40)

127.433,67

Dívidas a terceiros:

Títulos negociáveis

251.966,77

Curto Prazo

Depósitos bancários e Caixa

423.347,54
974.691,31

Outros Credores

Acréscimos e Diferimentos

651.129,21
23.878,84
675.008,05

325.383,29

Total do Activo

1.333.775,89

Total do Capital Próprio
e do Passivo

1.333.775,89

Unidade: e

Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2005
Custos e Perdas
Custos actividades
Fornecimentos e Serviços Externos
Impostos

Proveitos e Ganhos

1.940.126,30
365.268,85
9.485,58

Proveitos Actividades

1.203.278,74

Quotizações

158.490,00

Dotações Milleniumbcp

1.050.00,00

Custos c/ Pessoal

65.368,64

Subsídios INATEL

1.486,20

Amortizações do Exercício

14.940,58

Proveitos e Ganhos Financeiros

5.040,99

Provisões do Exercício

4.561,41

Custos e Perdas Financeiras

1.053,97

Custos e Perdas Extraordinárias
Total

Proveitos e Ganhos Extraordinários 9.175,98

26.666,58
2.427.471,91

Total

2.427.471,91
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CULTURA
Coleccionismo
Coral Ensaio
Concursos
Escola de Música
Escola de Teatro
E v e n t o s C u lt u r a i s
Exposições de Pintura
Joalharia
Outros Eventos
MilCantos
MilCenas
MilCordas
MilFados
MilRaízes
Visitas Guiadas
Seccionistas

14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
21

CORAL ENSAIO
O Coral Ensaio do Clube Millenniumbcp,
dirigido pelo Maestro António Leitão,
efectuou 15 concertos, com 730 participantes,

COLECCIONISMO

em iniciativas do Clube e em convites que lhe
foram formulados:

COLECCIONISMO

- Concerto na Igreja Matriz do Carregado, a

Com esta nova secção veio dar-se a
possibilidade aos nossos Associados de
poderem enriquecer as suas colecções.
Acedendo ao www.clubemillenniumbcp.pt,
os associados do Clube poderão, assim,
conhecer outros coleccionadores com
interesses comuns.

convite da autarquia;
- Três participações ao longo do ano em actos
culturais no Salão Nobre do Palácio da
Independência, em Lisboa, a convite da
Sociedade Histórica da Independência de
Portugal;

- Duas actuações nas Fontainhas da Serra,
Ourém, a convite da respectiva Associação
Cultural;
- Concerto na Igreja de S. Nicolau, em Lisboa,
a convite da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal;
- Concerto de Natal, em Palhais, Barreiro,
integrado num Encontro de Coros;
- Concerto de Natal no Círculo Eça de Queiroz.
Durante o ano, o Coral Ensaio efectuou 70
ensaios.

CORAL ENSAIO

14

CONCURSOS
Os resultados do Challenger do Millenito, por tarefas, foram os seguintes:
1ª Tarefa - Desporto
1º - Mariana M. R. Trindade Costa
2º - Gonçalo M. Maia Neto
3º - Matilde M. G. Batista
4º - Ana Clara Coelho Carvalho
5º - Maria Luísa S. M. M. Vassalo
6º - Ana Rita D. Reis Pereira

Menções Honrosas

Nº Sócio
Obra
50950052921 Judoka Millenito
50951307820
Esquiador
50891097921
Surfista
50892114820
Esquiador
50970575920
Fato de Natação
50920908521 Fato de Ginástica
c/ camisola e calção

Alexandra D. Reis Pereira
Bruna Sofia F. Santinho
Inês Nunes Cunha
Joana M. P. Montoya Lopes
Rodrigo M. P. Montoya Lopes

2ª Tarefa - Lazer e Tempos Livres
Nº Sócio
1º - Mariana Pinho Vilhena
2º - Bruna Sofia F. Santinho
3º - Joana M. P. Montoya Lopes
4º - Rodrigo M. P. Montoya Lopes
5º - Alexandra D. Reis Pereira
6º - Bernardo J. Albuquerque Lima

1ª Tarefa - Cultura
Obra

50913692420
Árvore
50992256320
Banco
50891109621
Lago sem Folhas
50891109620
Pátio
50920908520 Vendedor de Castanhas
50940090721
Paisagem Fluvial

ESCOLA DE MÚSICA

Nº Sócio
Obra
50920908520 Fato de Ginástica saia
50992256320 Fato de Ginástica Rítmica
50891064220
Fato de Ginástica
50891109621
Equip. de Ténis
50891109620
Equip. de Futebol

Nº Sócio
1º - Marta C. Vieira Leite
50901750922
2º - Filipa Cristóvão
50901772021
3º - Mariana Pinho Vilhena
50913692420
4º - Alexandra D. Reis Pereira 50920908520
5º - Ana Rita D. Reis Pereira
50920908521
6º - Bernardo J. A. Lima

50940090721

ESCOLA DE MÚSICA

A Escola de V iola, V iolino e Guitarra
Portuguesa conheceu um novo incremento
da sua actividade, tendo sido frequentada
por 20 alunos durante o ano de 2005.
A estrutura do ensino da música dos vários
instrumentos tem dado resultados muito
positivos, a que corresponde um bom
aproveitamento dos alunos que frequentam
a Escola.
De realçar o elevado aproveitamento de
alguns alunos, que rapidamente sobressaem,
bem como o aparecimento de novos alunos
durante o ano lectivo, o que revela bem a
qualidade do ensino.
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Rowling.
SUL
Espectáculos:
- “12 Mulheres e uma Cadela”, de Inês Pedrosa
ESCOLA DE TEATRO

com encenação de Maria José

Lapa;

- “A Minha Tia e Eu”, de Felipe La Féria;

ESCOLA DE TEATRO

Verificou-se a participação nos espectáculos:

Foram efectuados os seguintes estudos de

- “Lord of the Dance”, de Michael Flatley;

Brecht;

- “Disney no Gelo”, de Feld;

- “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis

- “Um Homem é um Homem”, de Bertold

peças:
- “Sonhos de uma noite de Verão”, de William
Shakespeare”;

Carroll;
- “A Rainha do Ferro Velho”, de Felipe La Féria;
- “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago;

- “A Casa de Bernarda d´Alva”, de Garcia
Lorca.

- “A Menina do Mar”, de Sophia de Mello
- “Sangue no Pescoço do Gato”, de Rainer

Breyner;

Fassbinder;

Trabalharam-se os textos, construíram-se
personagens e a abordagem que o actor lhes
faz, com improvisações acerca da

- “Batalha de Arroz num Ringue para Dois”, de
Mauro Rasi;

- “Fungagá”, de César Viana.

- “Guerra das Estrelas”, de George Lucas;

escrita da sua autobiografia, etc..

- “Madagascar”, da DreamWorks;

EXPOSIÇÕES DE
PINTURA

Foram trabalhadas algumas cenas de modo

- “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, de JK

NORTE

personagem, descoberta do seu passado,

a fazer “crescer” a personagem e a
executaram-se exercícios de relaxamento e

- Exposição da Paula Rego, na Fundação de

colocação de voz.

Serralves;

O resultado foi muito bom, devido ao bom

- Exposição de Pintura “Da terra...”, de Teresa

trabalho dos alunos.

Vieira;

EVENTOS CULTURAIS

- Exposição de Fotografia de Abel Estefânio.
SUL

NORTE

Realizaram-se 6 exposições, abrangendo 15

A 1ª Exposição Internacional de Arte Postal,

artistas de Artes Plásticas e Decorativas, no

realizada em Arcos de Valdevez, contou com
trabalhos de 82 ar tistas de 30 países.
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ARTE POSTAL

total de 182 peças, incluindo 40 telas.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

- Paula Vieira

Penafiel; Herdade das Parchanas, no Alentejo;
e 3 Cursos de Língua Inglesa, em Londres;

- Joaquim Carvalho.
- C u r s o s d e I n t r o d u ç ã o a o Te a t r o ;

JOALHARIA
Esta nova secção, criada em Novembro de
2005, conta com três sub-categor ias:
- Introdução; Informações úteis (relativas à
Casa Leitão & Irmão e à Escola de Joalharia
Co n t a c t o D i r e c t o ) e p e ç a s / t r a b a l h o.

- Cursos de Artes Plásticas e Decorativas,
Pintura de Vitral e a Óleo;
- Cursos de Introdução à Pintura;
- Encontros Imediatos, de Eduardo Batarda,
no Centro de Arte Moderna;
- Colecção de Serigrafias - Arte para Carlos

Artistas expostos:

Paredes;

- Alexandra Cardoso Calado

-Circo no Natal, em Lisboa, Porto, Faro e Évora.

- Judite Pais
- Ana Cordeiro Pereira
- Lia Couto
- Ana Margarida Custódio
JOALHARIA

- Malú

OUTROS E VENTOS

- Aura Lino
- Comemoração do “Dia Mundial da Criança”
- Manita

no Porto, a 4 de Junho, no Colégio LusoInternacional, participaram 368 crianças, num

- Emídio Franco

total de 790 participantes;

- Maria Celeste Domingues

- Comemoração do “Dia Mundial da Criança”,
a 5 de Junho, em Lisboa, no Estádio Nacional,

- Helena Paz

tendo participado 950 crianças;

- Maria Conceição Simões

- Campos de Férias:
Actor Stúdio, UPAGE, Art-I-Miúdos, Academia

- Homero Silva

dos Infantes, em Lisboa; Clip e Golfinho

CIRCO NO NATAL

Brincalhão, no Porto; Quinta da Eira, em
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MILCANTOS
O MilCantos, Grupo de Música Tradicional
Portuguesa, foi constituído no 1º trimestre
de 2005, teve a sua estreia em público em
Maio de 2005, na Cela-Velha (Alcobaça) e
realizou actuações nos Açores (Angra do
Heroísmo e Ponta Delgada), integrado nas
comemorações do 20º Aniversário do
MilCordas.

A ante-estreia teve lugar a 29 de Outubro e

- José Carlos Gomes, no papel de Manuel

recebeu os maiores elogios por parte do

Moutinho;

público, que havia de esgotar os oito
espectáculos projectados e obrigado a

- Maria José Gameira, no papel de Maria de

representar 21 no total, com a presença de

Noronha;

1.150 espectadores.
- António Bizarro Pescadinha, no papel de
No Porto, realizaram-se dois espectáculos no

Dr. Telmo Pais;

Teatro Latino.
- Dora Belo Redondo, no papel de Clara;
Aos membros da Liga Portuguesa Contra as

O Grupo é constituído por 9 elementos. A sua
maioria já teve experiências noutros Grupos
similares, pelo que apresentam um elevado

Doenças Reumáticas e do ex-Grupo

- Glória Teixeira, no papel de Doroteia

Despor tivo da Império-Bonança foram

Miranda;

oferecidas três representações.
- João Marmelo, no papel de Ernesto

nível de qualidade.

Miranda.

Actualmente, está a desenvolver o seu
repor tório, que se pretende seja
representativo de todo o País, incluindo as
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O e l e n c o d a p e ç a fo i fo r m a d o p o r :
O cenário foi projecto de Catarina da Silva e
- Manuela Loio, no papel de Madalena;

Carolina Teixeira e esteve a cargo de João
Marmelo, com a participação de Dora Belo

- Ruaz Ramos, no papel de João Romeira;

Redondo.

Espera-se que 2006 seja o ano do seu
arranque em pleno, existindo já alguns
convites para actuações.
Os ensaios são às Segundas-Feiras, e quem
tiver jeito e disponibilidade pode aparecer.

MILCENAS
O Grupo de Teatro MilCenas iniciou em
Janeiro o projecto de encenação da peça
“Três em Lua de Mel”, da autoria de Henrique
Santana e Ribeirinho.
Os papéis foram distribuídos de acordo com
as características e o perfil de cada actor,
acabando a parte técnica por ter ficado a
cargo dos próprios actores e seus familiares.
MILCENAS

18

musical de 20 anos e que reúne as melhores
composições do repor tório do grupo.

MILFADOS
O MilFados iniciou a sua actividade em 2005.
O grupo é constituído por quatro elementos:
Guitarra, Viola e três vozes (um Viola também
canta).
Durante o ano, o grupo realizou actuações
nos Açores (Angra do Heroísmo e Ponta
Delgada), integrado no 20º aniversário do
MilCordas.
MILCORDAS

O técnico informático de luzes foi Victor Félix

Espectáculos:

da Silva, a sonoplastia esteve a cargo de João
Paulo, a caracterização foi efectuada por

- Ensaio / Concerto no Auditório do Clube

Manuela Loio e Glória Teixeira e a parte de

Millenniumbcp;

costura por Lina Pescadinha.
- Portela de Alenquer, a convite da Câmara
O contra-regra foi José Manuel Parracho e o

Municipal;

ponto Joana Gomes. A encenação foi de Ruaz
Ramos.

- Digressão aos Açores, com espectáculos em

Pretende-se recrutar, pelo menos, uma voz
feminina, que cante bem o Fado.
Com a continuidade dos ensaios regulares,
pretende-se adquirir um bom nível de
qualidade, o qual, uma vez atingido, permitirá
iniciar as actuações e dar a conhecer o grupo.

MILRAÍZES

Angra do Heroísmo, no Centro Cultural de
De momento, o MilCenas tenta encontrar uma

Angra do Heroísmo, e na cidade de Ponta

Durante o ano de 2005, o MilRaízes continuou

nova peça para cumprir o objectivo de trazer

Delgada, no Teatro Micaelense;

a desenvolver a sua actividade de pesquisa e
divulgação da música etnográfica Portuguesa.

alegria aos sócios do Clube Millenniumbcp.
- Ota, a convite da Associação Cultural da
Ota;

MILCORDAS
A actividade do MilCordas, no ano de 2005,
caracterizou-se pelo aumento do número de
espectáculos e ainda pela gravação de um
CD, com as músicas mais importantes do seu
reportório e pela apresentação ao público do
mesmo.

O Grupo recebeu diversos convites para
participar em espectáculos, tendo aceite

- Lançamento do CD “Fantasias”, no Vip Arts

alguns deles, durante os quais procurou

Hotel;

corresponder com dignidade e colhendo, por
isso, far tos aplausos dos espectadores.

- Praça do Comércio, enquadrado na Árvore
de Natal.
Realce para o lançamento do CD “Fantasias”

São de referir as participações nos seguintes
espectáculos:

que constituiu um marco na nossa actividade
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MILRAÍZES

- Centro Cultural de Moscavide, por ocasião

Aniversário do MilCordas, acompanhados

- Museu do Centro Científico e Cultural de

do aniversário da freguesia de Moscavide;

também com os grupos MilCantos e MilFados,

Macau;

no Centro Cultural de Angra do Heroísmo e
- Desfile do cortejo histórico realizado em

no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada;

- Descobrir o Porto - Património Mundial;

- “Um dia pela vida” - iniciativa da Liga

- Roteiro Queirosiano - Sintra.

Vila Real de Santo António, aquando das
festas da cidade. Para além de pequenas
exibições durante o desfile, o Grupo terminou
os mesmos com uma breve exibição das suas
danças e cantares;

Portuguesa Contra o Cancro, em Mértola;
- Festa de Natal dos Serviços Sociais do
Ministério das Finanças.

- Feira Pedagógica do Barreiro - Parque da
cidade;

V I S I TA S G U I A D A S

- Círculo Eça de Queiroz, em Lisboa;

- Expedição de Pintura no Palácio de Santos,
em Lisboa;

- Hotel Marriott, em Lisboa;
- Museu Nacional de Arte Antiga;
- Fiartril - Feira de Artesanato do Estoril;

- Assembleia da República e Palácio de São
- Festa de Verão da Freguesia de Nossa

Bento;

Senhora de Fátima, em Lisboa;
- Museu de Marinha;
- V Feira das Instituições de Apoio a Idosos,
na Lousã;

- Museu da Presidência da República e Palácio
de Belém;

- Deslocação aos Açores, nos festejos do 20º
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VISITAS GUIADAS

CULTURA
Secção

Seccionista

Campos de Férias
Coleccionismo

Dra. Rita Viegas
Sr. Maia Santos

Coral Ensaio

Sr. Carlos Mega

Escola de Viola
Joalharia
MilCantos
MilCordas
MilFados
MilRaízes
Recreativa
Teatro

Prof . Valdemar Duarte
Dra. Isabel Mouga de Oliveira
Sr. Rogério de Matos
Prof. Valdemar Duarte
Sr. António Queiroz
Sr. António Valverde
Sr. Francisco Zuzarte / Drª. Rita Viegas
Sr. Ruaz Ramos
Dr. Ludgero Bila Rodrigues

Visitas Guiadas
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DESPORTO
Os Nossos Campeões
Andebol
Andebol - 2ª Divisão
Artes Marciais
Atletismo
Aventura
Basquetebol
Bowling
BTT
Caminhadas
Canoagem
Carros Antigos
Futebol 11
Futsal
Golfe
Ginástica
Health Clubs
Karting
Mergulho
Montanhismo
Motociclismo
Natação - Águas Livres
Orientação
Parapente
Pesca
Pool
Ski Aquático
Ski & Snowboard
Squash
Ténis
Ténis de Mesa
Tiro
Tiro de Precisão
Todo-o-Terreno
Triatlo
Vela
Voleibol Feminino
Voleibol Masculino
Xadrez
Yoga
Seccionistas
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24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
32
32
32
33
34
34
35
35
36
36
39
39
40
40
41
41
42
43
44
44
44
45
45
45
46
47

OS NOSSOS CAMPEÕES
• Ve n c e d o r d o C h a l l e n g e r s Tr o p h y ;
• Campeão em K2 misto;
• 1º lugar na Prova de Resistência em Karting,
em Fátima;
• Campeão do Rali de Portugal em Carros
ANDEBOL

Clássicos e em diversas provas de velocidade;
• Equipa BCPFoot vencedora do Torneio da
CGD de Futsal Bola de Prata e Campeã, do

ANDEBOL

Sul e Ilhas, do XXIX Torneio Interbancário de
Futsal;

ser a primeira classificada entre as equipas
NORTE

• Campeão Regional do Norte de Mar e Rio
em Pesca Desportiva;

“B” com a conquista da 5ª posição acabou por

A Secção tem grande tradição em termos de

que não lutaram pelo título Distrital.
O primeiro lugar da equipa “A” qualificou-a
para o Campeonato Nacional do Inatel onde,

Clube e dirigiu a sua actividade em prol da

em confronto com outras equipas campeãs,

• Tri-campeão Distrital do Porto do INATEL

manutenção e desenvolvimento da

não foi feliz ao quedar-se pela 4ª posição.

em Andebol;

modalidade com vista à formação de equipas

• Campeões Distritais em Pares de Ténis de
Mesa;

para competição a nível do Distrital e Nacional
do INATEL.

O Clube Millennium bcp participou no Maia
Handball Cup/2005 na competição de
Veteranos,tendo ficado pelas meias-finais,
tendo honrado o nome do Clube numa

• Campeões Distritais em Ténis de Mesa -

Movimentou 29 elementos, divididos por duas

competição com a particularidade de realizar

Pares Mistos;

equipas: Clube Millenniumbcp “A”, com um

5 jornadas em apenas uma semana.

• Campeão Distrital, provas combinadas, do

objectivo mais concreto de tentar conquistar
títulos e Clube Millennium bcp “B” constituída

Campeonato do Inatel;
• Campeão Distrital de pista, vários escalões,

Os treinos para a época 2005/2006 iniciaram-se em Outubro e estão abertos a todos

por atletas mais veteranos cujo único desígnio

aqueles que tenham gosto pela prática da

é competir.

modalidade.

do Campeonato do Inatel;
• Campeão Nacional de pista, vários escalões,

O balanço de 2005 foi muito positivo em
termos despor tivos, pois a equipa “A”

do Campeonato do Inatel;
• 1º lugar na Maratona do Porto (Escalão D).
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SUL
A participação da equipa de Andebol de Sete

conquistou o tri-campeonato do Campeonato

da 1ª Divisão, no campeonato do INATEL,

Distrital do Porto do Inatel, enquanto a equipa

saldou-se pelo 2º lugar em Lisboa e no

Nacional.
Aq u e l e re s u l t a d o, a q u é m d a s n o s s a s
expectativas, é o coroar de uma postura
desportiva leal e disciplinarmente correcta,
respeitando os adversários.
Parabéns a todos os que participaram e
dignificaram a camisola do Clube, a bem do
desporto.

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO
SUL
ATLETISMO

Fo r a m i n s c r i t o s 1 4 a t l e t a s, o s q u a i s
participaram no Campeonato do Inatel e no

ATLETISMO

• 1 1 º l u g a r n o l a n ç a m e nto d o p e s o ;

NORTE

• Calendário Nacional de Atletismo em

Torneio Fidelidade, nos quais obtiveram
resultados razoáveis: 6º lugar entre 14

Estrada:

equipas no Inatel e 3º lugar no Torneio
Fidelidade, tendo neste sido a Equipa mais

A Secção de Atletismo par ticipou nos

disciplinada.

Campeonatos do Inatel, no XVI Campeonato
Mundial de Veteranos e em provas do

A lamentar as lesões de 3 atletas, mas, não

A Secção de Atletismo participou, com muita
D estacam-se os seguintes resultados:

dignidade, em sucessivas provas tanto no
continente como nas ilhas e no estrangeiro.

Clube.
• Campeonatos do Inatel:

ARTES

SUL

Calendário Nacional de Atletismo em Estrada.

obstante esse azar, a equipa continua com a
mesma força e vontade de representar o

- 1º lugar na Maratona do Porto - Esc. D.

MARCIAIS

NORTE
Promoveram-se inscrições no Centro de Artes
Marciais, no Porto.
SUL
Houve 9 inscrições no Karaté Goju-Ryu.

- Campeão Distrital ( Provas Combinadas,

Muitas foram as provas e principalmente os
atletas a praticarem a modalidade.

Pentatlo e Dupla Légua );
- Campeão Distrital de Pista ( 100 mts.-Esc.

Contámos com a participação de cerca de 110

B, 200 mts.-Esc. B, 5.000 mts. Esc.-A e D,

atletas - com um número diferente de provas

10.000mts.-Esc. A e D, Disco-Esc. C, D e E e

realizadas -, mas todos mostrando empenho

Peso-Esc. C, D e E );

e vontade de chegar ao fim.

- Campeão Nacional de Pista ( Disco-Esc. E
e Peso-Esc. C e E );

A equipa é, de fac to, uma excelente
embaixadora do Millenniumbcp, perante

• Campeonatos Mundiais:
- 9º lugar no lançamento de disco;

muitos clientes que frequentemente assistem
às provas e aplaudem os nossos atletas.
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AVENTURA
O ano de 2005 foi marcado pelo aumento do
número de praticantes desta modalidade,
seguindo uma tendência que é visível a nível
nacional.
Dado o potencial que esta modalidade
apresenta, em termos de diversidade,
estratégia e espírito de equipa, para além do
contacto muito estreito com a natureza, foi
incrementado o número de equipas do Clube
participantes nos diversos circuitos existentes
no país.
As participatções mais relevantes verificaram-se nos circuitos Portugal ECO Aventura (Taça
de Portugal de corridas de Aventura), BuffSalomon, Pombal Pro, merecendo especial
destaque o Challengers Trophy 2005, em
Alfândega da Fé.
Quanto ao Circuito Portugal ECO Aventura,
a época teve 5 provas, tendo a secção
participado em três: Idanha-a-Nova, Vale do

AVENTURA

Lima e Santa Maria da Feira. É o circuito mais
c o n c o r r i d o a n í ve l n a c i o n a l , c o m a
par ticipação das melhores equipas.
As provas desenrolam-se numa tipologia de
expedição, durante um fim de semana, em
que os percursos podem atingir os 200 kms,
com uma duração acumulada de cerca de 20
horas e cuja progressão recorre a orientação,
com base em cartas militares.

Estas provas desenrolam-se durante um dia,

Tratou-se de uma prova inter-empresas, sendo

com uma extensão de cerca de 60 Kms: Viana

o Clube Millenniumbcp representado por 6

do

Alentejo, Redondo, Sesimbra,

equipas, 3 no escalão Masters e 3 no Classic.

Loures(Montachique) e Góis, sendo de

Foi uma prova bastante dura, causado pelas

destacar, nesta última, uma etapa de

altas temperaturas que se fizeram sentir em

Canyoning, que consiste em descer o leito de

Trás-os-Montes, atingindo cerca de 40 ºC, bem

um rio de montanha, a pé e com recurso a

como a orografia do terreno.

cordas. Uma beleza!
Incluiu também orientação nocturna e com

No que diz respeito ao Circuito Buff-Salomon,
participaram na totalidade do circuito 5 equipas
do Clube, obtendo-se o 1º e o 2º lugares.
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Como corolár io da época, refira-se a

recurso a GPS; mas a etapa mais marcante

participação no Challengers Trophy, entre 23

teve uma duração de cerca de 7 horas sob

e 25 em Junho de 2005.

um calor escaldante, em que havia uma forte
componente de canoagem no rio

S a b o r, q u e d a d a a s e c a , e x i g i u o

BOWLING

“arrastamento” da canoa ao longo de quase
uma dezena de quilómetros no leito rio.
A última etapa de obstáculos decorreu numa
barragem em construção, onde foi montado
um cenário espectacular: rappel, salto para o
trapézio no vazio, subida de redes e slide
- o maior slide alguma vez realizado em
Portugal - com cerca de 500 mts, ou seja, um
“vôo” dessa distância!
A representação do Clube foi premiada no
escalão Masters, com o 1º, o 2º e o 5º lugares.
No escalão Classic, obtivemos o 2º, o 4º e o
6º lugares. De realçar o 1º lugar obtido pela
equipa feminina do Clube.
Como prémio neste Troféu, a equipa Clube
MillenniumBCP2 representará o Clube e
Portugal numa das etapas do “X-Raid - The
Raid World Cup”, que é o circuito mais
importante a nível mundial de corridas de
Aventura, a decorrer nos Alpes Franceses, em
Julho de 2006, e onde as equipas têm que ser
mistas.

treinos no Pavilhão de Gaia, preparando a

realização, em 2006, dos Torneios Internos em

equipa para disputar o Campeonato Distrital

excelentes condições técnicas e desportivas.

BASQUETEBOL

Porto 2005/2006, a iniciar em Novembro.

Realizou-se no FunCenter, em Lisboa, na

NORTE

BOWLING

A nossa equipa participou no Campeonato
Distrital do Inatel 2004/2005, classificando-se em 2º lugar e ficando apurada para a fase
final do Campeonato Nacional, que teve lugar
em Lisboa, em Junho, e sagrou-se vicecampeã nacional.
Em Setembro demos início à nova época, com

vertente de Equipas, o Torneio de Natal com

SUL
No ano 2005, devido ao encerramento do
Bowling Internacional de Lisboa em Março, o
Clube viu-se impossibilitado de efectuar a
totalidade dos Torneios do Calendário. No
entanto, o Clube Millenniumbcp já acordou

a participação de 30 Associados.
Na Liga de Empresas, a Equipa do Clube
Millenniumbcp composta por Renato Matos,
Paulo Freitas, Mário Batista, Luís Peres e
António Almeida obteve o 7º lugar no
Bowling Internacional de Lisboa, entre 22
Equipas e um excelente 2º lugar da geral no
Bowling House .

com o FunCenter, no C.C. Colombo, a
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BTT

CAMINHADAS

CANOAGEM
O Ano de 2005 permitiu fomentar a prática
da modalidade pelos mais jovens, na pista do
Jamor.
Entre outras participações e presenças nos
encontros nacionais e internacionais de

BTT

Canoagem, o Clube Millennium bcp esteve
de aproximação à Natureza fazendo-nos ver

O Ano de 2005 foi de crescimento para o BTT,

o que nos rodeia de uma forma mais humana

tendo o Clube participado em 12 actividades

e fraterna e os dias passam sem número, sem

no total de 138 eventos.

agenda, sem horas, sem pressas...

De salientar as presenças nas Maratonas de

Estreámos o novo equipamento com as

Po r t a l e g re, Pe n e d o G o rd o, G r â n d o l a ,

nossas cores e fomos muito acarinhados por

Mealhada, Mafra, Salvaterra de Magos, Trilhos

isso. Ouvimos dizer, do público que assistia

d e B a c o e a C l á s s i c a Tr ó i a - S a g r e s .

às provas: "Olhem! Olhem... aquele é o meu

presente no Campeonato Nacional de Kayak
d e M a r, te n d o - s e d e s t a c a d o a d u p l a
Annabelle Le Rohellec / João Vilaça, campeões
n a c i o n a i s n a c ate g o r i a S é n i o r M i s to.

Banco!"
Três sócios participaram na travessia de
Portugal, de Bragança a Sagres.

CAMINHADAS

No fim do ano todos ficámos com histórias
para contar. Este é o espírito do BT T: o

Realizaram-se ao longo do ano várias

contacto com a natureza, o convívio, o

c a m i n h a d a s n o “ Pa rq u e Fl o r e s t a l d e

desfrutar de dias tão diferentes enquadrados

Monsanto” e “Caminhadas em Sintra - Parque

numa moldura de vida saudável, sentimento

da Pena”.
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CANOAGEM

O 2º Grande Prémio de Kayak de Mar do Clube

CARROS ANTIGOS

Millennium bcp sagrou-se como a maior
prova de Kayak de Mar realizada em Portugal,
contando com a participação das melhores
tripulações nacionais e internacionais,
incluindo a dupla húngara, campeã do mundo
de Maratonas e grande vencedora do evento.
A formação não foi esquecida, e várias
iniciativas permitiram aos nossos canoístas
adquirir a experiência desejada neste tipo de
actividade.
Em 2006, o trabalho de formação continuará
a ser feito nas "Escolinhas" de canoagem, com
a sua extensão a outras zonas do país.

CARROS ANTIGOS
Apesar de ter projectado e orçamentado a
realização de várias iniciativas de carácter
interno, e não tendo conseguido executá-las,
o Clube apoiou os associados que
participaram em nove eventos nacionais, nos

quais obteve projecção de destaque pelas

Os treinos são às Segundas e Quartas Feiras,

classificações obtidas.

às 19 horas, no campo do Operário Futebol
Clube (per to da Praça Paiva Couceiro),

Assim, nas provas de velocidade, destacou-se

procurando-se um campo melhor e mais

Veloso Amaral que foi vice-campeão no

central, com a intenção de mais sócios do

Campeonato Nacional de Históricos. Nas

Clube virem praticar futebol.

provas de rali, João Marques venceu pela
terceira vez a Volta a Portugal em Clássicos o rali mais antigo e de maior extensão que se
realiza no país.

FUTEBOL 11
SUL
A equipa participou na época 2005/2006 no
Ca m p e o n ato D i s t r i t a l d o I n ate l , co m
resultados muito satisfatórios em termos
desportivos (3º lugar) e disciplinarmente
excelente, tendo sido eliminada na fase final
do Campeonato Nacional .
FUTEBOL 11
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meias-finais da competição Nor te.

FUTSAL

r e s p e c t i va s c o m p e t i ç õ e s, n ã o t e n d o
conseguido ultrapassar as primeiras

A e q u i p a d e Ve t e r a n o s d o C l u b e

eliminatórias naqueles Torneios.

Millenniumbcp conquistou o segundo lugar
no VII Torneio Nacional Interbancário de Futsal

Estas competições inter-empresas

de Veteranos, cuja organização é de âmbito

constituem, ac tualmente, a mais bem

sindical.

conseguida exposição mediática desta
modalidade do Clube, dado ter cobertura

FUTSAL

Estas participações permitiram movimentar

jornalística semanal pelos três diários

perto de oito dezenas de atletas em defesa

desportivos e disponibilidade diária em

das cores do nosso Clube.

páginas da Internet.

Marcámos presença também no VI Futsal

Os treinos para a época 2005/2006 iniciaram-

Challenge e na III Futsal Cup Multivisual com

-se em Setembro e estão ao dispor de todos

a mesma equipa, cujas prestações foram

aqueles que, na região do Porto, tenham gosto

bastante satisfatórias em ambas as

pela modalidade e sejam atraídos pela

competições.

competição

em

nome

Millenniumbcp.

NORTE
Foram atingidas as segundas fases das
A Secção com crescente representatividade
no Clube, teve a sua actividade direccionada
para o desenvolvimento da modalidade e,
assim, recensear mais atletas.
Foram ap oiadas três equipas que
movimentaram cerca de cinco dezenas de
atletas.
A nível de Torneios, foram patrocinadas oito
equipas do Clube no XXIX Torneio Nacional
Interbancário de Futsal da Organização dos
Sindicatos Verticais do Sector Bancário (SBN,
SBC, SBSI), duas da cidade do Porto e uma
nas cidades de Aveiro, Braga, Guimarães,
Santo Tirso, São João da Madeira (na Zona
Norte) e Viseu, esta já no âmbito do SBC.
Apenas três conseguiram atingir a 2ª fase de
apuramento por eliminatórias directas, tendo
a melhor representação sido eliminada nas
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FUTSAL

do

Clube

SUL

do Clube, quadro competitivo composto por

GOLFE

seis provas disputadas em seis campos
A época de futsal iniciou-se em meados de

distintos. Este ano estivemos em Santo

Janeiro de 2005, com o XXIX TNIFS

Estêvão, Quinta do Perú, Tróia, Campo Real,

(Campeonato Nacional dos Bancários)

Old Course ( V ilamoura) e Ribagolfe I.

organizado pelos três Sindicatos verticais e
tendo participado neste torneio várias

Estas provas contaram com a participação de

equipas apoiadas pelo Clube Millenniumbcp.

um grande número de colaboradores,
familiares e convidados.

A equipa que mais se destacou foi a do
Millenniumbcp Foot, que renovou o título de

Iniciaram-se também este ano os

campeã do Sul e Ilhas pela 3ª vez consecutiva,

denominados Encontros EDS (Extra Day Score)

ficando apurada para a Final Four Nacional

com o objec tivo dos sócios obterem

que se disputou na cidade da Guarda nos dias

resultados validáveis para efeitos de gestão

10,11 e 12 de Junho, tendo averbado o título

de handicap.

de vice-campeã nacional, após ter sido batida,
na final, por 4 - 2, pela equipa do BPI,

Estes encontros, que se realizaram sempre no

representante do Sindicato dos Bancários do

nosso "home course" Belas, tiveram sempre

Norte.

um carácter muito informal sem haver lugar
a qualquer classificação ou atribuição de

Em meados de Outubro, teve início o XVII -

prémio.

Torneio Bola de Prata, organizado pela Caixa
Geral de Depósitos, no qual participaram seis

Iniciámos também uma outra competição, o

equipas apoiadas pelo Clube Millenniumbcp.

MatchPlay, prova individual por sorteio e a

Em termos desportivos, a participação foi

eliminar.

excelente, tendo a equipa "Bcp Magníficos"
atingido as meias-finais e sagrando-se

Os intervenientes tinham que combinar entre

Quanto a resultados desportivos, o grande

vencedora a formação Clube Millenniumbcp

si a data e o local para cada uma das

vencedor da 3ª Ordem de Mérito foi Carlos

Foot.

eliminatórias. O vencedor desta competição

Felício. Fernando Temudo obteve o 2º. lugar

foi Eduardo Catarino que, na final, bateu Luís

e Miguel Maya o 3º.

O Clube continuou a apoiar a equipa Clube

Fernandes.

Millenniumbcp da Marinha Grande.

GOLFE
O ano de 2005, quar to ano de plena
actividade da secção de Golfe do Clube
Millenniumbcp, foi um ano de grande
actividade. Realizou-se a 3ª Ordem de Mérito

A classificação foi obtida com base no
Para fecho da actividade anual, realizou-se

conjunto de resultados das seis provas

em Belas um Torneio de Pares que teve

disputadas,

grande adesão e que proporcionou

respectivamente por Carlos Correia (Sto.

momentos de agradável convívio. Saiu

Estêvão), Carlos Felício (Quinta do Perú), Maria

vencedora a dupla António Gonçalves da Silva

Paz Eusébio ( Tróia), Miguel Maya (Campo

e Álvaro Dinis.

Real), Carlos Correia (Old Course) e Fernando

que

Temudo (Ribagolfe).
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foram

ganhas

GINÁSTICA

Há ainda Associados inscritos em outros

põem à prova a sua adrenalina e a sua

Health Clubs com os quais não estabelecemos

inquebrantável disponibilidade para garantir

quaisquer protocolos mas que praticam

o sucesso e a continuidade da Secção.

preços mais favoráveis.
Os objectivos foram amplamente
O Clube continua aberto para o

ultrapassados após mais um ano orientado

estabelecimento de novos acordos, no sentido

para uma dupla vertente competitiva: a

de procurar servir o leque mais alargado de

organização do 4.º Campeonato Nacional do

Associados.

Clube Millenniumbcp e a participação em
Troféus Oficiais através da inscrição de uma

SUL

Equipa Oficial do Clube nos principais eventos
do Calendário Kartístico Nacional.

Na actividade desenvolvida, regista-se a
renovação dos protocolos estabelecidos, bem

Na competição interna, concretizámos a

como o esforço para a celebração de novos

realização de 10 provas (nove das quais

GINÁSTICA

acordos e, de modo especial, fora dos grandes

pontuáveis), que constituíram o figurino do

centros.

4.ª Campeonato Nacional de K ar ting,

SUL

O Clube Millenniumbcp através de 32 Health

do Clube, o apego daqueles que se inscrevem

Clubs proporciona a prática de exercício físico

p a ra to d o o c a l e n d á r i o co m p e t i t i vo.

procurando continuar a cativar, entre sócios

As aulas de ginástica do Clube Millennium

a 1234 Associados, com elevados níveis de

bcp têm como objec tivo trabalhar a

qualidade técnica e organizativa, a fim de

resistência cardio-vascular, através da

proporcionar um estilo de vida mais saudável.

realização de step, aeróbica e circuito
training, a tonificação muscular à base de

Regista-se a contínua adesão de novos

alteres, caneleiras e elásticos e, por último, o

associados com o objectivo de usufruir das

t ra b a l h o d e re a l i n h a m e nto p o s t u ra l ,

vantagens dos protocolos vigentes.

conseguido através de exercícios de
alongamentos e flexibilidade.

KARTING

HEALTH CLUBS

A Secção de Karting teve em 2005 uma época
kartística caracterizada pela reafirmação da

NORTE

qualidade do seu Campeonato Interno, quer
ao nível da competição pura, alicerçada na

À semelhança dos anos anteriores, o Clube

evolução em pistas credenciadas e em frotas

estabeleceu protocolos com 31 Health Clubs,

de elevada performance (karts de 390 cc),

distribuídos pelas zonas do Grande Porto,

como na exacerbação de valores de convívio,

Braga, Coimbra e Aveiro, nos quais se

solidariedade, companheirismo e amizade

inscreveram 1544 Associados.

entre todos aqueles que durante 10 provas
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KARTING

O 4.º Campeonato contou com a presença

A selecção procurou abranger dois tipos de

regular de cerca de 60 pilotos/colaboradores,

provas: (i) a disputa de Troféus com sistema

que participaram em provas organizadas em

de pontuação distribuído por várias provas e

Viana do Castelo, Batalha, Fátima, Bombarral

(ii) as provas de Grande Resistência.

MERGULHO

e Almeirim.
Os primeiros classificados foram:

Neste quar to ano de par ticipações e

tendo conquistado o 5.º posto.

considerando os resultados globais atingidos,

O espírito de equipa e a abnegação foram,

refira-se que terá sido a época mais

mais uma vez, determinantes nas vitórias e
nos lugares alcançados.

1º

Nuno Rosa

234 pts

importante, pelos lugares alcançados nas

2º

Pedro Figueiredo

233 pts

diferentes competições e pelo fulgor

3º

João Pedro Guint

212 pts

competitivo da Equipa, reconhecidamente
uma das três melhores ao nível nacional em

No que concerne aos Troféus Oficiais os

2005.

pilotos foram escolhidos em função da sua
importância no calendário kartístico nacional,

Nas denominadas provas de “G rande

qualidade da organização do evento,

Resistência”, o Clube Millenniumbcp esteve

competitividade intrínseca e grau de

assombroso em quase todo o calendário

visibilidade/retorno para o Clube

oficial da época.

Millenniumbcp.
Nos Troféus, a Equipa Oficial do Clube
M illenniumbcp obteve o 6.º lugar na
classificação geral do Campeonato Nacional
de Resistência 2005 (CNRK 2005), disputado
pela terceira vez em Portugal, sob a égide e
regulamento da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting e com organização
do EuroIndy (K ar tódromo da Batalha).
Igualmente prestigiante foi o 4.º lugar no
disputadíssimo Kart Challenge Empresas,
entre 20 das melhores equipas nacionais.
A Equipa Oficial foi ainda participante da 4ª
edição da Edição da Taça Inter Troféus ( TIT )
de Karting, que permite colocar em confronto

MERGULHO
O ano de 2005 foi excelente para a
modalidade de Mergulho.
As actividades foram repartidas entre o Norte
e o Sul.
A secção Norte foi responsável por 52 cursos
ministrados, dos quais resultaram duas saídas
para exames no Grove, em Espanha, e ainda
o encontro da Zona Norte também realizado
no mesmo local.
De acordo com as opiniões colhidas,
constatamos que as actividades organizadas
pelo Clube Millenniumbcp vão de encontro
às expectativas dos associados.
No que diz respeito à secção Sul, o cenário
foi semelhante.
Ministraram-se diversos cursos de diferentes
especializações, desde os de primeira

directo os 6 melhores pilotos classificados

experiência, até aos de especialização e

nos 20 melhores campeonatos ou troféus

a p ro f u n d a m e n to d e co n ce i to s, co m o

disputados em Portugal em cada época,

Divemaster.
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MONTANHISMO

O total de participantes ascendeu a 150.
O momento maior aconteceu em Julho, em
Peniche, no decorrer do 1º Encontro Nacional
de Mergulho do Clube Millenniumbcp, onde
participaram 30 mergulhadores que tiveram
oportunidade de pôr em prática os seus
conhecimentos de mergulho autónomo.
N e s te e n co n t ro e n co n t ra ra m - s e t r ê s
gerações, criando-se boas amizades e
fortalecendo-se os alicerces que estão na
base do engrandecimento de uma grande
instituição.

MONTANHISMO

No segundo passeio fomos até ao FunPark,
em Fátima, com um dia bem passado entre

2005 foi o ano de arranque da secção de

Karts e PaintBall.

Montanhismo.
De registar, em ambos os eventos, e de acordo
Com o objectivo de divulgar as actividades

com a opinião geral, a forma muito agradável

directamente ligadas à prática desportiva em

como decorreram, quer em termos de

montanha, marchas pedestres e escalada, a

ambiente de grupo, quer em termos de

secção organizou três marchas de pequena

organização, comprovando que o espírito

rota, onde participaram 102 associados:

motard no Clube Millenniumbcp está bem
vivo!

• Fafe - Margens do Rio Vizela;
• Salreu - Estarreja;

Fizeram-se quatro mergulhos nas Berlengas
e Farilhões, num dia de mar calmo e águas
limpas. Tudo correu bem e, dado o sucesso

• Fafe - Rota do Maroiço.

MOTOCICLISMO

da iniciativa, prometemos repetir em 2006.
Em 2005, os motards do Clube Millenniumbcp

O segundo evento de relevo foi o Mergulho

foram no seu passeio anual até ao Dão e

de Porto Covo, em Setembro. Mais uma vez

Lafões, visitando, entre outros locais,

o mar encontrava-se com condições para a

Mangualde, São Pedro do Sul e Caldas da

prática do Mergulho.

Felgueira.

Na sequência do realizado, o objectivo para
2006 visa aumentar o número de associados

Neste evento, salientamos o excelente dia

aderentes à modalidade, bem como o

passado em Carvalhais, no parque florestal

número de iniciativas e a qualidade dos

do Pisão, tendo degustado a excelente

serviços prestados.

gastronomia local.

34

MOTOCICLISMO

NATAÇÃO
SUL

Dando sequência à sua actividade, a Secção
de Natação procedeu, em 2005, à renovação
e dinamização dos protocolos de cooperação
com diversas entidades e Clubes de Natação

realização de provas de natação no mar, em rios

Pelo segundo ano consecutivo, participámos no

ou albufeiras, tem tido nos últimos anos uma

Circuito do Algarve, onde João Silva voltou a

grande adesão.

vencer, na categoria de Masters e Jorge
Fernandes recebeu um prémio de participação

As distâncias variam entre os 1.000 e os 5.000
metros , podendo em alguns casos chegar aos
10.000 metros.

Por equipas, o Clube Millenniumbcp classificou-se em 5 º lugar, entre 12 equipas.

Para além da dificuldade de nadar grandes

da Zona da Grande Lisboa, que ministram

distâncias, há factores que determinam uma boa

aulas de natação e hidroginástica,

ou má performance, tais como : a temperatura

proporcionando assim aos sócios do Clube o

e a limpidez da água, a orientação e a ondulação.

ORIENTAÇÃO
Um mapa, uma bússola e o gosto dos passeios

acesso à prática da modalidade com
m o n i to re s, e m co n d i ç õ e s va nt a j o s a s.

em 5 das 8 provas.

A equipa do Clube, composta por 8 nadadores,

pela natureza, é tudo quanto é necessário

teve um comportamento muito positivo no ano

para praticar este desporto.

NATAÇÃO - ÁGUAS
LIVRES

de 2005.

Esta nova vertente da Natação, que consiste na

Trata-se de uma modalidade desde sempre
Participaram em 13 travessias (Costa de

abraçada pelo Clube, e que serve de suporte

Caparica -1 ; Algarve - 8 ; Zêzere - 2 ; Setúbal - 1;

a outras modalidades mais técnicas, como as

Sesimbra - 1) e, em todas, teve nadadores no pódio.

provas de Aventura, nas quais o Clube tem

NATAÇÃO - ÁGUAS LIVRES
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tradições bem enraizadas no panorama
desportivo nacional.
A Secção de Orientação conta com 45
PARAPENTE

associados inscritos, dos quais 30 são atletas
federados que, no ano de 2005, somaram 83
participações em 55 provas de Corrida e
Orientação Pedestre e 13 provas de Ori-Btt,
modalidade em acentuado crescimento,
como o demonstra a recente participação de
11 atletas na última prova de 2005 - o "I Oribtt do CAOS".

PARAPENTE

Em 2006, queremos dar asas a todos aqueles
que querem ver o mundo de outro ângulo.
Iremos apostar principalmente nos baptismos

secção de parapente do clube

de voo e na formação de novos pilotos.

Millenniumbcp organizou um curso, com a

O objectivo é participar em encontros e

participação de 6 associados.

competições nacionais, divulgando o Clube

A

Millenniumbcp.
Podemos afirmar que, depois de voar pela
primeira vez, a sua vida nunca mais será a
mesma!

PESCA
NORTE
Os atletas que praticam a modalidade de
pesca merecem um aplauso, pela forma
brilhante como encararam a época de 2005,
pois são Campeões Regionais de Mar e de
Rio, com excelentes classificações individuais
e nos Campeonatos Nacionais que fizeram o
nosso Clube brilhar muito alto.
• Classificação Individual:
1º Fernando Passos;
7º José Ribeiro;
10º Joaquim Tavares;
11º Hélder Monteiro;
13º Aires Saldanha;
14º Augusto Vieira;
15º Luís Monteiro;
ORIENTAÇÂO
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16º Abel Pinto;
18º Fernando Ribeiro.

• Classificação por equipas (em 15):

O Campeão Serafim Barbosa conseguiu o

• Campeões de 2004 de Pesca de Alto Mar

1º - Equipa D do Clube (Augusto Vieira -

prémio do maior exemplar pescado: 1,5 Kg.

do SBSI - José Pacheco (realizada em Março

Fernando Passos - Eduardo Silva - Hélder
Monteiro);

de 2005);
SUL

2º - Equipa A do Clube (Abel Pinto - José

• 1º do IV Concurso de Rio do BPI - Carlos
Carne Azeda.

Ribeiro - Filipe Monteiro - Joaquim Tavares);

A Secção de Pesca tem 100 pescadores

4º - Equipa C do Clube (Aires Saldanha -

inscritos que, em 2005, participaram em 12

Provas organizadas pela Secção de Pesca

José Araújo - Fernando Ribeiro - Costa

provas de pesca desportiva, repartidas pelas

Desportiva:

Oliveira).

modalidades de mar (bóia e praia) e rio,
organizadas por outras entidades:

• Campeonato Regional de Mar
Classificação Por Equipas:

• SBSI - Interbancário de Alto Mar, de Mar e

1º - Clube Millenniumbcp;

Rio;

• Torneio Interno de Mar (bóia), com a
presença de 44 pescadores, em Cascais, Porto
Covo e Peniche:
PESCA

Classificação Individual:
4º - Fernando Passos apurado para o
Nacional de Alto Mar a decorrer em 2006;
9º - Manuel Alves;
• Campeonato Nacional de Rio
Classificação Individual:
4º - Fernando Passos;
6º - Joaquim Tavares.
Classificação por Equipas:
Equipa A - 9º Lugar (Fernando Passos,
Joaquim Tavares, Luís Monteiro, e Hélder
Monteiro);

• SBC - Interbancário de Mar e Rio; Grupo
Desportivo do BPI;
• IV Concurso Nacional (barragem do Roxo);
Serviços Sociais da CGD;
• XX I I I Pe i xe d e Pra t a ( b a r ra g e m d o
Maranhão);
• Concurso Nacional do Grupo Dramático e
Sportivo de Cascais;
• Concurso da Cimenteira Maceira-Liz.

Equipa B - 13º Lugar (José Ribeiro, Aires

Em termos desportivos, destacam-se os

Saldanha, Fernando Ribeiro e Augusto

aspectos mais relevantes:

Vieira).
• Campeões de Pesca de Mar do SBSI • Trofeu Peixe de Prata:

António Conceição Marques;

3º - Joaquim Tavares; 8º - Augusto Vieira;
por Equipas: 19º, em mais de quarenta.

• Campeões de Pesca de Mar do SBSI por
equipas;

• Campeonato Nacional de Mar:
4º - Serafim Barbosa;

• Campeões de Pesca de Mar do SBC - Victor

8º - Hélder Monteiro; 10º - Fernando

Malheiros;

R i b e i ro ; e p o r e q u i p a s o 2 º Lu g a r.
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2º - António Conceição Marques;
3º - Celestino Brito.

• Campeonato Regional de Mar do SBC:
1º - Victor Malheiro;
3º - João Veiga.

• II Encontro Nacional de Pesca de Rio, na
barragem dos Patudos, em Alpiarça, com a

• Campeonato Regional de Rio do SBSI (8

presença de 58 concorrentes, sendo 13

pescadores nos 38 primeiros lugares):

colegas da Delegação Nor te do Clube

6º - José Vinagre;

Millenniumbcp:

9 º Celestino Brito.

1º - Emídio Ribeiro;
2º - Joaquim Tavares;

• Campeonato de Alto Mar do SBSI 2004 (final

3º - Américo Legathaux.

no início de 2005):
1º - José Pacheco.

• II Encontro Regional com as Sucursais de

PESCA

Évora, na barragem da Oleirita- Arraiolos, com

• Campeonato de Alto Mar do SBSI 2005 (3

a presença de 34 participantes:

pescadores apurados para as finais, a disputar

1º - Victor Mineiro;

por 16 concorrentes em 2006):

2º - Emídio Ribeiro;

Américo Legathaux; António Valério; José

3º - Francisco Garcia.

Pacheco.

• V Sargo de Prata, em Peniche, no dia 29 de

• IV Concurso Nacional de Rio do BPI (classif

Outubro, concurso aber to aos Grupos

p/sector de 36 pescadores):

Desportivos da Banca, com 104 pescadores

1º - Carlos Carne Azeda;

em representação de 14 equipas.

3º - António Conceição Marques;
8º - João Sousa Rosa.

1º - António Conceição Marques;

• Outras situações de destaque:

2º - Rui Santos;

Colectivamente:

• XXIII Peixe de Prata da Caixa G eral

3º - Joaquim Maria de Sousa.

1º lugar no Campeonato Regional de Mar

Depósitos (classif. p/sector de 41 pescadores):

do SBSI (Equipa A);

6.os- Francisco Garcia e Carlos Luís Mendes;

• Torneio Interno de Mar (praia), com a

3º lugar no Campeonato Regional de Mar

7.os - António Macedo e José Vinagre.

presença de 25 pescadores, nas praias do

do SBSI (Equipa A);

Carvalhal, Lagoa de Óbidos e Lagoa de

2º lugar no Campeonato Regional de Mar

• Concurso Nacional da Cimenteira Maceira-

Albufeira:

do SBC;

Liz:

1º - Victor Malheiros;

3º lugar no Concurso da Cimenteira Liz;

2º - Joaquim Maria de Sousa;

2º lugar no V Sargo de Prata do Clube BCP.

8º - Américo Legathaux.
• V Sargo de Prata do Clube BCP:

3º - Rui Santos.
Individualmente:
• Torneio Interno de Rio, com a presença de

• Campeonato Regional de Mar do SBSI (5

59 pescadores, nas barragens de Trigo de

pescadores nos 10 primeiros lugares):

Morais, Maranhão e Divôr:
1º - Franclim Cabreirinha;
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7º - José Bernardino.
Os Torneios Internos do Clube Millenniumbcp

1º- António Conceição Marques;

e o V Sargo de Prata receberam elogiosas

3º - António Marcelino.

referências em revista da especialidade.

No ano de 2006 será criada uma Liga Interna
para

divulgação

da

modalidade.

SKI AQUÁTICO
Em 2005, verificou-se a continuidade na
prática de Ski Aquático - na vertente de
aperfeiçoamento técnico, embora a adesão
de novos sócios tenha ficado aquém das
expectativas.
POOL

POOL
SUL

Na Taça de Portugal Individual, João Fonseca

Manteve-se a parceria com o Ski Clube do

conseguiu atingir os quartos-de-final na Fase

Alentejo, ponderando-se, no entanto, o

Final Nacional disputada no espaço comercial

alargamento da oferta a outras Escolas de Ski

do Cascais Shopping.

Náutico bem como o estabelecimento de
acordos com empresas de fornecimento de

O ano de 2005 ser viu para cimentar o
conhecimento e a experiência da equipa na
vertente competitiva, mantendo por outro
lado, o convívio interno entre os sócios com
vários torneios destinados sobretudo a
promover a modalidade em ambiente de
salutar descontracção.
A equipa de pool do Clube Millenniumbcp,
constituída por Pedro Correia, Paulo Fiúza,
João Fonseca, Valter Tainha, Eduardo Pires e
José Malveiro, competiu a nível individual e
por equipas nas várias provas organizadas
pela Federação Por tuguesa de Bilhar.
A nível individual, são de destacar os
e xce l e n te s re s u l t a d o s a l c a n ç a d o s n o

Os jogadores da equipa estiveram ainda

material Náutico para a prática desta

presentes em vários outros eventos, como o

modalidade.

Torneio Internacional de Reguengos, o 1º
Torneio do Snooker Club ou o 1º Torneio do
Salão Alcazar, que serviram para aumentar o
nível de conhecimento sobre a modalidade,
dado terem estado presentes alguns dos
melhores

jogadores

nacionais

e

internacionais.
Por equipas, estivemos presentes no
Campeonato Nacional de equipas da
2 ª D i v i s ã o e n a Ta ç a d e Po r t u g a l .
Destaque também para a participação de
Eduardo Pires no 1º Torneio do SBSI,
classificando-se em 8º lugar.

Campeonato Nacional individual da 2ª divisão
por Pedro Correia e João Fonseca presentes

Internamente, a modalidade foi promovida

na fase final, que decorreu no Espaço

entre os sócios com a organização de quatro

Comercial do Hotel Mélia, em Vila Nova de

torneios internos que obtiveram a aderência

Gaia, conseguindo, respectivamente, o 5º e o

de muitos simpatizantes desta modalidade

6º lugares na prova.

jogada no pano verde.

SKI AQUÁTICO
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compras de “recuerdos” também foi parte

• Vitória de Nuno Guerreiro na Placa A do

desta viagem que rapidamente chegou ao

Torneio da Penha Longa;

fim, mas a promessa de regressar para o

• Vitória de uma equipa do Clube

próximo ano com a saudade dos 195 Km de

Millenniumbcp no encontro Interbancário

pistas.

com a sua congénere da Caixa Geral de
Depósitos;
• Vitória de José Rocha na placa B no torneio

SQUASH

do Solinca, em Lisboa.

SUL

O Clube Millenniumbcp participou, ainda, na
prova de equipas em Aveiro organizada pelo

SKI & SNOWBOARD

SKI & SNOWBOARD

Os jogadores das equipas de Squash do

Movimento Nacional de Squash e outras

Clube Millenniumbcp par ticiparam em

provas pelo País. Durante o ano 2005 a secção

diversos torneios regionais e nacionais, com

de Squash organizou uma Liga interna tendo

destaque para os seguintes resultados:

participado 24 jogadores.

• Vitória de José Marques Fernandes na placa

D e r e l e va r, i g u a l m e n t e, o f a c t o d o s

Realizou-se em 2005 a Viagem a GrandValira,

A, em Mangualde;

Seccionistas José Marques Fernandes e Paulo

em Andorra, sendo uma semana de grande

• Vitória de Paulo Freire no mesmo torneio

Kellen, terem sido convidados a desempenhar

adrenalina com a par ticipação de 25

na placa B;

funções nos Corpos Sociais do Movimento

associados.

• Vitória de José Marques Fernandes que se

Nacional de Squash e na Federação Nacional

sagrou vencedor do Torneio Lisboa Racket

de Squash.

Após uma viagem de 16 horas, estávamos

Center;

todos preparados para “atacar” as pistas da
estância andorrenha.
A animação foi uma constante, desde os mais
novos (de apenas 4 anos) até aos seniores,
todos tentavam aproveitar ao máximo a
excelente qualidade de neve e que, com os
nevões de toda a semana, ainda ficou melhor,
proporcionando condições óptimas para a
prática de desportos de inverno.
A meio da semana fizemos uma visita a
Caldea que é o Centro Termolúdico de
Andorra, para retemperar forças e relaxar.
A visita a Andorra la Vella e as tradicionais
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SQUASH

iniciação e desenvolvimento da modalidade.

• Pares masculinos:

No Campeonato Nacional da 2ª divisão (Inter-

1º - Diogo Palma / Francisco Palma;

Clubes), a equipa do Clube Millenniumbcp

2º - Jorge Gil / José Matos.

obteve o 3º lugar da sua série com cinco
vitórias e duas derrotas.

No mês de Setembro, a equipa do Clube
Millenniumbcp participou no Torneio de

TÉNIS

TÉNIS

A equipa foi constituída por Jorge Gil, José

Torres Vedras, no qual o jogador Nelson

Matos, Nelson Fernandes, Campos Palma, Isaac

Fernandes atingiu a final tendo obtido o 2º

Lourenço, Carlos Castanheira e José Carlos

lugar do seu escalão.

Nobre.
Realizou-se, nos meses de Abril e Maio, o IV

NORTE

Torneio Interno do Clube Millenniumbcp, o
qual, como vem sendo hábito, contou com a

Apoiaram-se associados para participarem

adesão de elevado número de participantes.

em provas, principalmente do SBN.
Manteve-se o protocolo com o Clube de Ténis

O Torneio decorreu nos campos do Centro de

do Porto, pelo qual os associados podem

Ténis das Olaias e as classificações foram as

usufruir de condições especiais nas inscrições

seguintes:

das escolas do clube.

• Sing. masculinos veteranos:

TÉNIS DE MESA
NORTE
Modalidade que continua a desenvolver a sua
actividade em provas organizadas pela Inatel,
devendo salientar-se as excelentes
classificações da nossa atleta Ercília Martins.

1º - José Frazão;
Lamentavelmente não se realizou o habitual

2º - Pedro Cardoso;

tor neio inter no - ap esar de ter sido
publicitado no portal e no site do Clube - por

• Sing. masculinos séniores:

falta de inscrições suficientes para a sua

1º - Diogo Palma;

execução.

2º - Rui Magalhães;

SUL

• Sing. femininos:
1ª - Sandra Fernandes;

Em 2005, a actividade de Ténis de Campo

2ª - Catarina Castanho;

desenvolveu-se nas seguintes acções: Escolas,
participação no Campeonato Nacional da 2ª

• Torneio consolação:

Divisão de Veteranos, Torneio Interno do

1º - Pedro Mineiro;

Clube Millenniumbcp e participação no

2º - Mauro Magalhães;

Torneio de Torres Vedras.
• Torneio Infantil:
Mantiveram-se as Escolas das Olaias para

1º - Filipe Braga;

adultos, a de Agronomia para jovens e a de

2º - Pedro Leite;

São João de Brito para ambos, destinadas à
TÉNIS DE MESA
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Principais classificações:

Leitão, sendo este também treinador de
seniores e juniores femininos.

• Nacional:
Ercília Martins - 6ª;

NORTE

SUL

• Ranking List:

Durante este ano o Clube Millenniumbcp

Ercília Martins - 5ª;

participou com duas equipas nos
C a m p e o n a t o s N a c i o n a i s d o I N AT E L .

• Distrital:
Pares Masculinos

Também esteve representado nos Torneios

Carlos Leitão e Francisco Costa- Campeões

integrados nos calendários do Inatel a contar

Distritais;

para o Ranking List e Taça da Regularidade,
onde individualmente os atletas obtiveram

• Pares Mistos

boas classificações e, colectivamente, o Clube

Carlos Leitão e Ercília Martins

Millenniumbcp teve 2 primeiros lugares.

Vice Campeões;
Em Dezembro, integrado no calendário do
• Pares Femininos

Ranking List, organizámos o 4º Torneio que

Ercília Martins e Esmeralda Miranda - 3ªs;

teve a participação de mais de 300 atletas,
em todas as categorias, representando grupos

• 1ª Categoria

desportivos

TIRO

de

clubes/empresas.

A criação da Secção em Julho, decorreu da
constatação de que haveria espaço para
crescer e de algum modo do dever de dar
continuidade e assim honrar o passado e bom
historial nessa actividade por parte dos
antigos grupos desportivos das empresas
entretanto aglutinadas no Grupo BCP.
Atento o tipo de actividade e as
especificidades inerentes ao enquadramento
dos praticantes nas diversas especialidades
possíveis, o período de arranque tem
forçosamente que ser longo, pelo que apenas
serão expectáveis resultados no médio prazo.
Assim, promoveram-se inquéritos aos inscritos

António Leitão - 5º;

e foi proporcionada formação e condição base

Carlos Leitão - 6º ;

de trabalho - uma carreira de tiro para a
TIRO

• 2ª Categoria
Joaquim Monteiro - 6º;
Carlos Alberto - 8º;
• 3ª Categoria
Manuel Miranda - 13º;
• Senhoras
Ercília Martins - 2ª ;
Esmeralda Miranda - 8ª .
É d e re l e va r o f a c to d e te re m s i d o
seleccionados para os Campeonatos da CSIT
(Conféderation Sportif International du
Travail) - o maior evento desportivo no
mundo do trabalho - Ercília Martins e Carlos
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prática com bala calibre .22, chumbo (ar) e

sendo necessário ser simultaneamente sócio

arma de caça com bala.

do Clube, do SBSI e da FPAC.

O protocolo assinado com a Sociedade de

O Clube classificou-se em 4º lugar por

Tiro do Porto, mais do que as instalações

equipas.

proporcionam, permite o acompanhamento
técnico capaz e leva a pensar que, com as

Nas restantes provas realizadas, o Clube

suas próprias ligações a outras entidades, irá

classificou sempre, no mínimo, três atiradores

abrir aos nossos desportistas a possibilidade

no top ten.

de outras práticas a breve prazo (o tiro com
armas de caça, com arco e a utilização de

Por equipas tivemos provas em que fomos ao

calibres grossos em IPSC e carabina a longa

pódio.

distância).
Na prova organizada pelo Clube e disputada
Para facilitar a aquisição do material

no campo de tiro de Pegões, estiveram

necessário à prática do tiro, nomeadamente

presentes 108 atiradores, representativos de

armas e consumíveis, foram celebrados

todos os Bancos.

acordos com 10 armeiros da maior nomeada.
A organização deste evento foi elogiada por
SUL

todos os participantes.

No ano 2005, os 25 atiradores do Clube e

TIRO DE PRECISÃO

inscritos na Federação Portuguesa de Tiro
com Armas de Caça, estiveram presentes nos
seguintes eventos:
• Ca m p e o n a to I n te r b a n c á r i o ( C I T ) ;
• Prova CGD - Prato de Prata;
• Prova BES - Prato de Ouro;
• Prova BPI - Cartucho de Ouro;
• II Prova Clube Millenniumbcp - Espingarda
de Prata.
O Campeonato Interbancário, composto por 6
provas, na modalidade de Fosso Universal, foi
realizado nos seguintes campos de tiro: Beja
(2), Rolos (Montijo), Estremoz e Pinhal (Algarve).
O CIT teve a participação de 125 atiradores
representativos de 8 entidades Bancárias,

TIRO DE PRECISÃO

12 Disciplinas de Bala e 2 de Ar Comprimido,
SUL

teve 564 Inscrições de atiradores
representando 20 clubes.

O ano de 2005 ficou marcado pelo
reconhecimento do Clube Millenniumbcp por

Desportivamente, o Clube Millenniumbcp

todos os agentes desportivos no âmbito do

esteve representado em 13 Provas do Inatel

Tiro de Precisão.

e 15 Provas do Calendário da Federação
Portuguesa de Tiro - 12 Provas ISSF (Precisão)

De facto, a nossa Secção de Tiro de Precisão

e 3 Provas de IPSC (Tiro Prático).

aceitou o convite da Federação Portuguesa
de Tiro para proceder à organização de todas

D a s p rova s fe d e rat i va s, d e s t a c a - s e a

as provas que constituem o Distrital de Lisboa,

participação no evento que maior número de

apoiando ainda a realização de provas dos

atiradores registou - o torneio ST2 com

clubes dos Distritos de Beja, Coimbra, Região

Carabina Standard -, não só pelo brilhante 2º

da Madeira e Associação Regional do Sul.

Lu g a r, m a s t a m b é m p e l o n ú m e ro d e
participantes do Clube, tendo sido a segunda

O Distrital de Bala de Lisboa, constituído por

maior representação em prova.
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Inscreveram-se duas turmas e os atletas:
Participámos em várias provas (Azambuja,

J o ã o M i g u e l S o u s a S a nto s - 8 a n o s ;

Cadaval, Santiago do Cacém, Vila Franca de

Joaquim Alberto Martins Magalhães Neves -

Xira, Quarteira, Monte-Gordo, Albufeira, Estoril,

8 anos; Joana Alexandra Teixeira Magalhães

Idanha-a-Nova e Oeiras) onde todos os atletas

Neves - 11 anos; Francisco Ferreira Matos -12

deram o seu melhor tendo em conta as

anos; Margarida Ferreira Matos - 8 anos;

e x i g ê n c i a s f í s i c a s d e s t a m o d a l i d a d e.

Francisco Dobreira Freitas - 8 anos; Ricardo
Golegã - 10 anos; Inês Golegã - 7 anos;

TRIATLO

TODO-O-TERRENO

Dadas as exigências atléticas que esta

A n d r é N o g u e i r a Fo n s e c a

modalidade tão competitiva requer, não nos

Maria Lopes Gomes Sousa - 10 anos;

- 8 anos;

é possível obter classificações cimeiras, mas

Lourenço Lopes Gomes Sousa - 9 anos;

para o ano tencionamos participar em maior

Daniel Barbosa Alvim Teles - 9 anos;

número de provas para representar o Clube

Ângelo Barbosa Alvim Teles 12 anos.

Millenniumbcp.
Decorreu ao largo de Leixões mais um Troféu

Ano de mudança de objectivos e estratégia

VELA

da secção, marcado por um período inicial
sem organização nem participação em

NORTE

qualquer evento.
A velejadora Joana Azevedo sagrou-se VicePrivilegiando o passeio em família, onde o

-Campeã Nacional de Juvenis na Classe

contacto com a natureza, a cultura e,

Optimist, na Nazaré, após acesa disputa com

sobretudo, o convívio se conjugam com a

as velejadoras Teresa Cunha de Cascais e

prática da condução fora de estrada, sendo

Diana Sá da Bandeira de Lisboa.

Clube Millenniumbcp, no último fim de
semana de Maio, com a realização do
Campeonato Nacional de Portugal da Classe
Europe, com enorme aceitação e inscrição de
atletas, com uma representante do Clube
Millenniumbcp, Diana Fonseca.

esta sempre encarada como um meio e não
um fim em si, organizaram-se na segunda

Este resultado permitiu a integração na

metade do ano, três eventos com adesão

selecção nacional que representou Portugal

crescente por parte dos sócios do Clube

no Campeonato Europeu em Gdynia, na

interessados por esta actividade.

Polónia, em Julho.

A Ronda Minhota foi o último evento do ano,

Realizou-se no Clube de Vela Atlântico, em

com uma participação de mais de 30 sócios.

Leça da Palmeira, na terceira semana de Julho,
uma escola de vela para jovens, com uma taxa
de participação muito boa e com um êxito

TRIATLO

enorme transmitido quer pelos pequenos
velejadores quer pelos pais que adoraram a

A Secção de Triatlo iniciou há três anos a sua

iniciativa do Clube.

actividade com dois atletas, tendo hoje 15
inscritos.

VELA
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Ao s a s s o c i a d o s d o Cl u b e fo i d a d a a

Aveiro-Porto-Viana do Castelo, a nossa equipa

Na época de 2005/2006, estamos a “lutar” por

possibilidade de obtenção de Cartas de

t e v e u m c o m p o r t a m e n t o e x e m p l a r,

um lugar nos 4 primeiros, dado que ficamos

Marinheiro e Patrão Local, através da Escola

classificando-se em 3º lugar, logo a seguir ao

colocados num grupo, onde existem equipas

Mar D'Aguda - Formação Náutica de Recreio,

actual campeão nacional e ao anterior

muito preparadas (CGD, EDP e Banco de

Lda.

detentor desse título, não tendo sido apurada

Portugal).

para a fase final do Campeonato Nacional.
Estabelecemos contactos com o Clube de Vela

De referir que as equipas campeã e vice-

Actualmente, debatemo-nos com falta de

Atlântico e com o Clube Naval de Leça, para

-campeã são constituídas por ex-jogadores

jogadores, o que fez com que se tenha optado,

a realização de Cursos de Vela para Adultos

do S. C. Espinho e do Esmoriz.

no início da época, pela não realização de

na Marina de Leixões.

treinos.
Pe l a p r i m e i r a v e z p a r t i c i p á m o s n o

VOLEIBOL FEMININO
NORTE
Nesta modalidade, com um número reduzido
de equipas inscritas no Inatel, realizámos
alguns jogos particulares com equipas do
escalão federado.
Participámos no Torneio Inter-Distrital AveiroPorto-Viana do Castelo, obtendo o 3º lugar,
não sendo por isso apurados para a fase final
do Campeonato Nacional.

Campeonato Nacional de Voleibol de Praia

Na próxima época será importantíssimo

(variante 3) da Zona Norte, conseguindo um

aumentar a divulgação da modalidade, de

honroso 2º lugar.

forma a conseguirem-se mais elementos para
a equipa (a equipa inscreveu-se com 12

Em Setembro demos início à época 2005/2006

elementos, mas regulares apenas tem 8, o que

com treinos no Pavilhão da Escola Secundária

é muito pouco para uma modalidade onde

Carolina Michaellis, no Porto.

são necessários sempre 6 para jogar).

SUL

XADREZ

Na época de 2004/2005, a equipa de Volei do
Clube Millenniumbcp não conseguiu subir à
1ª divisão, apesar de ter estado perto de o ter
feito.

NORTE
No ano de 2005, a secção de Xadrez esteve
e nvo l v i d a e m v á r i a s f r e n t e s, n ã o s ó

O entusiasmo do grupo é elevado, reinando
boa camaradagem e amizade, apesar das
diferenças de idade.
Em S etembro teve início a época de
2005/2006, com treinos no Pavilhão da Escola
Secundária Carolina Michaellis, no Porto.

VOLEIBOL MASCULINO
NORTE
Com a participação no Torneio Inter-Distrital

XADREZ
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d i s p u t a n d o c a m p e o n ato s e to r n e i o s,
como organizando, também ela, torneios e

escolas de xadrez para jovens.
O ano de 2005 foi também um ano de
mudança do seu seccionista. Mário Marques,
que vinha desempenhando estas funções
desde a formação do Clube Millenniumbcp,
foi chamado para ir trabalhar, ao serviço do
Banco, para a Polónia, deixando assim, vago
o lugar que foi ocupado, após escolha dos

YOGA

xadrezistas, pelo nosso colaborador Jorge
Pinheiro.
Pelo seu contributo valioso, empenho e
dedicação a secção prestou-lhe uma
merecida homenagem.

dominou o Torneio, obtendo as três primeiras

instalações do Grupo de Xadrez do Porto,

posições: 1º. Alberto Pinto Monteiro, 2º.

durante quatro semanas, contou, este ano,

Manuel Teixeira Pinto e 3º. Eduardo Ferreira.

com a presença de 15 jogadores e teve como
vencedor Artur Rosário.

• Final Nacional do XXI Campeonato

A secção tem 25 jogadores, que disputaram
as seguintes provas:
• Campeonato Nacional de semi-rápidas
Equipas;
• Campeonato Nacional da 3ª Divisão;
• Torneio Interbancário;
• Campeonato Nacional do Inatel - Equipas;
• Taça de Portugal;
• Campeonato Nacional Inatel - Individual.
Estivemos também presentes no III Open de
Xadrez organizado pelo Clube e no IV Torneio
Interno, também do Clube.
Salientamos aqui os melhores resultados:
• No Campeonato Distrital do Inatel, o Clube
apresentou três equipas A,B e C, tendo a
equipa A vencido o campeonato, a B obteve
um honroso 3º lugar, e a C, um 6º.
• No XXI Torneio Interbancário do Sindicato
dos Bancários do Norte, a nossa equipa
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Interbancário de Xadrez, com representantes
dos Sindicatos dos Bancários Sul e Ilhas,
Centro e Norte, num total de 20 jogadores,
que decorreu em Penacova, Coimbra. Com
três xadrezistas, o Clube obteve uma medalha
de bronze ganha por Alberto Pinto Monteiro
por ser o melhor classificado do SBN.
• O III Open de Xadrez organizado pelo
Clube Millenniumbcp, teve lugar em 26 de
Maio no Hotel Vila Galé, no Porto, e contou
com 104 xadrezistas vindos de todo o País e
alguns estrangeiros.
Foi mais uma grande organização do Clube
que contou com a presença de 6
colaboradores do Bank Millennium (Polónia),
que vieram até ao Porto propositadamente
para participarem neste Torneio.
Foi uma jornada de convívio que terminou
com a entrega de prémios e um bom convívio.
• O IV Torneio Interno, decorreu nas

YOGA
SUL
A prática de Yoga congregou, no ano de 2005,
26 participantes: 19 senhoras e 7 homens,
registando um aumento de frequência
significativo face aos anos anteriores. As aulas
orientadas pelo Mestre João Alvo têm sido
acessíveis, abrangentes e diversificadas, de
modo

a

adequar

as

práticas

ao

desenvolvimento do percurso que, nesta
lógica, cada um definiu.
Os participantes têm constatado os reflexos
na vida quotidiana que a prática transmite
ao nível da saúde geral e do equilíbrio.
O grupo inclui vários atletas (maratona,
corrida para-olímpica) que encontram nesta
actividade um complemento precioso da sua
prática desportiva.

DESPORTO
Secção

Andebol 7 - 1ª Divisão
Andebol 7 - 2ª Divisão
Apneia
Atletismo
Aventura
Basquetebol
Bowling
BTT
Caminhadas
Canoagem
Carros Antigos
Futebol 11
Futsal
Ginástica
Golfe
Health Clubs
Judo
Karting
Mergulho Autónomo
Montanhismo
Motociclismo
Natação
Natação - Águas Livres
Orientação
Paintball
Parapente
Pesca
Pool
Ski Aquático
Ski & Snowboard
Squash
Ténis
Ténis de Mesa
Tiro
Tiro aos Pratos
Tiro de Precisão
Todo-o-Terreno
Triatlo
Vela
Voleibol Feminino
Voleibol Masculino
Xadrez
Yoga

Seccionista

Sr. Carlos Paz / Sr. José Dias
Sr. Luís Duarte
Sr. José Pedro Marques / Dr. João Lucas Coelho
Sr. Fernando Carvalho Ferreira / Sr. Humberto Ferreira
Sr. Humberto Lomba
Sr. Jorge Ramos
Sr. Isidoro Guerreiro
Dr. Luís Faria / Dr. Nuno Salgado
Sr. José Pereira
Sr. João Vilaça
Sr. José Filipe Andrade / Sr. Luís Manuel Mendonça / Dr. Ricardo Chrystello
Dr. João Rita
Sr. Carlos Paz / Sr. Gilberto Perdigão
Dra. Teresa Farrajota
Dr. Artur Caetano
Sr. Isidoro Guerreiro
Sr. Raul Valente
Sr. Ulisses Vieira / Sr. Joaquim Fonseca
Dr. João lucas Coelho / Sr. Jorge Lourenço / Sr. Nuno Marques / Sr. António Cordeiro
Sr. Carlos Caires
Sr. José Rebelo
Dr. Pedro Pires
Sr. João Silva
Sr. António Filipe Silva
Sr. Bruno Matos
Sr. Paulo Soares
Sr. Augusto Vieira / Sr. Francisco Garcia
Sr. Pedro Correia
Dr. Frederico Camilo Alves
Sr. Pedro Rocha
Sr. Paulo Kellen
Sr. Fernando Lacerda / Sr. Jorge Gil
Sr. Carlos Leitão / Sr. Fernando Lemos
Sr. Ramiro Moutinho da Silva
Sr. Rui Valente
Sr. José Rebelo
Sr. Rui Cardoso
Sr. Humberto Lomba
Sr, Helder Fonseca / Dr. Ricardo Gamboa
Sra. D. Ana Silva
Sr. Mário Porto / Sr. Paulo Escarigo
Sr Jorge Nogueira Pinheiro
Sra. D. Ana Luísa Teixeira
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LAZER E

E TEMPOS LIVRES

Aquariofilia
L a z e r e Te m p o s L i v r e s
Seccionistas

50
50
51

AQUARIOFILIA

LAZER E TEMPOS LIVRES

AQUARIOFILIA
• Passeio a Conímbriga, Curia, Luso e Buçaco;
No

site

do

Clube

publicaram-se

periodicamente diversos artigos sobre o
Peixe e a Planta do Mês, com a descrição das
suas características e cuidados para manter

Amesterdão, Mercado das Flores, Marken,
• Circuito dos Dois Mares e Andorra;
• Passeio a S. Pedro de Moel;

as plantas e os peixes saudáveis.

• Torres Novas, Sardoal e Sertã;

Os aquariofilistas do Clube participaram nos

• Passeio "Aqui Nasceu Por tugal".

dois maiores eventos realizados em Portugal
durante o ano de 2005.

Participaram 623 sócios.

No II Aniversário do Forum de Aquariofilia,

SUL

comemorado no Oceanário de Lisboa, com
mais de 500 participantes, realizaram-se dois
workshops pelos conceituadíssimos Takashi
Amano, autor de “The Nature Aquarium”, e Alf
Jacob Nielsen, co-autor de “The Modern Coral

Volendam, Moinhos de Kinderdijk, Antuérpia,
Bruxelas, Gand, Brugges, Estrasburgo, Colmar,
Riquewiht, Koblenz e Colónia;
• Voltinha pelo Minho;
• Cruzeiro no Mediterrâneo, com partida de
Barcelona e aportagens em Marselha (França),
Savone, Nápoles e Palermo (Itália), Tunis
( Tunísia) e Palma de Maiorca (Espanha);
• Nordeste Brasileiro, com visitas a Salvador,

Viagens e passeios efectuados:
• Culto da Água;
• Alentejo - Cultura Megalítica;

Reef Aquarium”.
• Côte d'A zur, Tirol e Grandes Lagos,

LAZER E TEMPOS LIVRES

Fr a n ç a e A l e m a n h a e c o m v i s i t a s a

S. Salvador, Recife, Olinda, Porto Galinhas,
Natal, Mossoró e Fortaleza;
• Praga (República Checa);
• Passeio de Barco no Alqueva;

envolvendo países como a França, Itália,

• Subida do Rio Douro - do Porto a Veja de

Áustria, Mónaco e Suíça, com visitas a Milão,

Teron;

Como e o seu Lago, Lugano e o seu belíssimo

NORTE
Viagens e passeios efectuados:

Lago, Bellágio, St. Moritz, nos Alpes Suíços,

• Cruzeiro de Palma de Maiorca, aportando em

Innsbruck, Verona, Sirmione, Nice (Côte

Alicante (Espanha), Tânger (Marrocos) e Lisboa;

d'Azur), St. Paul de Vinces, Cannes e Mónaco;
• Barcelona;

• Viagem a Santiago de Compostela e Lugo

• Comboio Histórico - Linha do Tua -

- Espanha;

Mirandela;

• Rota do Azeite, na belíssima zona de Góis.

• Oliveira de Azeméis - Monte de la Salette;

• Egipto Eterno - Cruzeiro no Rio Nilo,

Nesta vasta variedade de destinos e percursos

visitando Luxor, Tebas, Esna, Edfu, Kom-Ombo,

de elevada qualidade, que proporcionaram

• Castelo Branco e Aldeias Beirãs;

Assuão, Abu Simbel e Cairo;

uma excelente opor tunidade de são e

• Passeio por Lisboa e Costa Algar via;

• Região do Dão e Lafões;

• Aldeia de Piódão;

• Benelux, Alsácia e Cruzeiro no Reno,

descontraído convívio entre os participantes,

envolvendo a Holanda, Bélgica, Luxemburgo,

50

e s t i v e r a m e nv o l v i d o s m a i s d e 1 0 0 0
associados, cujo grau de satisfação foi,
igualmente, muito elevado.

Secção

Seccionista

Aquariofilia

Sr. Jorge Lourenço

Lazer e Tempos Livres - Norte

Sr. Simplício Sousa

Lazer e Tempos Livres - Sul

Sr. Gabriel Lourenço
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Mesa Assembleia Geral
Presidente:
V. Presidente:
Secretário:
Secretário:

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

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

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

Vogal:

António José Manteigas Lopes Curto

Direcção

Delegação Reg. Norte
Presidente:
V. Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:

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

Delegação Reg. Sul
Presidente:
V. Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:
Vogal:

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

Conselho Fiscal
Presidente:
V. Presidente:
Vogal:
Vogal:
Vogal:

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